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KÖZMEGHALLGATÁS 
 

 

Szita Károly polgármester: 

 

„Jó estét kívánok mindnyájuknak! Képviselő Hölgyek és Urak nevében is sok szeretettel 

köszöntöm valamennyiüket és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Régi ismerős 

arcokat is látok, így ők már tudják, hogy miért is vagyunk jelen. Azok, akik most vannak először 

ebben a körben közöttünk, nekik szeretném elmondani azt, hogy 1990 óta, amióta a 

tanácsrendszert felváltotta az önkormányzati rendszer, született egy törvény, amely kötelező 

jelleggel előírja a városok, települések képviselő-testületének, hogy minden esztendőben 

egyszer, így szervezett formában úgynevezett közmeghallgatást kell, hogy tartsanak. Nem 

határozza meg a törvény, hogy az év melyik napján, melyik hónapjában, melyik évszakában 

történjék, nálunk mindig az év elején van ez. Épp ezért, év elején találkozunk. Önök nagyon jól 

tudják, hogy keressük az év többi napján is azokat a lehetőségeket, amikor találkozhatunk 

Önökkel, amikor beszélgethetünk mindarról, amit Önök fontosnak tartanak, mondjuk a város 

ügyeiről is. Így ez csak egy a sok közül, csak ez szervezett formában történik. Ha már január 

elején tartjuk évről évre mindig ezeket a találkozókat és azért is tűztük már ki ezt az időpontot, 

mert részben magunk mögött hagytuk már a múlt évet, lehetőségünk van arra, hogy közösen 

értékeljük mit is hagytunk magunk mögött az elmúlt esztendőben és nagyjából már látjuk is, 

hogy mi az, ami történik majd az előttünk levő egy évben, vagy években. Így ez az időpont a 

legjobb arra, hogy szót váltsunk ezekről a kérdésekről. Ezek úgy szoktak kezdődni, hogy a 

polgármester mindig bejelenti, hogy tart egy rövid tájékoztatót, amely nem szokott 40 percnél 

rövidebb lenni, de most leveszem az órámat és szeretném, sőt remélem, hogy 15 percbe bele is 

fogom szorítani. Azért is, hogy több idő legyen – részben vannak, akiknek megy a buszuk – 

arra, amit én ezeknél a beszélgetéseknél és gondolom a képviselő hölgyek és urak is fontosnak 

tartsanak, hogy Önöknek adjam át a szót itt a mikrofonnál, hogy elmondják mindazt, amit 

gondolnak önmagunkról a városról akár véleményként, akár kérdésként, kérésként, ami 

megfogalmazódik majd Önökben. Ezt követően majd vissza kérem a szót, és a teljesség 

igényével, vagy hogyha, nem tudok a teljesség igényével válaszolni, akkor azt tudom ígérni, 

hogy jegyző úr majd válaszol írásban azokra a felvetésekre, amit Önök elmondtak.  

 

A múlt évről tisztelt hölgyek és urak néhány gondolatot engedjenek meg. Kezdeném talán azzal, 

ami a legfontosabb volt, hogy nagy öröm számomra, de gondolom, hogy sokunk számára 

Kaposváron, hogy az elmúlt évben lehetőségünk volt arra, hogy megerősítsük 

összetartozásunkat. Az elmúlt évben lehetőségünk volt arra, hogy döntsünk, hogy hogyan 

tovább Kaposvár. A kaposváriak jelentős többsége úgy döntött, hogy a járt utat járatlanért ne 

hagyjuk el, és folytassuk azt a közös munkát, amit az elmúlt években kezdtünk. Hálásan 

köszönöm mindazoknak, akik így gondolták, és akik így döntöttek és nagyon remélem, hogy 

azok közül is az évek során minél többen fognak ehhez a közösséghez csatlakozni és tartozni, 

akik hasonlóképpen gondolkodnak a város jövője iránt, mint mi. Ezt követően rá is térnék a 

2020-ra, aztán vissza térek még 2020 kapcsán a 2019 egy-egy történésére, hogy mit is tudnék 

megfogalmazni akkor, amikor a 2020-as esztendőt tekintjük célnak, de soha nem is szabad 

célként tekinteni, hanem messzebbre kell tekinteni.  Az elmúlt év októberében úgy döntöttünk, 

hogy messzebbre tekintünk és 2030-ig határoztuk meg azokat a célokat, amelyeket el kívánunk 

érni és erre is határoztuk meg a várospolitikának a jövőjét, szeretnénk látni, milyen víziónk van, 

milyen Kaposvár is legyen 10 esztendő múlva városunkból. 2010-ben is így tettünk 2020-ig 

határoztuk meg, mert aki csak a lába elé néz, az könnyen neki megy az ajtónak, vagy a falnak, 

és az könnyen meg is botlik annak ellenére, hogy a lába elé tekint. Ezért tekintettünk mi 

messzebb. 2020-ban azt érjük el, és azt is szeretnénk elérni – két fontos célt szeretnék 
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megemlíteni Önöknek –, amelyek az elmúlt években is végig kísérték a munkánkat és az ezt 

követő éveket is ki kell elemezni. A legfontosabb célunk, hogy a kaposváriak legtöbbje egyről 

a kettőre tudjon jutni, hogy jobban éljen. Azt hiszem, hogy ennél kisebb célt nem nagyon lehet 

kitűzni magunknak akkor, amikor a jövőről gondolkodunk, és a jövőt tervezzük, mindenképp 

szeretnénk, hogy folytatódjék a kaposvári béreknek a növekedése, ezzel folytatódjék a 

kaposváriak felzárkózása is az országos átlaghoz. A másik nagyon fontos, hogy minél több 

ember dolgozzon Kaposváron, és dolgozhassanak azok is még, akik dolgozni szeretnének, de 

jelen pillanatban nem tudnak. Azzal együtt mondom ezt, hogy kiváló eredményeket tudhatunk 

már magunk mögött e tekintetben, mert a válság utolsó évétől számított években több mint 

