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Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként
csatolt jelenléti ív tartalmazza.
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva.
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KÖZMEGHALLGATÁS
Szita Károly polgármester:
„Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Jó estét kívánok Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ott fönt a
karzaton is. Köszönöm szépen hogy elfogadták a meghívásunkat. A szokott időponttól eltérően,
amit azért mondom, hogy a szokott időponttól eltérően, mert körbenézve a termen látok olyan
kaposváriakat, akiknek nem ez az első közmeghallgatása, korábbi alkalmakkor is itt voltak.
Emlékezhetnek rá, hogy ezeket január végén vagy február elején tartottuk. Most idén is így lett
volna, csak az év eleji közmeghallgatás elmaradt. Ennek pedig nagyon egyszerű oka volt, ha
jól emlékszem rá, akkor még a koronavírus második vagy harmadik hulláma volt velünk, és
akkor volt egy olyan törvény, kormányrendelet, amely megtiltotta gyakorlatilag azt, hogy
együtt lehessünk és közmeghallgatást tarthassunk. Hál isten ez elmúlt, bizonyos fokú
szabadságot adott nekünk a törvény és lehetőséget biztosított arra, hogy az idei évi
közmeghallgatás se maradjon el és tarthatunk közmeghallgatást. De ez is furcsa körülmények
között zajlik, mert olvasom a sajtót - Budapestről jöttem most - hogy minden önkormányzat,
minden város tart most közmeghallgatást. Jelentős része védettségi igazolványhoz közötte a
közmeghalltatáson való részvételt, Székesfehérvár, egy budapesti kerületet olvastam, hogy
szintén. Mi ehhez nem kötöttük, de csak remélni tudom, hogy mindenki be van oltva. A
távolságtartást igyekeztünk betartani, a székeket is egymástól távol tettük, tehát ilyen
intézkedésekkel tartjuk a közmeghallgatást. De meg akartuk tartani, nem csupán azért, mert
törvényi kötelezettségünk, hanem azért is, mert nem akartunk úgy elmenni Karácsonyra, hogy
éves közmeghallgatás ne lehessen. Isten hozta Önöket, köszönöm, hogy itt vannak, és
köszönöm, hogy elfogadták a meghívást a képviselő hölgyek és urak nevében is köszönöm.
Illik valamivel bevezetni ezeket a találkozásokat, mint ahogy azt korábban is tettem. Ha
befejeztem a beszédemet, fel fogom én is venni a maszkot, és azt követően adnám át Önöknek
a szót. Arra kérek minden hozzászólót, hogy addig, amíg beszél vegye le a maszkját, és kérném,
hogy nevét, címét is mondja, hogy Jegyző úr írásban is össze tudja szedni a válaszokat, ha
esetleg valami kimaradna a mai közmeghallgatás során.
Eltérő lesz egy kicsit a mondandóm, azért is, mert az ezt megelőző közmeghallgatásokon arról
ejtettünk szót, hogy mi az az év, amit mögöttünk hagytunk, illetve akkor még a költségvetés
előkészítése előtt voltunk mindig. A Közgyűlés mindig a közmeghallgatásokat követően szokta
elfogadni a költségvetést, hogy mi történik az adott esztendőben. Most a mögöttünk hagyott
évről nem beszélnék, mert azt látják. Bizonyos fokig érinteni fogom. Inkább arról a négy célról
ejtenék szót, amiben maradtunk Önökkel 2019-ben, amikor elfogadtuk a város 2030-ig szóló
programját, hogy milyen is legyen Kaposvár, mit vizionálunk 2030-ra, hogy hogy élnek majd
akkor a Kaposváriak. Ebbe négy határozott célt fogalmaztunk meg, s a négy cél
összefüggéseibe minden belefér. Az elsőnek a következménye az utolsó cél. Az utolsó rész lesz
a gyarapodó Kaposvár, hányan is vagyunk most ebben a városban, mire számíthatunk,
elfogyunk e vagy meg tudjuk tartani magunkat közösségként Kaposváron.
Az első cél a gazdaság, a munkahelyek, a magasabb munkabérek. Ennek a négy célnak az
állásáról osztanék meg Önökkel pár gondolatot azért, mert szeretném, hogyha tudnák. Utána
pedig beszéljünk mindazokról, amit Önök fontosnak tartanak a szűkebb és a tágabb
lakókörzetükben. Ezt Önök fogják elmondani, és mi meg megpróbálunk válaszolni. de nemcsak
válaszolni, hanem megpróbálunk a felvetésükre is megoldást találni. Azt mondtuk 2019-be,
hogy 2030-ra szeretnénk elérni azt, hogy Kaposváron mindenki dolgozzon, aki akar,
vagyishogy ne legyen munkanélküli, már azok tekintetében, akik munkát akarnak önmaguknak,
azok esetében, akik nem akarnak dolgozni, azok mindig is fognak maradni, és legyenek
magasabban a munkabérek. Ezt a két dolgot mondtuk, amikor arról beszéltünk, hogy is állunk
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ma a mögöttünk hagyott két évben. Ezt a két célt szeretnénk elérni 2030-ra, ebből is
megerősödve, vállakat hátrarakva, kihúzva, egyenes tartással tudjunk sétálni bárhol az
országban, bárhol Európában és bárhol a világon. Ami a munkaügyi helyzetet illeti, arról
örömmel tudok beszámolni Önöknek, hogy az utóbbi évtizedek, a mögöttünk hagyott 25 évre
egyértelműen igaz, hogy a legjobb munkaügyi mutatók most vannak Kaposváron. Ezek a
novemberi adatok. Van még munkanélküli Kaposváron, de ezeknek a száma 2,9% és a
munkanélküli ráta 3,9%. Ez azért is különösen fontos, és valóban büszkeségre adhat okot
számunkra, mert pár évvel ezelőtt még nem ez volt a helyzet, mert a 2008-as gazdasági válság
az rendkívül megviselte az országot, Európát, a világot, de a kaposvári gazdaságot is. Akkor
volt olyan hónapunk, ahol közel volt az ötezerhez, sőt volt olyan 8 évvel ezelőtt, ahol meg is
haladta az ötezret Kaposváron a munkanélkülieknek a száma. Most már majdnem mindenki
dolgozik, majdnem, de még mindig nem mindenki. Majdnem mindenki dolgozik, aki akar. Ez
az eredmény azért is különösen izgalmas, és érdekes, mert a gazdasági világválságot követően
belecsöppentünk még egy válságba, a koronavírus válságba, az egészségügyi válságba. Azért,
mert a második és harmadik hullám alatt, ami nem is volt olyan rég, háromnegyed, egy éve
mögöttünk, akkor még 800-zal több volt a munkanélküli, mint amiről most számoltam be
Önöknek. A kaposvári gazdaság nem csupán túlélte, hanem előrehaladva, úgy tudta ledolgozni
ezt a negatív hatást is, hogy most ezt az adatot tudom Önöknek mondani, mint amit említettem.