2000-el nőtt a munkavállalóknak a száma Kaposváron és jelentős mértékben lecsökkent a 

munkanélküliségi ráta is. De addig, amíg a teljes foglalkoztatottságot el nem érjük, addig 

mindig is kitűzött célunk kell, hogy legyen. Most visszatérnék kicsit a 2019-re, azért térnék 

vissza a 2019-re, mert a város történetének bátran merem állítani egyik legsikeresebb évét 

hagyhattuk magunk mögött. Amely azért érzetben, hangulatban is megjelent, látványban pedig 

egyértelműen. Néhányat hadd soroljak fel annak az évszázad beruházási programjának, - amit 

Németh Istvánról neveztünk el, a város nagy polgármesteréről - a 2019-es nagy eredményeiről, 

ami egyébként folytatódni fog 2020-ban is. Felújítottuk az iparterületeinket, 4 ilyen volt 

Kaposváron. SÁÉV, Raktár utca – nem akarom sorolni mind – megszépültek, utak és járdák 

újultak meg, óvodáinkat és iskoláinkat újítottuk fel, energia-hatékonnyá, takarékossá tettük 

őket. Újból elkezdtük a játszóterek építésének a programját, a gyermekmosoly programot és a 

tavalyi évben is megújítottuk a játszótereinket, játszótereink jelentős részét és több újat is 

építettünk. Uszoda, színház, két olyan látványos és jelentős beruházásunk, amely már szintén a 

miénk, birtokba vehettük. Sőt a versenyuszodánkban két sikeres országos bajnokságot is 

tudtunk már rendezni. Az egyik az ifjúsági országos bajnokság volt, a másik pedig a felnőtt 

rövidpályás országos bajnokság, ahol világklasszisokat köszönthettünk Kaposváron. Napelem 

park építését kezdtük el, nem is akármilyen napelem park építését, hanem Közép-Európa 

legnagyobb napelem parkja épül kint a dombóvári útnak a nyugati oldalán. Birtokba vettük a 

67-es út gyorsforgalmi részét, azzal a szándékkal természetesen, hogy mindaz, ami megépült 

az majd folytatódjék az elejével és a végével. Vagyis a Látrányi 2x1 nyomvonalú szakasz is 

legyen 2x2, és a Kaposfüred és Kaposvár közötti 2x1 nyomvonalú szakasz is 2x2 sáv legyen. 

Épül a közlekedési központ, a csúnya nevén az intermodális csomópont, jelentős állomásai is 

vannak már gondot, problémát okozva, de csak rövid időre reményeink szerint, mert ha átadjuk, 

akkor mindnyájunknak sokkal jobb lesz, sokkal kényelmesebb. Átadtuk Európa egyik 

legkorszerűbb autóbusz telephelyét kint a Cseri parkban. Város-rehabilitációs programokat 

hajtottunk végre, a bőrgyógyászat régi területén felépült az Ügyészségnek az új épülete. A 

kórház déli-tömbjének a területén megépült a Vaszary parkunk felújított csodálatos épületekkel, 

bábszínterekkel. A Füredi úton elkezdődött, ha arra járnak, jobb oldalt láthatják, az új ipari 

parkunknak az építése. A másik ipari parkunk építését, ami a dombóvári úton van azt pedig 

befejeztük, ott már leraktuk az első üzemnek az alapkövét is. A Heros Zrt. fog a következő 

esztendő elején üzemet és gyárat építeni. Ha belegondolnak ez mind 2019-ben volt, a teljesség 

igénye nélkül, teszem hozzá. Ezért bátorkodtam megfogalmazni azt a mondatot, amit 

megfogalmaztam, hogy a város történetének egyik legsikeresebb éve volt a mögöttünk hagyott 

év. De itt van a 2020 és folytatjuk, de még nem is tudtunk örülni ezeknek, amit megcsináltunk. 

Az emberben benne van az a kényszer, hogy pihenjünk már meg egy kicsit, vegyünk egy mély 

levegőt és először vegyük már birtokba mindazt, amit megépítettünk, adjunk önmagunknak 

időt, hogy gyönyörködhessünk benne és használhassuk a mi javunkra. Az élet nem ilyen, hogy 

erre adjon nekünk lehetőséget és időt, és ezért megyünk tovább a 2020-as évben is, amely négy 

nagyon jelentős pilléren fog nyugodni, azon a pilléren, amit elhatároztunk, hogy 2030-ig 

célként kitűzve önmagunknak megfogalmaztunk. Az egyik a kaposvári gazdaságnak a tovább 

erősödése, amely azt a célt szolgálja, hogy a bérek is zárkózzanak felfelé egyértelműen. Ez volt 
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az egyik kitűzött célunk, 2030-ig egy nagyon szép célt is tűztünk ki önmagunk számára. A 

másik pedig a demográfiai válságnak a legyőzése, hasonlóképpen, ahogy a gazdasági válságot 

is le tudtuk győzni, vagyis minél több gyermek szülessen ebben a városban, ide hozzánk, a mi 

közösségünk tagjaként Kaposvárra. Ez a másik jelentős pillér. A harmadik, hogy 

egészségesebbek legyünk, hogy tovább éljünk, tovább tudjunk örülni szeretteinknek és 

egymásnak is, és önmagunk is boldogok tudjunk lenni. Ez a harmadik ilyen pillér. A negyedik 

ilyen pillér pedig energiagazdálkodás, természeti környezetünk védelme és a klímavédelem, 

vagyis a teremtett környezetnek a védelme, mert ez ezt jelenti, ebbe fogalmaztuk meg a 

célkitűzéseinket. Erre épül ezt követő évünk, és erre fog épülni tisztelt hölgyeim és uraim 2021, 

2022, a 2029 és a 2030-as év is. Mert hogyha itt a céljainkat teljesíteni tudjuk – és ugye most 

kezdjük ezen céloknak a teljesítését – akkor egész biztos vagyok benne, hogy valami más lesz 

Kaposvár, a múltját, tradícióját, hagyományait őrző, tisztelő, megőrző, elődeik munkáját 

megbecsülő, de már a jövőnek, gyermekeinek, unokáinknak és remélem, hogy még nekünk is 

szóló Kaposvárt építjük fel és adjuk át majd azt követően mindazoknak, akik utánunk jönnek. 

Nézzük az elsőt, a gazdaságot, hogy mi az, amit tervezünk ebben az esztendőben, ami azzal a 

célkitűzéssel függ össze, ami a bér felzárkózását fogja jelenteni. Elkezdtük egy kaposvári 

központú iparmodellnek a kiépítését. Erről most részletesen nem beszélek, fogunk majd még 

sokat beszélni, amely szükséges ahhoz, hogy a célunkat el tudjuk érni. Erről most nem mondok 

többet, de csak annyit tudjanak, hogy ezért épült a két ipari parkunk. Befejezzük ebben az évben 

a füredi úti ipari park építését és tovább folytatjuk a másik parkunk üzemekkel való 

betelepítését. Van valaki a Malom utca környékéről? A Malom utca és környéke is egy teljes 

infrastruktúra átalakításon megy keresztül, az az ipari rész is meg fog újulni. Elkezdünk egy 

munkásszálló megépítését Kaposváron, munkáshotel így is fogalmazhatnám, mert ahhoz, 

hogyha a célunkat majd elértük és itt már nincs munkaerő, már most is Kaposváron a 

munkavállalók közel fele Kaposvár környékéről jön be hozzánk, de majd távolabbról is fognak, 

mert már Barcsról és Pécsről is jönnek dolgozni, szükséges, hogy ezt is megtegyük. Az 

egyetemi képzési struktúrát is átalakítjuk, Kaposvár Egyetemét, talán hallottak már róla, vagy 

olvastak róla ez egy óriási jelentőségű lépés tisztelt hölgyek és urak, villamosmérnök képzés 

indul a Kaposvári Egyetemen. Amely mind abba kapcsolható és mind abba az irányba 

fogalmazódik meg, amit az iparról mondtam és az iparról megemlítettem. De hát a gazdaságunk 

része a turisztika is, hisz az is egy gazdaságtermelő ágazat, új turisztikai beruházásaink is 

lesznek. Jelentős mértékben folytatódik a volt Dorottya-háznak a volt Csokonai háznak az 

építése a Fő utcán. Hozzányúlunk a belváros egyik romos épületének a felújításához, a Levéltár 

épületének a felújításához. A Nostrát már lebontottuk most kezdődik a Nostránál maga az építés 

és közbeszereztetjük, és remélem lesz rá pályázó is, hogy elkezdődhet – a toponáriaknak 

mondom, de valamennyi kaposvárinak – a Desedán az új Desedai Kempingnek az építése is. 

Ennyit a gazdaságról, turisztikáról, tényleg csak címszavakban. Gyarapodó Kaposvár, ezt a 

nevet kapta az, hogy a demográfiai válságot legyőzve, több gyermek szülessen Kaposváron. 

Örömmel mondom Önöknek, hogy nő a házasságkötéseknek a száma és az előző évhez képest 

is mondtam ezt, és az előző évhez képest is mondtam, hogy 2019-ben is több gyerek született, 

mint 2018-ban. Vagyis elindultunk azon az úton, amit tartóssá és dinamikájában is egyre 

fokozottabbá kívánjuk tenni és mindazért, hogy megkönnyítsük a gyermeket vállaló 

édesanyáknak és az édesapáknak a helyzetét a gyermeknevelés, és a gyermekvállalások 

megkönnyítése érdekében. 18. pontból álló Gyarapodó Kaposvár címet viselő támogatási 

programot fog még az év első felében megtárgyalni a város képviselő-testülete, amely az otthon 

támogatáson keresztül a védőoltások kibővítésén át a bölcsődék, óvodai nyitvatartási idejének 

a munkaidőhöz való igazításán keresztül nagyon sok mindent fog tartalmazni. Egy olyan átfogó 

rendszer, amely mondhatnám úgy is, hogy egy átfogó családtámogatási rendszer, ennek a 

célnak az érdekében meg fog valósulni. Harmadik ilyen program az egészség, ami egy fő 

program. Itt ennek az egészség megőrzés a fő motivációja. Erről mégis csak kicsit többet 
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beszélek, azért mert ez nemcsak azoknak szól, hogy aki egészséges akar maradni és hajlandó is 

tenni annak érdekében, hogy egészséges is maradjon. Hanem szól azoknak is, akik még a 

gondolatukban idáig nem jutottak el, hogy tehetünk, igenis tehetünk sokat az egészségünkért. 

Rossz helyzetben vagyunk, nem vagyunk a toppon e tekintetben. Ezt úgy írtam fel magamnak, 

hogy kedvezőtlen demográfia, nehéz helyzetből indultunk és jelentős betegség teherrel, ami ma 

jellemzi Kaposvárt. Kaposváron a halálozást okozó betegségek közül három leggyakoribb a 

szív- és érrendszeri betegségek, a daganatos betegségek, és a harmadik pedig a légzőszervi, 

mozgásszervi és az anyagcsere betegségek. Azt mondják a hozzáértők, hogy mindegyik 

megelőzhető. Nem életmód váltással, mert életmódot nem nagyon akarunk váltani, mert jók 

vagyunk önmagunknak ilyenek, amilyenek vagyunk. Mindegyik megelőzhető, ha teszünk érte, 

mi azt szeretnénk elérni, hogy a lehető legtöbb kaposvárit meggyőzzünk arról, hogy tegyünk 

annak érdekében, hogy mindezek, amiről beszéltem, ezek elkerülhetőek legyenek, 

szűrővizsgálattal, mozgással. Mozgás, akár hiszitek akár nem, a kaposvári fiatalok az országos 