Kis büszkeséggel töltsön el azért mindnyájunkat, hogy ez nagymértékben köszönhető annak,
hogy a kaposvári gazdaság jól élt azokkal a támogatásokkal, amiket a Magyar Kormány és a
város is adott annak érdekében, hogy őrizzék meg a munkahelyeket, sőt volt olyan eset,
amelynek nem csupán arra volt energiája, hogy megőrizze, hanem bővítette is a
munkahelyeknek a számát. E tekintetben azt gondolom, hogy jó helyzetben vagyunk. Nézzük
meg, hogy hogy állunk a munkabérek esetében: itt is előreléptünk, de itt még azért sok a
tennivalónk. Ennek a célnak az elérésében fogalmaztuk meg – hallhattak bizonyára róla, mert
sokat beszéltünk róla – a város újraiparosítási programját, amelynek az a legfontosabb célja,
hogy is tudjuk elérni, hogy magasabb legyen a munkabér. Úgy, hogy ha az ipar átstrukturálódik
és olyan termékek lesznek dominánsak, olyan termékeket fognak gyártani, amelynek az
előállítása egy magasabb hozzáadott értéket jelent, és a magasabb hozzáadott értékből nagyobb
a bérhányad, amiből tud magasabb munkabért fizetni. Azzal, hogy nő a minimálbér évről évre
hál’ isten, nő a garantált bérminimum évről, évre, de ez mindenhol nő az országban, ez még
nem jelenti azt a rúgást a kaposvári bérszínvonalnak, amit igazán várnánk. Ez az újraiparosítási
programunk a szerkezetváltásnak. Ennek az elmúlt két évben az lett az eredménye, hogy
eljutottunk odáig, amit reméltünk valamikor, de most kézzel fogható valósággá vált, hogy
világcégek is jelentkeznek már Kaposvárra. Beteltek az ipari parkjaink, ezért most már
készítjük elő a negyedik új ipari parkunkat, ez a Füredi úton lesz. A világ második üveggyára
jön hozzánk és telepszik le nálunk, hadiipari befektetőkkel tárgyalunk. Két ágazatot
fogalmaztunk meg, amelyben az igazi előretörést várjuk. A gépipart és az élelmiszergazdaságot.
A gépiparnak tradíciója van, az élelmiszeriparnak pedig még nagyobb tradíciója van
Kaposváron. Itt is előremozdulások történtek. A Kométa a kaposvári húsüzem fennállásának
legnagyobb beruházására készül most mintegy 30 milliárd forintos befektetéssel, Európa egyik
vezető húsipari üzemévé kíván válni. Átalakítottuk a képzés struktúráját is, mert akkor jól
képzett szakemberekre van szükségünk, ahhoz úgy kell működnie a szakképző intézményeknek
is, hisz a szakik kiöregedtek, és azoknak az utánpótlásáról gondoskodni kell. A Kaposvári
Egyetemen is elindult a mérnökképzés, a gépipari és a villamosmérnök képzés, és egy
folyamatnak a részeként meggyőződésem, hogy nem is kell várnunk 2030-ig, de látványos
eredményeket tudunk elérni, sőt egy újabb hírt szeretnék Önökkel megosztani, jó esélyünk van
arra, hogy egy tudományos ipari park létesül Kaposváron a Dombóvári úton, a hulladéklerakó
teleppel szemben. Úgy hívják, hogy Science Park idegen névvel, lényeg az, hogy négy
üzemcsarnok létesül azon a területen. Ez szintén azt a célt szolgálja, hogy újraiparosítás,
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szerkezetváltás, a termékekben több hozzáadott érték, és ebből következik az, hogy a cégek
versenyeznek a Kaposváriakért, a szakértelműkért, de munkabérben is igazi verseny legyen.