átlagot figyelembe véve, csak 27 %-a mozog. A fiatalokat leszámítva a többi korosztály az 

országos átlaghoz képest csak a fele törődik azzal, hogy például nagyon sok betegség ezzel 

leküzdhető lenne. Ezért fogunk egyébként több szabadtéri sportlétesítményt, mozgás 

lehetőségét magával vivő létesítményt építeni 2020-ban, nem is sorolom őket, mert tényleg sok 

lesz. Nézzük csak a szűrővizsgálatokat. Azt mondja a WHO, ez egy nemzetközi szervezet, hogy 

például a szűrővizsgálatok akkor érik el a kellő hatást, ami önmagunk számára az életünk 

meghosszabbítását is jelentheti, hogyha azon valaki 70 %-ban részt vesz. Az országos átlaga a 

szűrővizsgálatokon való részvétel az 38-40 % között mozog, kaposvári átlag az 22 %. 2020, 

ami 2030-ig szól ennek jegyében a szívről fog szólni, ezt a mottót viseli az az akció sorozat, 

amivel elindítjuk az egészséges Kaposvár 2030-as programot. Nagyon sokat fogom ez ügyben 

még keresni a kaposváriakat, nagyon sok érvet fogok mondani azért, hogy miért álljunk neki 

ennek a közös munkának, mert mindnyájunk közös érdeke ez. Energia, ez a záró gondolatsorom 

e tekintetben. Folytatódik Kaposvár klímatudatos fejlesztése, talán ezzel az eggyel tudnám 

kifejezni. Akkor, hogyha energiáról beszélünk, természetvédelemről, a teremtett környezetnek 

a védelméről, mert ez az igazi kifejezése mindannak, amit mondok, a teremtett környezetnek a 

védelme, amiben benne vagyunk egyébként mi is. A mi jövőnk, a mi sorsunk és a mi életünk 

is, de ha ezen belül energiáról beszélünk, akkor nem szabad hű bele Balázs módjára 

fogalmaznunk, mert minden váltás három dolgot kell, hogy tudjon. Egy, az energiabiztonságot, 

vagyis hogy biztonsággal használhassam és legyen energia, amit használhatok, hogy tudjak 

fűteni, tudjak világítani, hadd ne soroljam már tovább, mert válthatok én bármit, ha ezt nem 

tudom biztosítani önmagunk számára, akkor baj van. Mert akkor az már nem a mi világunk, 

akkor már valami más történik. A másik a kiszámítható árakat, vagyis lehet itt sok mindent 

tenni, lehet itt sok mindent váltani, ha nem tudom azt kiszámítható módon beárazni, úgy hogy 

az működtethető és fenntartható legyen, és azt csinálom, amit tettek 2010 előtt, hogy a mi 

zsebünkbe turkálva próbálták működtetni a rendszereket – rezsicsökkentés előtti időszakról 

beszélek – és kiszámították az árakat, akkor megint rosszat tettem. Vagyis kell biztonságban 

szolgáltatnom az energiát, kiszámítható és megfizethető árakat kell biztosítanom, és itt mi azt 

a célt tűztük ki önmagunk számára, hogy Kaposvár továbbra is a közszolgáltatási díjakat 

tekintve az ország egyik legolcsóbb városa fog maradni. A harmadik, pedig a teremtett 

környezetnek a védelme, ez a mai divatos szóval élve a klímavédelem, biztosítani kell. Ennek 

hármnak a szellemében kezdtük el már a múlt esztendőben a munkánkat és folytatjuk ebben az 

évben is. Közlekedésben elkezdjük a Kormány programját, ugye azt a célt tűzte ki önmagának, 

hogy 2025-től nem járhatnak a nagy városokban csak elektromos autóbuszok. Az új beszerzés, 

erről talán már olvastak ezekről, mi ebben az évben kettő elektromos buszt fogunk beszerezni. 

A mostani amúgy káros anyag kibocsájtást tekintve nagyon alacsony kibocsájtású sűrített 

földgázzal, biogázzal járt bordó buszaink mellé vesszük még ezt az elektromos buszt. Közel 

700 millió forint értékben beterveztük a költségvetésbe, elindul a kerékpárutak építése is 2020-
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ban, amely a közlekedésben szintén más jellegű dolgot fog jelenteni. Folytatódnak az 

intézményeink energiatakarékos beruházásai. Csak a Bárczit említeném meg Önöknek, végre 

eredményes lett a közbeszerzési pályázat. 378 millió forinttal vették ki és nyerték meg a tendert. 

A kaposvári Investment Kft. nyerte el ezt a munkát. Teljes egészében át lesz alakítva a Bárczi, 

nem lesz kis munka, mert abban az iskolában oktatás és nevelés folyik. Levegő 

tisztaságvédelme tekintetében beszéltem már a buszokról, de a zöldterületeket is növelni 

fogjuk, 178 millió forintot fogunk költeni a színház parknak a rekonstrukciójára. Ha már olyan 

szép lett a színházunk nappal is kivilágítás nélkül is, este is, akkor már a környezete is legyen 

méltó a városképhez, amit mutat egyébként a vasútállomás is, ami vele szemben van, mert így 

együtt lesz az egész. Végre valahára most már a Kormány végrehajtó szervezete is kiírta a 

közbeszerzési eljárást, elindul a sütőolaj gyűjtés, házhoz menő sütőolaj gyűjtés, ezt mondom a 

háziasszonyoknak. Tervünk az, hogy egy évben 292 ezer liter sütőolajat gyűjtsünk össze, mert 

ez is a teremtett környezetnek a védelme. Ha földbe öntjük, vagy vízbe öntjük, vagy a WC-be 

öntjük, most nem akarok beszélni róla, hogy mit okoz.  

 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Természetesen nagy ütemben folytatódnak az út- és a járdafelújítások. Nagy ütemben 

folytatódnak az intézmény felújításaink és beruházások, egyébként önmagában mintegy 13 

milliárd forintot fognak jelenteni. Vagyis az egyik legsikeresebb évünket követően sem állunk 

le. Nem hagyunk magunknak időt, hogy gyönyörködjünk mindabba, amit megépítettünk 

Önökkel közösen és élvezzük ennek a hatását. Folytatjuk, amit elkezdtünk, azért, hogy 2030-ra 

elérjünk oda, amiben maradtunk október 13-án, hogy a célunkat teljesíteni tudjuk. 

 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

20 perc lett a 15-ből, de még sem 40, sikerült beszorítanom magamat. Nagyon szépen 

köszönöm, hogy bevezetőként mindezt elmondhattam Önöknek, tényleg a teljesség igénye 

nélkül. S most folytassuk azzal, amit szoktunk tenni, Répáspusztáé lesz az első szó, mert indul 

a busz, már megtanultam az elmúlt 20 esztendőben, hogy így kell eljárnom. Legyenek kedvesek 

idefáradni a mikrofonhoz, név, lakcím, honnét jöttek, azért hogyha írásban kell válaszolnunk 

azt jegyző úr meg tudja tenni. Mondják el mindazt, amit fontosnak tartanak, kérdezzenek, ha 

kérdezni szeretnének és utána, hogyha majd nem tudja meghallgatni a választ, majd elmondom 

magának személyesen, hogy mit válaszoltam a többieknek. Tessék parancsolni, Öné a szó!” 

 

 

Sütő Jánosné Répáspuszta:  

 

Kérték a helyi járatos busz bővítését, internetet kértek, gázbevezetést kértek, de el vannak 

utasítva, ezt sérelmezik. Gratulálnak Kaposvárhoz, hogy mennyi minden épült és mennyi 

minden újult meg az elmúlt években. Kérdése volt, hogy a Közösségi Háznál megcsinálták a 

faritkítást, nyeséseket, de a vasútállomástól az út baloldali szakaszán nem, - pedig ígéretet 

kaptak rá – mikor készül el? Ígéretet kaptak tavaly ősszel 2 buszváróra, egyiket meg is kapták. 

Szeretnék megkapni a másikat is, amit tavaly november végére ígértek. Három lakóház előtt 

nincs járda, 28., 28/A. és a 29. A Közösségi Ház előtti gyeprész talajának a kiegyenesítését 

kérnék. Köszönik a két utcában elkészített utat.  
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Gerse Ferenc Kaposvár, ….: 

 

Megköszönte azokat a fontos dolgokat, amelyek az elmúlt évben elkészültek Toponáron. Az 

Orci u. és a Váci u. sarkán van egy romos ház, Toponár szégyenfoltja, erre valami megoldást 

ki kellene találni. Problémájuk, a Muskátli Vendéglő mellett van egy pizzázó, melynek van egy 

bejárata a Kemping utca felől. Az udvar zúzott kővel van feltöltve az autók, motorok kihordják 

a járdára, ami nagyon veszélyes. Többször felszólították a tulajdonost, de nem reagál a kérésre, 

nem tesznek rendet a járdán. Az idei évre képviselőtársa Illés Jánosné írásban elküldte a 

toponáriak igényeit az utak és járdák felújításával kapcsolatban. Kérte polgármester, hogy a 

toponári városrész lakóinak az érdekeit is tartsák szem előtt. Kérte polgármester urat és a város 

vezetőit hallgassák meg a toponáriak kéréseit, igényeiket azért, hogy a lehetőségekhez képest 

minél több lakossági igény valósuljon meg Toponáron. Részönkormányzati üléseken mindig 

felvetik a megoldásra váró problémákat, melyek jegyzőkönyvbe kerülve eljutnak a vezetőkhöz. 

Kérte, hogy támogassák a toponári városrészt, és lakóinak igényeit, kéréseit és érdekeit. 

További sikeres munkát kívánt mindenkinek. 

 

Kocsics Ferenc Kaposvár, ….: 

 

Elmondta, nagyon szépen haladnak az átjáróval, ami a városban elterjedt hírekkel ellentétben a 

donnerieknek nagyon fontos. A Jókai liget nagyon el van hanyagolva, attól, hogy építési terület 

át kellene tudni sétálniuk rajta. Bízik benne, hogy rendbe lesz téve, ahogyan a színházpark is. 

A Mikszáth és a Bartók sarkot rendbe kellene tenni, ott a levél, a kosz, a fű. A Bartók Béla u. 

30-ból sajnos elég nagy rendszerességgel kijárnak a kutyák. Nem a kutyákkal van a 

problémájuk, hanem a felelős tartással. Elég szegény a család, szívesen segít, de áldatlan 

állapot, hogy nem mernek a lakók kimenni az utcára, mert támadnak a kutyák. 

 

Zanotta Ilona Kaposvár, ….: 

 

Az Orgona utcában nincs járda, nincs út, nincs villany. Minden házban laknak, igaz nem sokról 

van szó, a zsákutcás része nincs megcsinálva. Megköszönte, hogy nekiindultak a temetőben a 

munkálatoknak, az összes bokrot szerették volna kivágatni, de csak azt vágták ki, ahol az út 

lesz belül. A Művelődési Háznál szeretnék az ablakcseréket, amelyek nem történtek meg. 

Nyugdíjas társai nevében kérdése volt, hogy a Zöldfa utcai óvoda előtt milyen parkoló van, 

hogy meg lehet állni, ha bemennek az óvodába? Az ott lakók nem tudnak hazamenni, mikor a 

gyerekeket viszik az óvodába. Saját házuknál nem tudnak megállni, a saját utcájukba nem 

tudnak behajtani. A Martin parkba a nyugdíjas társai szeretnék, ha lenne egy futópad, vagy 

ehhez hasonló, amit nem lehet megrongálni, de használni lehetne a nyugdíjasoknak is. 

Szeretnék, ha a Kápolna és a faszobor környékét befásítanák, virágokkal ültetnék be.  

 

Pelőcz Renáta Kaposvár… 

 

Köszönik, hogy elkészült a tüskevári sorompó körüli lámpásítás, nagyon megkönnyíti az 

életüket. Problémát jelent az ott lakók számára, főleg a Jutai úton lakóknak, hogy reggel 6.30 

és 9.00 óra között beáll a forgalom. A sorompótól a Textilig áll a sor és a Hajnóczy utcából 

nem lehet kifordulni, erre kellene valami megoldást találniuk. A Hajnóczy utcánál a park el van 

nagyon hanyagolva, a fák nagyon öregek, rehabilitálni kellene ezt a területet. Tudomása szerint 

a Borostyán Anyaotthontól a Textilig magán tulajdonban van, ezzel együtt a járda is, amit a 

tulajdonosnak kellene takarítania. Ez nem történik meg sem nyáron, sem télen, nagyon 

csúszósak, gondozatlanok az utak, a fák balesetveszélyesek. A lobogó pálya nincs hasznosítva, 

de a kerítés egy nagyobb szakaszon le van dőlve, és ott ki-be mászkálás történik. Ezzel lehetne-
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e valamit kezdeni? Tudomása szerint kerékpárút lesz a temető oldalán, ez meddig fog tartani, 

hogy lesz kivitelezve? 