A második pont, amiben maradtunk 2019-ben az az, hogy mi legyünk az egyik
legegészségesebb város. A kaposvári polgárok legyenek az egyik legegészségesebbek ebben az
országba. Mi az, amit ennek érdekében tudunk tenni? Egyébként azért forgalmaztuk meg, mert
az egészségügyi mutatóink nem jók. Nem jók a Dunántúlon, a Dél-Dunántúlon különösen nem
jók, nem jók Somogyban, így nekünk se jók az egészségügyi mutatóink. Nem az első
harmadban vagyunk a jóság tekintetében, ha az országos átlagot nézzük, és ennek érdekében
valamit muszáj önmagunkkal is tenni, hogy ezen javítani tudjunk. Nekiálltunk ennek a
programnak, elfogadtuk a 2030-ig szóló, szerintem kiváló, nagyon sok szakember pozitív
véleményét elnyerő egészséges Kaposvár 2030 programot. Aztán ezt kicsit keresztbetörte a
Covid. Nem tette lehetővé számunkra, hogy a mögöttünk hagyott másfél két esztendőben azon
program alapján menjünk végig, amit elterveztünk és elgondoltunk. Nem engedte a közösségi
találkozást, nem engedte, hogy együtt legyünk sokan, sok mindent nem engedett. Nem engedte
annak a szűrőprogramnak a végrehajtását, amit szisztematikusan más önmagunk számára
fontos egészségügyi mutatóba tettünk volna meg. Olyan mértékben nem engedte meg, ahogy
szerettük volna. Persze elindítottuk, hisz a közösségi rendezvényeinken ott voltak a
szűrőbuszok, ott voltak a szűrősátrak. Most már a szűréseket úgy készítettük, hogy mi megyünk
el a munkahelyekre, a pedagógusok szűrését kezdtük el, azt abba kellett hagynunk úgy, hogy
iskolákba mentünk, el akarunk menni a munkahelyekre, hogy a munkahelyeken folytassuk le a
szűréseket. Elkészült a Polgárok Háza, láthatják a kórház volt déli tömbjében. Még nem vettük
át, de hamarosan át fogjuk venni. Ott is ki akarunk alakítani egy egységet, ahova el lehet majd
menni szűrésekre. Azért valljuk be őszintén, a koronavírus nem könnyítette meg ezt a munkát,
hanem inkább hátráltatta. Azt is felszínre hozta ez, hogy az egészséges szervezetet kevésbé
viseli meg, mint a betegebb szervezetet. Azért építettük a grundokat, hogy ne kelljen elmenni
közös tornákra, hanem a lakótelepekre a lakóhelyekre vittük a futóköröket, kezdtük el a kortalan
tornát, vittük a focipályákat, folytattuk az úszó, korcsolya programunkat, a mozgás lehetőségét
biztosítva kortól teljesen függetlenül. És arra felhívni a figyelmet, hogy hogy tudunk
istenigazából gondoskodni önmagunkról. De a cél az változatlan Tisztelt Hölgyek, Urak, mert
az infrastruktúra része az rendben lesz, mert a rendelőinket fel tudjuk, tudtuk újítani, a
külcsínnek is adjunk, ugyanakkor azokat a rendkívül fontos 2030 Kaposvár programban
szereplő, lelki egészségünkkel is foglalkozva szereplő feladatokat nem tudtuk olyan mértékben
végrehajtani a koronavírus járvány miatt sem, ahogy most vagyunk. Most itt vagyunk a
negyedik hullámban, és hogyha olvassák a híreket, látják a különböző immunológus
statisztikusok, orvosok, kórházi embereknek a véleményét, akkor nem csak Magyarországon,
hanem Európában és a világon, akkor érzékelhetik, hogy mi zajlik körülöttünk. Van, aki bezár,
van, aki nem zár be. Van, aki különbséget tesz oltott és oltatlan között, van, aki védettségi
igazolványt ír elő, van, aki más szigorítást is bevezetett, de egyetlenegyben egységes e
tekintetben a vélemény, mégpedig az, hogy az oltás fontosságára hívja fel a figyelmet, nem
csupán az első, nem csupán a második, hanem a harmadikéra is. Folytatva azzal, hogy nem
csupán az idősebb korosztályban, hanem már 7 vagy 6 éves kortól, december 13-ától. Már jóval
fiatalabbaknak is adhatják az oltást. Propagálják Önök is, mert ez az, ami adja számunkra a
garanciát, hogy még hosszú ideig tudjunk egymásnak örülni, mert ezt tartom a legfontosabbnak.
A harmadik pontunk pedig az energiával foglalkozik. Ez pedig összefügg a mindennapi
életünkkel. Azt mondtuk, hogy 2030-ra a lehető legnagyobb energiafüggetlenséget szeretnénk
elérni. Nem fogalmaztunk bután, ezt az idei év hívta fel a figyelmünket Tisztelt Hölgyeim és
Uraim az energiafüggetlenség, a lehető legnagyobb függetlenség, legyen vizünk, mi
gondoskodjunk magunknak az energiáról. Ez szuverenitási kérdés, mert hogyha arra vagyunk
utalva, nincs önálló energiarendszerünk, amit el tudunk látni, akkor mindig arra vagyunk utalva,
hogy vásárolnunk kell valahonnét. Az idei év bebizonyította, hogy iszonyat, ami van gázban és
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villanyban. Elég csak ezt a kettőt említenem energiában. Iszonyat, ami bekövetkezik, mert
addig, amíg nem tudunk magunknak termelni, szolgáltatni, addig a helyzetünk az rendkívül
nehéz lesz. Ezért fogalmaztuk szerintem nagyon bölcsen, azt hogy a lehető legnagyobb
energiafüggetlenséget tudjuk elérni. Ez egyébként minket lakókat véd a rezsicsökkentés. Ezt az
áldást köszönjük is meg, mert hogyha ez az áldás nem lenne rajtunk, akkor több tízezer forinttal
többe kerülne mindannyiunknak a víz- és a gázszámla. Nem védi a lakossági szférán kívülit,
nem védi a vállalkozásokat. Kiírtuk a közvilágítást – hadd mondjak el egy példát erre – 2022ben, hogy közvilágításunk legyen, hogy tudjunk áramot vásárolni: ez elektromos árlejtéses
pályázat volt, Eu-s szabványok szerint, 5 jelentkező volt, és a legjobb ajánlattevő 2,5-szeres
árat adott, mint az idei. Közel 200 millió forinttal többe kerülne a közvilágítás, mint idén. Persze
nem fogadtuk el. Szerencsére bejött, hogy az egyetemes szolgáltatásba mehetünk. Ezek hívják
fel erre a figyelmet. Ez összefügg egyébként a klímavédelemmel is, mert az
energiafüggetlenség, hogy saját magunk energiája legyen a legcélszerűbb az, hogy megújuló
energiával próbáljuk legalább csökkenteni a függőségünket. Ennek álltunk neki, láthatták Önök
is akkor, amikor a napelem parkokat építettük, amikor biogáz üzemel, tehát a Cukorgyár és
használjuk a fürdőben, használjuk az autóbuszainkat, hogy akkor jön, amikor biomassza fűtőmű
lesz, segít a távfűtésben, a geotermia is segít a távfűtésben, hogy ne gázt kelljen vásárolnunk,
mert annak az ára is ugrásszerűen nő. Legyen meg önmagunknak az, hogy a lehető legkevésbé
függjünk másoktól. Elindultunk ezen az úton is, mert ez a zsebünkre megy már. A megújuló
energiák használata pedig lehetővé teszik számunkra azt, hogy élhetőbb legyen a károsanyagkibocsátás miatt is magunk a környezetünk. Itt tartunk most e tekintetben. Mondtam, hogy az
első összefügg az utolsó ponttal, hogy többen legyünk. Így fogalmaztunk abban a programban,
amit 2019-ben elfogadtunk, Gyarapodó Kaposvár címet adva neki. Lefordítva ezt úgy
fogalmaztuk meg, hogy értsünk mi is mindnyájan belőle, 2030-ig szülessenek többen
Kaposváron, mint ahányan idős koruk miatt itt hagynak bennünket. Nagyon egyszerű volt ez a
megfogalmazás, mert ha többen halnak meg egy adott évben, akkor a fogyás az teljesen
folyamatos. Nem csak kaposvári jelenség, nem is magyarországi jelenség, hanem európai
jelenség. Erre több megoldás létezik a világon. Az egyik az, hogy ha már úgyis fogyunk, akkor
fogyjunk, hozzunk be kívülről munkásokat, engedjünk a migrációnak, és vannak, akik ennek a
pártján vannak. Ez az ország mást választott, és magam is addig, amíg az Önök megtisztelő
támogatásával itt lehetek, hogy próbáljuk meg önmagunk megoldani ezt a problémát. Erre
indítottunk el egy olyan családtámogatási rendszert, hogy évről évre többen születnek
Kaposváron. Ennek érdekében újult meg a szülészet is, hogy méltó körülményt tudjunk
biztosítani a kaposváriak számára. Évről évre több gyerek születik, de mégsem annyi, amit
2030-ig elérhetünk. Ehhez az kell, hogy legyen munkahely, ehhez az kell, hogy legyen otthon,
ehhez az kell, hogy legyen élhető ez a város. Ennek érdekében teszünk sokat, hogy érdemes
legyen Kaposváron gyermeket vállalni, mert biztonságban nevelhetik fel. Ha elérjük ezeket a
célokat, akkor 2030-ban számot adunk, hogy mit is végeztünk, akkor elégedettek lehetünk.
Legyen rendbe a Deseda, látom, hogy itt vannak a desedaiak, legyen rendbe, azok akik oda
járnak. Sok szempont az, amelyik ezt az egészet átfogja.
Tisztelt Hölgyek és Urak!
Nem szokványos volt ez a bevezetőm, szerintem nem baj. Arról a képről szerettem volna egy
jelentést tenni Önöknek, amit álmodtunk 2019-ben vízióként 2030-ig, hogy hol is tartunk ennek
a megvalósításában. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és itt át is szeretném
adni Önöknek a szót. Majd innét az oszlopból is egy jelentkező, onnét is, így fogok majd menni.
Ha megtisztelnek azzal, hogy a maszkot leveszik, mert szájról olvasni maszkon keresztül nehéz,
akkor azt megköszönöm, de utána ügyeljünk másokra is, én is ezt fogom tenni.”
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Kurucz János Kaposfüredi u. 129. Füredi Szőlősgazdák Egyesületének elnöke
A társ toponári hegyközséggel közösen szeretnék kérni, hogy a két zártkertbe a vezetékes
ivóvizet vigyék ki. Vannak információik arról, hogy 77 milliárd Ft-os pályázat kerül kiírásra a
víziközművek korszerűsítésére, illetve ezeknek a kiépítésére. Az előzetes árajánlatok alapján a
kaposfüredi vezeték kiépítése 40, a toponári 80 millió forint lenne. Ez egy akkora összeg, hogy
sem önerőből, sem a Közgyűlés saját forrásából nem finanszírozható. Közös kérésük, hogy a
Közgyűlés nyújtsa be a pályázatot, ha azt kiírják. Nem ismert még a pályázat teljes kiírása, nem
tudja, hogy saját erőt kell e letenni. Amennyiben ezt biztosítani kell, az ottani tulajdonosok is
hozzájárulnak. Javasolta, hogy akik rajtuk kívül újonnan csatlakoznának ehhez a rendszerhez,
ne tehessék meg. Ez nem lenne igazságos. Kérte, hogy ezt rendeletben szabályozzák. Harmadik
kérésük az, hogy a Kaposvári Vízmű üzemeltesse a rendszert.
Zanotta Ilona Kaposvár, Orgonás u. 14.
A Szentjakabi Művelődési házzal kapcsolatos probléma megszüntetését szeretné kérni. Az
épületben olyan a villanyrendszer, hogy nem lehet rendezvényt tartani. Kérik, hogy
korszerűsítsék azt. Most ha rendezvényt tartanak, akkor az óvodából vagy máshonnan hoznak
áramot.
A kaposszentjakabi harang felújítását szeretnék kérni. Tudja, hogy tervben van, de szeretné
megsürgetni.
A Szentjakabi Nyugdíjas Egyesület nevében felháborodását fejezte ki, hogy a Kossuth téri
fellépésük alkalmával nem a Pajta Színházban, hanem a Csokonai teraszán léptek fel. Azon a
helyen se díszítés, se megvilágítás nem volt, egy zseblámpával oldották meg a világítást.
Magyarázatot kért miért történt ez.
Kérte még, hogy a szemetes zsákot vásárolók részére biztosítsák, hogy helyben kifizethető
legyen az ára. Nehezen tudják csekken befizetni, mert messze van a posta.
Gerse Ferenc Kaposvár, Meggyes u. 27.
A toponári emberek kéréseit tolmácsolta:
Sajnos csak egy közmunkás van a településen, aki egyedül nem tud rendet tartani megfelelően
a közterületeken. Kérik, hogy bővítsék a létszámot.
Az Orci út és a templom közötti szakaszon a járda sürgős javítását kérik. Az Orci út két
buszmegállójának cseréjét kérik. A vízelvezető árkok állapota sok helyen okoz problémát,
kérte, hogy vizsgálják felül a problémás helyeket és tisztítsák.