 

Darabos Anita Kaposvár – Kapos-Zselickertváros, ….:  
 

Megköszönte az elmúlt évek fejlesztéseit. Töröcskén végre elkészült a vízelvezető árok, a 

kertvárosban folynak az utaknak a felújítása. Megkezdte a kátyúzást a Városgondnokság a 

töröcskei úton. A buszmegállókkal kapcsolatban, az Áfonya utcai megállóban – már többször 

jelezték – kicsi a buszmegálló teteje és beázik, erre szeretnének megoldást. A meglévő 

buszmegállóikat szeretnék, ha tisztítanák és az ott lévő kukákat is. Vannak bizonyos szakaszok 

a kertvárosban, ahol szeretnék, ha kicsit gyakrabban nyírnák a bokrokat például a Galagonya 

utcában, ahol nem lakik senki. Köszöni az eddigi közreműködést. 

 

Banó Lajosné Kaposvár, ….: 

 

Kérdése volt, a vízhálózat kiépítése azon a 800 m szakaszon, a várdombon, amit már kértek, 

mikor valósul meg?  A várnál többször leszakad a part a gyalogos feljárónál, azzal kellene 

valamit kezdeni.  

 

Fábri Miklós Kaposfüred… 

 

Kaposfüreden a legnagyobb beruházás a Szőlőhegyi út volt, amiért nagyon hálásak. Ezzel 

kapcsolatban elmondta, hogy az útról néhány helyen a fedőréteg már lekopott, szeretnék, ha ezt 

garanciába megjavítanák és az út szélét sem rakta rendbe a kivitelező. A másik kérésük, hogy 

meg tudják óvni ezt az utat, tehermentesíteni kellene az északi oldalon még a tavasz előtt, amíg 

a nagygépek ki nem vonulnak. Információja szerint a zártkerti utakra van pályázati lehetősége 

az önkormányzatnak, szeretnék, ha a Kőkereszt utca ebbe bekerülne. Polgármester úr azt 

mondta, lehetőség van a szelektív hulladékgyűjtő kukák kihelyezésére lehetőség van a 

vállalkozóknál történő kihelyezésre, ezt technikailag hogyan lehet kivitelezni?  

 

Gerébné Ágics Angéla Kaposvár, ….: 

Megköszönte azok munkáját, akik Füredet támogatták az elmúlt években. Szeretnének egy 

játszóteret a faluba, amit használni tudnak, az új lakótelepi lerobbant, az iskolánál nem engedik 

be a gyerekeket. Szeretnék a Toponár és Füred közötti átkötő úton egy olyan lehetőséget, hogy 

ne rakhassák le oda a szemetet. Kerékpárút Kaposvár és Füred között lesz-e? A központtól 

Balatonszemes fele az út mellett vannak olyan nagy hársfák, melyek nagyon 

balesetveszélyesek.  

 

Domján Péter Kaposvár, ….: 

 

Egy jó hírrel kezdené, kb. 4 éve jelezte, hogy a Hegyi és Virág utca sarka nagyon 

balesetveszélyes, legalább 10 karambol volt évente, most egy darab nincs azóta. A piacnál lévő 

kétszintes parkolóban katasztrófa közlekedni, nincs jelölve sem parkolási, sem haladási irány. 

Az ideiglenes forgalmi rend változása miatt a piacnál a Laktanya utcából kihajtóknak lehet 

rendőri segítség fog kelleni. Sokan kérdezik, hogy a karácsonyfa összegyűjtése mikor fog 

megtörténni? Javasolta, hogy amikor megkapják március elején a zöldhulladék összegyűjtés 

naptárt, kellene még egy sor, hogy a kuka mellé mikor helyezzék ki. Közbringa programnál 

sikeresen lezajlott-e a pályáztatás, lett-e nyertes, kezdődik-e a tavasszal a kivitelezés? Kérdése 

volt, - hallott egy hírt, reméli nem igaz -, hogy a Csík Ferenc uszodában nem lehet 50 m-es 

versenyt rendezni, mert nem szabványos a medence?  
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Jáger Diána Kaposvár, ….: 

 

Szeretnék, ha a csapadékvíz elvezetést megcsinálnák, mert nagy esőzés után nem tudnak 

közlekedni. Kéri a Közgyűlést, kicsit gondolják át – erről beadványt is hozott – nagyon sok 

közműfejlesztés már megtörtént az utca ezen szakaszán, külterületi részen vasúti talpfák 

kerültek lehelyezésre, és ezt, ha kicsit tovább tudnák vinni akkor már nem mosódna le az erdőig 

az út.  

 

Glóri Tivadarné Kaposvár, …: 

 

Köszönetét fejezte ki a felállított padért és a szuper játszótérért. A zöldövezet az enyészeté lesz, 

mivel az autósok rendszeresen felállnak rá. Elég sűrűre vannak ültetve a fák, meg kellene nyírni. 

Kérte már, de biztatást nem kapott.  

 

Puska Lajos Kaposvár, ….: 

 

Olyan problémájuk lenne, hogy a Kismező utca illegális lerakók kedvenc helye lett. Több 

konténer hulladékot összegyűjtöttek már, de most is egy terherautónyi szemét van lerakva az 

úttól 50 m-re. Tudja, hogy az erdős rész nem önkormányzati, hanem magántulajdon, de 

legalább 10-20 konténernyi szemét van benne. 

 

Tőrgyik Jenő Kaposvár, ….: 

 

Lakossági fórumon említette, hogy az Arany János köz 12., 14., 16. lépcsőházaknál a 

csatornákat a fa gyökere teljesen tönkretette. A 12-14. már több millió forintot költött arra, hogy 

a hibákat elhárítsa. Kérik, hogy a járdát, az utat lehetőség szerint tegyék rendbe. A játszóterük 

elavult, ha kicsit szebbé lehetne tenni, ebben kérnek segítséget. 

 

Kócs Zsuzsanna Kaposvár, ….: 

 

A Kecelhegyre a feljáró gyalogútról kérdezte, hogy mi a terv? 