Köszönte, hogy a Toponári út egy részén és az Orci úton a vízelvezetési problémákat
megoldották, valamint a Toponári úton az iskolától a bolt felé leaszfaltozták a járdát, ami
nagyon fontos volt. Szeretnék kérni, hogy a gyógyszertártól az iskoláig térkővel borított járda
munkálatait folytassák a látványtervek alapján. Az iskola bejárata előtti parkoló problémájának
megoldását kérik, mivel esős időben megáll a víz, és a gyerekek sáros lábbal kénytelenek
bemenni az iskolába.
Az Aszalói út aszfaltozását kérte, mivel sok az ott lakó és az út felújítása pozitív hatással lenne
a Desedára, ami a Látogatóközpont és a Csónakház forgalmát is növelné. A horgászoknak is
nagyobb nyugalmuk lenne. A temető mellett szeretnének parkolóhelyet kérni, mivel temetések
esetén komoly gondot okoz a biztonságos parkolás.
Azt kérte a toponári lakosok nevében, hogy ne legyen mostohagyerek az 5000 lakosú városrész.
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Dávid János Deseda Egyesület elnöke Bláthy O. u. 13.
Elmondta, hogy zártkerti területeken a zöldhulladék égetése gondot jelent az égetési szabályok
miatt. Szeretnének segítséget kérni a zöldhulladék, ágnyesedék gépi darálásában,
elszállításában.
A tóparti úton egyre nagyobb a forgalom, szeretnék kérni a tehermentesítését. Az Aszalói út
közlekedését a rosszabb idő megérkezésekor a tulajdonosok a nehezebb gépekkel tönkreteszik.
Valahogyan a tulajdonosokat kellene rávenni arra, hogy a nehéz gépekkel ne arra közlekedjenek
vagy fejleszteni kellene. A tóparti út padkájának megerősítését kérte, mivel az autók a padkát
letörik és balesetveszélyes. Nagyon mély gödrök vannak már.
A postaládáktól időszakosan vízfolyás indul, aminek a nyomán puha fák vannak, amiknek nem
tesz jót a sok víz és az ágaik letörnek. A terület így gondozatlan, ráadásul az ottani tulajdonosok
is odahordják a fanyesedéket. Kérte, hogy a területet tisztíttassa ki a város, hogy a rendetlenség
megszűnjön.
Örülnek a Guba Sándor u-i kerékpárút építésének. Azt kérik, hogy Toponárig érjen el a
kerékpárút, hogy könnyebben el lehessen érni a tavat. Javasolta, hogy ha olyan borítással készül
ez a kerékpárút, mint a Csík Ferenc sétányon, akkor a köveket ne hosszába rakják le, hanem
keresztbe, mert nehezebben mozdul el a helyéről és nem olyan balesetveszélyes a
kerékpárosoknak.
Elmondta még, hogy a vízhálózat kiépítésekor 230 tulajdonosos szeretne rákötni eddig a
hálózatra.
Kukuly Sándor Mihály Kaposvár, Pécsi u. 267.
Nagyon jó, hogy a város átmenetileg kihúzta a női röplabda csapatot a bajból, de hosszabb
távon is finanszírozza-e a város őket? Továbbra is cél-e, hogy az extraligás női röplabda csapat
példaképe és motivációja legyen a több mint 300 Kaposváron röplabdázó kislánynak? Kért-e
és kapott-e erre garanciát a város a támogatás fejében, ha már a város adta a működéshez a pénz
nagy részét? Tudhatják-e, hogy hány valóban kaposvári nevelésű játékos edz és játszik a
röplabda csapatban? Várható-e, hogy a tehetséges fiatalok lehetőséget kapnak, hogy az
edzéseken folyamatosan részt vehetnek, esetleg egy-egy mérkőzésen a hazai közönség is
láthassa őket? Akik ide juttatták ezt a csapatot, hogy ennyi adóssága lett, azok milyen
felelősségre vonásra számíthatnak?
Szerinte még nem készült el az Intermodális csomópont, mivel a 36-os kocsiállásnak még nincs
fedett része. A menetrend ritkítására miért volt szükség, ha a buszok úgy közlekednek, hogy
jön egy utasokkal közlekedő járat, közvetlenül utána jön az üres busz, visszafele ugyanez?
Nagyon sok helyen a buszmegállókat nyitottra cserélték, ami zárt volt. Most sajnos a várakozók
áznak, fáznak. A Pécsi u. 179. sz. ház előtt lévő buszmegálló úgy van kialakítva, hogy közvetlen
az árok szélén egy kb. 50 centis sávon tudnak csak leszállni a busz hátsó ajtajánál, onnét egy
méter mély árok van. Ezt már pár éve is jelezte. Nem az árkot szeretnék kitisztíttatni, hanem
megoldást kérnek.
Mészáros Zoltán Kaposvár, Pázmány P. u. 83.
Csatlakozva Kurucz úrhoz a Képviselő-testület figyelmébe ajánlotta azt, hogy egyre többen
laknak kint életvitelszerűen és a vízigényüket saját fúrt kúttal oldják meg. Azt tapasztalták,
hogy a 4-5 kb. 50 éves fúrt kutak vízkészlete felére apadt. Ezért is szeretnék a víz bevezetését.
Rendkívül balesetveszélyes a 67-es út kaposvári kivezető szakasza. A városhatártól a Mol kútig
nincs közvilágítás és nincs kerékpárút sem. Ő is járt már többször úgy, hogy az utolsó
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pillanatban kerülte el az ütközést a kivilágítatlan kerékpárossal. Mást is látott már ilyen
szituációban. Kérte, hogy a Mol kút és az OMV kút között is legyen kerékpárút.
Kovácsné Habján Mária Magdolna Kaposvár, Béla király u. 44.
A Béla király utcán és környezetében élők problémáját tolmácsolta:
Köszönte, hogy a gyalogos híd építésénél csak három lépcső készült.
A Béla király utcában nagyon sok helyen a járda felpúposodott, kérte, hogy újítsák fel.
Valószínűleg a nagy meleg miatt ilyen a járda. Egy kis része elkészült már.
Az utcában nagyon sok helyen hibiszkuszokat ültettek, nagyon szépek, de több tulajdonos
kivágta, valószínűleg a parkolási lehetőségek miatt. A kanyarokban levő bokrok egy részét nem
gondozzák. Kérte hogy a tulajdonosokat szólítsák fel a gondozásra.
A Béla király utcában a parkolási gondokra kért megoldást, mert nem megoldott.
Véleménye szerint 10. hónapja vannak „büntiben” a Béla király utca közelében levő utcák
lakói. A feléjük járó busz a Csík Ferenc sétányon keresztül megy és tesz még egy kört, mire
befordul az ő utcájuk felé nagyon kevés utassal. A menetrend és az útirány miatt szinte minden
csatlakozást lekésnek, fél háromtól este nyolcig nincs busz, a rendezvényekre sem tudnak így
elmenni.
Megköszönte a vezetők, képviselők, apparátus egész évi munkáját és áldott ünnepeket kívánt.
Tar Tibor Kaposvár, Csalogány u. 3.
A felüljárón a Baross G. u. Hársfa utca felé lejárás rosszabb lett, mint volt. A volt KPM
bejáratánál készült egy gyalogátjáró az útra, ami 45 fokos lejtős lett, amin a gyerekkocsival,
kerekesszékkel közlekedni szinte lehetetlen. Ha valaki ott legurul, akkor a szemben levő háznak
nekimegy. Miért nem maradhatott meg a déli oldalon a járda egyenesen, miért kellett másikat
csinálni, ami nagyon kanyargós lett?
A helyi járatú busz végállomásnál két pad lett kirakva, ami nem elég, mert több buszjárat indul
onnét, és ha sokat kell várni, akkor annyi kevés. Kérte, hogy legyen még kihelyezve pad.
Rozinak-Góbor Brigitta a pedagógusok nevében
Az általuk beadott petícióval kapcsolatban érdeklődik, hogy lesz-e valaki, aki képviseli őket.
Aggódnak, hogy nem lesz munkahelyük, ha nem oltatják be magukat, kaphatnak-e valami
segítséget.
Velk Jánosné Hattyú u. 14., Berzsenyi u. 2.
A Csónakház előtti úttal kapcsolatban kérte, hogy oda köveket rakjanak, ki, hogy a zöldet ne
tapossák le, amikor a két gépkocsi nem tudja elkerülni egymást. Az aszfalt mellett olyan nagy
lyuk van, és sok, hogy próbáljanak megoldást találni.
A világítással kapcsolatban az a véleménye, hogy Toponáron semmi szükség arra, hogy minden
oszlopon legyen égő, hanem kevesebb is elég.
A Hattyú utcában nagyon gyorsan közlekednek az autók, ahol nagyon meredek az út. Az ott
levő két nyomsávot elviszi a víz.
Horváth Zsuzsanna Tüskevári Nyugdíjas Klub vezetője
Nagymúltú a klub, aminek a mozgatórugója az énekkar, amely nagyon sok helyre megy
fellépni. Saját költségvetésből, a tagdíjakból gazdálkodnak. Kevés a bevételük és támogatást
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szeretnének kérni, hogy a fellépéseiket finanszírozni tudják. A Klub létszáma 30 fő, évi 2.000,Ft-ot fizetnek be, amely nagyon kevés.
Szita Károly polgármester:
„Konkrét kérdésre, konkrét lesz a válaszom, mint ahogy mindnyájuk kérdésére. Hálásan
köszönöm a részvételükön túlmenően az aktivitásukat is. Nagyon szépen köszönöm, hogy
megosztották mindnyájunkkal azt, amit a saját, vagy tágabb lakókörzetükben, vagy életükben
most a legfontosabbnak tartanak. A kérdezők sorrendjében szeretnék válaszolni a felvetett
kérdésekre.
Kurucz Jánosnak mondom, amennyiben az önkormányzat benyújthatja pályázatát, be fogja
nyújtani. Az sem kérdés, hogy sikeres pályázat esetében hozzá fog járulni az ivóvíz vezeték
kiépítéséhez, legyen az füredi rész vagy a toponári rész. Egyetlenegyet nem tud csinálni, hogy
teljes egészében felvállalja a közműfejlesztési kötelezettséget. Jegyző úr meg fogja nézni, hogy
az önkormányzat pályázó lesz-e. Benyújtjuk gondolkodás nélkül. Amennyiben nem
pályázhatunk a vízvezeték kiépítésre le kell ülni, összedugni a fejünket, hogy hogy tudjuk
megosztani a költségeket, hogy legyen a zártkertbe víz. A zártkertjeinkbe mindenhol úgy épült
eddig a vízvezeték, vagy nyertünk rá pályázatot, és meg tudtuk hozzájárulásokkal építeni, vagy
úgy épült a vízvezeték, hogy az önkormányzat és a tulajdonosok összedobták fele-fele arányban
a pénzt. Most se lesz másképp. Nagyon remélem, hogy lesz rá lehetőségünk. Erről értesíteni
fogunk. Azzal a felvetéssel egyetértek, hogy ti, akik ott éltek, és összedobjátok a saját önrészt,
sérelmesnek érzitek azt, hogy rá fél év múlva, háromnyegyed év múlva valaki beköltözik, telket
vesz az ottani zártkertbe, és használja a ti pénzeteken is megépült infrastruktúrát, az ne tehesse
meg addig, amíg a rá eső költséget, mint azt, akik kiépítették, ne fizesse be. Erre pedig meg
fogjuk találni a lehetőséget, mert így lenne igazságos a rendeleti megoldás. Valószínűleg úgy,
hogy társulatot kell alakítani, majd a jogászok kitalálják, hogy mi az, amit kell tenni. Pályázunk,
csak lehessen, ha nem pályázhatunk, akkor összedugjuk a fejünket. Egyetlenegyet nem lehet
csinálni, hogy 100 %-ban közösségi pénzből zártkertbe építünk. Hisz nagyon jól tudjátok, hogy
úgy építettünk most is utat, hogy összeraktuk fele-fele arányban a pénzt. Ezt Nagy Attila
képviselő úr ügyezte. Megcsináltuk a Szőlőhegyi utat is, és ott nem kértünk pénzt, annak az
volt az oka, hogy közösségi utat építettünk. Valamit kitalálunk.