 

Csizmadia Józsefné Kaposvár, …: 

 

Kérdése volt, hogy a játszótér bővítését meg lehet-e oldani? Szeretnék, ha bővítenék a játékokat, 

és ha lehet, egy fitness gépet is a szülők kérésére. A Mátyás király utcából jön le a víz, ha nagy 

eső van és befolyik a Corvina tér útja mellé, kimossa állandóan a kavicsot. A Mátyás király 

utca jobboldali járdáján gyalogolni nem lehet, mert gombócokban feljött az aszfalt. Fűnyírással 

kapcsolatban elmondta, évente 2x3-szor mennek le füvet nyírni a játszótérre. Talán 

szeptemberben voltak utoljára, az árok úgy maradt, hatalmas gaz van benne. Egy kuka van, az 

tele van állandóan, a lakók ürítik ki. Padokat is szeretnének, mert csak egy van és nagyon sok 

kisgyerek van.  

 

Polotár József Kaposvár, ….: 

 

Már régen jelezte, hogy nincs mentőbejáró az Arany J. 8-10. között. Illetve kellene valami 

parkolót csinálni, mert katasztrófa, ami ott van naponta.  
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Szita Károly polgármester:  
 

Hálás mindenkinek, nemcsak azért, hogy eljött, hanem azért is, hogy elmondták azt, hogy 

miben tudnának segíteni. Ezt nagyon fontosnak tartja. Hálás, hogy köszönetüket fejezték ki 

azért, ami eddig elkészült a városban. Mindenkinek a kérését ebben az évben nem tudják 

megvalósítani, de mindet meg fogják oldani, mert azért vetették fel, hogy arra a problémára 

megoldást kapjanak. Sorba rendezve, internetet, gázt nem kaptak, az önkormányzattól nem is 

fognak. Internetet és gázt szolgáltatók visznek, felmérik, hogy mennyi igény van és megérik e 

számukra az a beruházás. Helyi autóbusz közlekedésben elég-e a napi három járat Répáspuszta 

és a város között? Ide tartozik Fészerlak is, ahova indítanak egy külön járatot, mellyel azt 

biztosítják, hogy iskolába be, illetve onnan haza vigye a gyerekeket. Az a veszteség, amivel 

működik a tömegközlekedés ma Kaposváron tovább fokozható-e, hogy elmenjen kettő utasért, 

azt neki kell megoldania. Örül annak, hogy Répáspusztán is előre tudtak lépni a megvalósult 

beruházásokkal. Megértette a felmerülő problémákat, ezek mind teljesíthető feladatok. 

Toponáron az Orci – Váci út sarkán lévő romos ház esetében kérte jegyző urat, nézzék meg 

kinek a tulajdona. A pizzázónál lévő zúzottkőre, hogy mit lehet tenni, nem tud választ adni, 

megnézeti. Toponáron, csak úgy, mint a város többi részén is, vannak javítani való utak és 

járdák. Igyekeznek a javításokat elvégezni, nem volt olyan év, hogy a toponári városrészben ne 

lett volna út és járda felújítás. Folytatni fogják ebben az esztendőben is a felújításokat. A 

Donner egy kiemelt terület, az idén még nem lesznek látványos munkák, mert először tudniuk 

kell, hogy mit kell csinálniuk. A városrész alsó felének a rekonstrukcióját el fogják kezdeni. A 

szigetvári alsórész, a söröskorsó szökőkútnak a környéke, ott elkezdődik egy nagyon komoly 

felmérés - nem csupán az udvar mögötti lakásoknak a lakóiról - van-e munkájuk, volt-e 

büntetve, kábítószerezik-e. Muszáj egy szociológiai, minden emberről minden információt 

begyűjteni, hogy hatékonyan tudjanak elkezdeni kőkeményen rendet rakni. Innen elindulva 

hosszú program lesz, de rendet fognak tenni. Ez meg kell, hogy jelenjen a külcsínben is, ezért 

a Jókai liget is fel lesz újítva, melyhez az intermodális csomópont elkészülte után állnak neki. 

A Csík Ferenc sétánynál utat építenek, csapadékvíz elvezetést vezettek be a Kapos folyóba, 

épült az uszoda, ez mind a liget kárára történt, gyakorlatilag egy felvonulási terület volt. 

Tájékoztatást adott a donneri városrészben idei évben megvalósuló fejlesztésekről, 

beruházásokról. Mikszáth - Bartók sarok, és a Bartók B. 30. kutyák esetében felírta. Megértette 

az Orgona utcában az út és járda kérdést. A temetőnél a bokrok kivágását, majd leegyeztetik. 

A művelődési ház ablakcseréjéről gondoskodni fog. A Zöldfa utca előtti parkolót megnézik, 

hogy illegális, vagy nem. Martin park esetében, ott van egy nagy zöld terület, ha mozogni 

akarnak, támogatni tudja. Kérte alpolgármester urat, ezt az igényt is jegyezze, most egy fél 

kosárpályát már építenek oda. Megnézik, hogy a Kápolna környékén mit tudnak majd közösen 

megvalósítani. A Hajnóczy utcából nem egyszerű kijönni csúcsidőben, nem tudja a műszaki 

megoldást ennek könnyítésére, de felmérik, hogyan lehetne megvalósítani. Hajnóczy park azon 

parkok közé tartozik, amely nagyon keveset van használva, de ettől függetlenül rendet fognak 

rakni. Az ott lévő padokat ebben az évben fel fogják újítani. A járdatakarítást jegyezte a 

Textiltől az Anyaotthonig. A lobogópályával nem tudnak mit kezdeni, mert magántulajdonban 

van. Kérte jegyző urat, hogy a kerékpárútról majd adjon tájékoztatást. Ahogy az idő engedi, 

befejezik a töröcskei utak kátyúzását. Két éve ígérte meg, hogy olyan buszvárót raknak ki, 

amelybe nem ver be az eső, ebben az évben meg lesz. A buszvárók tisztítása teljesen jogos. 