Kedves Ilona! A többieknek is mondom, mert érinti a füredieket is, toponáriakat is, érinti
Tüskevárt is, érinti Répáspusztát is, a közösségi tereinket, ami van Toponáron, ami van
Töröcskén, ami van Tüskeváron, volt könyvtár épülete, van Répáspusztán, van Kaposfüreden,
ezekben úgy döntöttünk, hogy az ott élő közösségek rendelkezésére bocsátjuk. Azért, hogy ők
töltsék meg tartalommal, vagyis gondoskodjanak arról, hogy ott mindig jó legyen oda menni,
mert van miért oda menni. Az nem azt jelenti, hogy ha valami rossz, akkor Önökkel javíttassuk
meg. Önöktől csak azt kérjük, hogy óvják és vigyázzanak ezekre a házakra. Az a legkevesebb,
hogy megnézzük és megcsináltassuk, hogy miért úgy ég a 200-as égő, mintha 25-ös lenne. Ha
jól értettem a szavaiból, hogy miért vágja mindig ki a biztosítékot. Majd a kultúrház vezető
megmondja, hogy mi a teendő, ne én találjam ki, nyugodtan csak abajgassák ezekkel a
kéréseikkel. Rendben van, jó, hogy ha egy közösség érdekében tud valamit tenni, úgy van ez,
hogy a kaposszentjakabiak egy része kéri tőlünk, hogy újítsuk fel a haranglábat. Most jelen
pillanatba 8 millió forintba kerül. Most nincs ennyi pénzt. Ha lesz pénzünk rá, fel fogjuk újítani,
mert megérdemlik, és megérdemli a haranglábat állító, aki száz évvel ezelőtt állította ezt a
haranglábat. Ennyi most a költsége, nincs elfelejtve, azért tudom bemondani pontosan a
költségét is. Én szégyellem magamat amiatt, ha megkértük a nyugdíjas egyesületeket, hogy
advent idején készüljenek műsorral, és meg is tették, hogy azt a Csokonai Dorottya előtt tették
meg és nem engedték a kivilágított, kidíszített főtérre tenni. Utánajárok az okának. Vagy ne
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adtak volna a szervezők felkérést, mert a pajtaszínház tele van, ott mindig fellépők vannak, nem
fértek volna el. Köszönöm, hogy ezt jelezte.
Már hallottam egyszer ezt a problémát, jelen pillanatban nem tudom ezt a választ, de meg fogom
oldani. Vannak olyanok, akiktől kukákban szállítjuk el a hulladékot, vannak akik még
kiegészítő zsákokat is vásárolnak, hogy a kukásautók vigyék el ezeket a zsákokat. Meg fogom
oldani, hogy ha bemennek, elvihetik a zsákok, de fizethessék is ki, ne kelljen postára menni.
Valamit ki fognak találni, állítanak be egy pénztárost. Már megoldottuk, most mondja Jegyző
úr, ki lehet fizetni helyben. Jegyző úr köszönöm szépen.
Üdvözlöm a toponáriakat, a részönkormányzati képviselőket különösen. Nemcsak Toponáron
kevés a közmunkás, hanem az egész városban kevés a közmunkás. Ez jó dolog. Azért kevesebb
a közmunkás, mert el tudtak menni magasabb fizetésért dolgozni. A közmunkások nem egy
kitalált létforma volt, hogy élete végéig valaki közmunkás legyen. A közmunkás rendszer akkor
alakult ki Kaposváron is, amikor az embereknek nem volt munkája, azt mondtuk, hogy azok,
akiknek van önbecsülése, és szeretnének munkával kenyeret keresni, azok kapjanak valami
munkalehetőséget. Ekkor jött be a közmunka, de akkor is már azt mondtuk, hogy nem az a
célunk, hogy a közmunkás közmunkás maradjon és úgy menjen nyugdíjba, hanem az a célunk,
hogy a közmunkásnak ez az állapota csak átmeneti legyen és minél előbb el tudjon helyezkedni
valahol a gazdaságban. Nagyon kevés közmunkásunk van már, és remélem el is fognak fogyni.
Ez viszont felveti azt a problémát, hogy addig, amíg Toponáron a közterületek rendbetartását
három közmunkás végezte - nem tudom, hogy mennyi csak mondtam valamit - most pedig csak
egy van, az nem azt jelenti, hogy a rendet valakinek ne kellene biztosítani. Nem elsősorban
közmunkással, ha nincs, akkor valami más módon. Valakinek vagy a Toponár
részönkormányzatnak kell adni pénzt, és csinálja meg, ha nem tud már adni közmunkást, hogy
csinálja, vagy oda kell küldeni a takarítógépeket, hogy csinálják ők. Erre valamit ki fogunk
találni. Ezt csak azért mondtam, hogy nem az a cél, hogy a közmunkás közmunkás maradjon,
az a cél, hogy átmeneti legyen abban a munkakörben, hanem legyen lehetősége másutt
magasabb bérért dolgozni. Azért fogalmaztam így, mert ők el tudtak menni máshova dolgozni.
Attól még a probléma probléma.
Nagyon szépen köszönöm a felvetéseket az utak és a járdák állapotáról, nem sorolom őket.