Kéthetente egyszer takaríttatják a buszvárókat, ez a belvárosban már kevés, ott minden 

hétvégén kell a szombat esti bulik után. Figyelni fog erre és arra, hogy mindenhol legyen 

szemetes kihelyezve. A bokrok nyesését a lakatlan részeken el fogják végezni. A vízhálózat 

kiépítésére nem tudnak annyit finanszírozni, próbálnak valamit kitalálni arra, hogy olcsóbban 

meg tudják valósítani. A gyalogos feljáróval kapcsolatban elmondta, ha sikeres lesz a 

pályázatuk, akkor elkezdődik a romoknak a rekonstrukciója, melynek része a gyalogos feljáró. 
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Mivel használják, kérte Szirják Imréné igazgatót vizsgálják meg, amíg el nem készül a 

végleges. Kérte műszaki igazgató asszonyt, hogy a Szőlőhegyi utca nincs befejezve, ami ott 

kialakult az útépítéssel okozták, szólítsák fel a kivitelezőt a munka elvégzésére, a garanciális 

javításokra. 70 millióért építették meg ezt az utat és problémát jelent, hogy az emberek 

traktorokkal, munkagépekkel ezt az utat használják. Megállapodtak a földtulajdonosokkal, 

hogy le kell adják a tulajdonuknak azt a részét, ahova egy ideiglenes utat tudnak építeni a 

munkagépeknek. Ebben az évben is lesz közmű beruházási alap, a zártkertekre szól, tavasszal 

írják ki a pályázatot, a fürediek, akik ott élnek nyújtsák be a pályázatot. Lakossági fórumon 

hangzott el, hogy a vállalkozások is szeretnének szelektíven gyűjteni, hol és hogyan kaphatják 

meg a kukát. Elnézést kér, de elfeledkezett róla. Három játszótér van Kaposfüreden, ami ezek 

szerint nem tölti be játszótéri funkciójukat. Köszöni a jelzést, hogy nem mehetnek be a gyerekek 

az iskolai játszótérre, de, kötelesek beengedni nyáron is a gyerekeket. Állami működtetésben 

vannak az iskolák, de az udvar, az ingatlan az önkormányzaté. Fel kell turbózni a két játszóteret, 

megértette, több játék és korszerűbbek kellenek. Képviselő úrtól kér javaslatokat erre. Ebben 

az évben egész biztos, hogy a körforgalomig elérnek a kerékpárúttal. Utána kell elérniük a 

volántelepig, ahol az a probléma, hogy a távhőhöz biogáz előállításához vezetéket kell építeni, 

melynek a nyomvonala csak a tervezett kerékpárút alatt tud menni. Ezért előbb azt kell 

megépíteni, de az a terv, hogy Kaposfüredről biztonságosan lehessen végig biciklizni a városig. 

A hársfákat meg fogja vizsgáltatni, egészséges fákat nem fognak kivágni, de minden kivágott 

fa helyére kettőt fognak ültetni a városban. A Modern Város Programban Kaposvár áll az első 

helyen, mert időben kezdték és jól gazdálkodtak. Piaci parkolóház kaotikus, a felfestést meg 

kell csinálni és nagyon lelakott lett, rendbe kell tenni. Már kérte a Holding elnökét, hogy 

csináljanak valamit. A Hársfa utcánál vannak okos szakemberek, reméli, megtalálják azt a 

módot, hogy az építkezés idejére biztonságos legyen a közlekedés. Jónak tartotta a javaslatot, 

hogy a zöldhulladék naptárnak része legyen a karácsonyfák elszállítási ideje. A közbringa 

pályázat része, de nincs még nyertes. A közlekedési központ műszakilag ez év végén, 

fizikálisan szeptemberre fog elkészülni. Minden rész, ami elkészül, szakaszosan adják át, mire 

használhatják az egészet az ez év nyarának a vége, ősznek az eleje. Az uszoda a FINA 

szabályoknak megfelelő. Tókaji utca csapadékvíz elvezetése, köszöni a jelzést, megértette. 

Biczó köznél az autósok a zöld területen parkolnak, ez tilos, tesznek érte, hogy ne így legyen. 

Évente 2000-el nő az autók száma a városban, közelítenek a 30000 darabhoz, ami magával 

vonzza, hogy egyre kevesebb a parkolóhely. A fákkal kapcsolatban teljes rekonstrukció alatt 

van a város és ez több évig el fog tartani, de a balesetveszélyt mindenhol meg fogják szüntetni. 

Kismező utcai illegális lerakással kapcsolatban vette a feladatot. Arany János utcában a fákkal 

az a gond, hogy a fagyökér alulról felnyomja a fürdőkádat, ezeket ki fogják vágni. A játszótér 

fel turbózását felírta, vette erre az igényt. Kollegákat szokta kiküldeni, hogy az adott játszótéren 

hány gyerek van, mert érkezett játszótér felújítási igény olyanra is, amit nem használnak. 

Kecelhegyi gyalogút, ami nem út, csak jelentősen megrövidíti az utat a Cseri útra. Egy 

felhőszakadás annyira kimosta az utat, hogy a gázvezetékek kint voltak. Viszont egyre többen 

használják, rendbe hozzák, hogy járható legyen, de ebben az évben megtervezik, hogy mit 

építenek oda véglegesre. Corvina tér esetében megértette a problémákat. A tavalyi évben 

bővítették a játszóteret, kevés játékot vittek oda, de ha a hinta tartója mozog, akkor meg kell 

csinálni. Ki fog küldeni oda embert és megnézik közösen, hogy milyen plusz játékok kellenek, 

illetve korosztálynak megfelelő pl. lépegető gép. A Mátyás király útról levezető vízelvezetőt 

meg fogja nézetni. Feljegyezte a fűnyírást, a kukákat és padot is. Többször felmerült már, de az 

Arany János 10-hez nem tudnak olyan közlekedési viszonyokat teremteni, hogy például egy 

mentő esetén az közlekedhető legyen. Megpróbálnak valamilyen megoldást találni rá, de 

parkolóhelyet nem tudnak biztosítani.  
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Hálás mindenkinek, adtak feladatot bőven. Köszönetét fejezte ki, hogy eljöttek és elmondták 

ezeket a problémákat. Jó éjszakát kívánt mindenkinek! 

 

 

K.m.f. 
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