Regisztráltam az Orci út rendbetételét a csapadékvíz elvezetést. Én emlékszem még magam is,
hiszen én mutattam be Önöknek a toponári belvárosnak, az iskola, a Muskátli rész rendbetételét
virágládákkal, sok mindennel együtt, hogy az megújuljon. Remélem, hogy lesz rá pénz és
folytatni tudjuk a térkővel ellátott járda építést is, az iskola előtti parkolót, ha valóban nagyon
rossz, azt pedig meg fogom oldani. Kollégáim is figyelnek. Nem sok határozott ígéretet teszek,
de amire teszek, azt vegyék úgy, hogy írják fel és csinálják meg. Ilyen például az egyik az, hogy
ha sárban lehet csak megállni az iskola előtt a főút mellett csak részben kialakított parkolóban,
és viszik a gyerekeket, akkor az kapjon egy olyan burkolatot, ha átmenetileg is, csak murvát,
hogy ne a tócsába kelljen kiszállni. Aszalói utat kövezzük le, ezzel párhuzamosan a temető
mellé parkoló épüljön. Hadd térjek rá egy picit erre. Önállóan az Aszalói utat nem fogjuk
lekövezni. Az is egy zártkerti út, csak hogy tudjanak róla, az nem a közösségi közlekedésnek
számít. Azt úgy tudjuk csak megcsinálni, azzal együtt, hogy javítjuk minden esztendőben, hogy
az ott élők és az Önkormányzat összefog és közös erővel megépíti az utat. Amit elnök úr, János
te kérdeztél - akkor oda is térek erre a részre, a tóparti útra a Haladás tanyai útra, ahol kértétek
tőlem tavasszal, nyár elején, több fekvőrendőrt is ott született meg a döntés, el fogunk helyezni,
párhuzamosan, mert nincs önállóan kiépítve kerékpárút, és ott mennek az autók - egyre több
autó van - valami rendet kellene csinálni, szélesítsük az utat, gyepráccsal ássuk el. Nem ez a
megoldás szerintem. Jóval drágább egyébként, amit mondani fogok, de nem ez a megoldás.
Onnét az autós forgalmat el kell vinni. A Deseda partjára ki kell vinni az autós forgalmat. Ne
az autók menjenek oda. Nem véletlenül nem engedjük le az autókat a Fekete István
Látogatóközponthoz. Nem csináltunk oda autóutat, hogy ne menjenek oda autók. Álljanak meg
10

a volt Deseda kemping parkolóban aztán sétálják le azt a 200 métert. A zártkert tulajdonosnak
meg kell közelíteni valahogy a zártkertjét, de ne az legyen a fő közlekedési út, ne a Deseda part.
Oda nem való gépjármű. Oda menjen a gyalogos, sétáljon a kisgyerek, a nagymamával,
nagypapával, édesanyjával, menjenek a biciklisek. Valahol fönt kell egy alternatív utat csinálni.
Akár az Aszalóival, hogy tehermentesítsük, nem tudom, majd a tervezők kitalálják. Nem az a
megoldás, hogy megcsinálok valamit szélesebbre, hogy még inkább levigyem oda az autósokat.
Egyetlenegy szempont van, a zártkerteket meg kell közelíteni autóval is, oda a tulajdonosnak
el kell jutni, de ezt ne a Deseda parton keresztül. Azért kötöttem össze az Aszalói úttal, az lehet
a megoldás, hogy valamilyen más jellegű út megépítése. Majd egy tervező kitalálja, hogy mit
csináljunk.
Égetés. Te kérted tőlem pár éve, ha jól emlékszem, azt mondtuk, hogy oké nem lehet, de mivel
a desedai zártkert olyan miliőt képvisel, amilyet képvisel, kijelölünk egy időszakot, azt hiszem,
hogy kora tavasz volt vagy a késő ősz, rendeletet is alkottunk, az égetési tilalmat ott feloldottuk.
Bejött a covid és nem engedte életbe léptetni, de a szándék az, meg kell engedjük, hogy a
felgyülemlett száraz, zöldhulladékot valamilyen módon vagy rendszeres formába elvitessük,
hogy ha fel tudunk oda menni, az lenne a legjobb megoldás. Komposztálni nem tudjátok, mert
ilyen ágakat nem lehet komposztálni, hiába viszem fel oda a darálót, közel sem az a
teljesítménye, hogy abból érdemes lehessen valamit csinálni. A rendteremtésbe segítünk
nektek. Jelen pillanatban van rendeleti szabályozása, amit kértetek, és ha vége lesz a covidnak,
életbe is léphet. Ezzel párhuzamosan az lenne az egészsége, hogy a Desedán is azt a rendszert
tudnánk választani, ami nálam van otthon. Az hogy meg van határozva, hogy 15-16 alkalommal
hulladéknaptár alapján megyünk a zöldhulladékért, ami rendesen össze van kötve, azt viszik el.
Valami megoldást erre kell találni. Megtervezzük, mert ez azon a beszélgetésen is felmerült,
amit a horgásztanyán tartottunk a nyár elején, hogy a kollégáim Szirják Imréné igazgató
asszonyék foglalkoznak vele, a főépítész Boa Árpád kapta a feladatot, hogy kitaláljon valami
megoldást, de ne csináljunk olyat, amely arra ösztönöz engem, mint autóst, hogy a Deseda
parton menjek autóval. Azt csináljuk, hogy ha a Desedán lenne ingatlanom, ami nincs, azt a
lehetőséget viszont megkövetelem én is magamnak, hogy autóval is eljuthassak az
ingatlanomhoz. A postaládák melletti területet rendbe fogjuk tenni.
A kerékpárút a Guba Sándor utcánál, most az Izzó utcába mentünk be. A Videotonba nagyon
sokat járnak biciklivel dolgozni. Hála isten egyre többeknek életformává vált, hogy kerékpárral
mennek dolgozni és mennek is haza. Egyenlőre a kerékpárút a Villamossági Gyárig megy le.
Ott még egy-két ingatlanviszonyt rendezni kell, hogy elvigyük az egyetemig a kerékpárutat.
Egyelőre ez a szándékunk. Most a KVGY-nél tartunk. Az 5-600 méteres szakaszt is át kell
hidalnunk. Köszönöm a javaslatot, hogy nem mindegy, hogy fekteti le a kivitelező a térkövet
az úton. Én nem biciklizem rendszeresen, de Igazgatónőt majd elküldöm egyszer, hogy nézze
meg. A helyzet az, hogy ki lehet találni valamit mérnöki asztalnál, vannak különböző
sztenderek is, amiket a kivitelező alkalmaz, de az nem biztos, hogy minden alkalommal
találkozik azzal a kényelemmel, amit a használó használ. Ha így lerakva a követ
kényelmesebben tud biciklizni, akkor így rakjuk le és ne úgy. Számomra ezek egyszerűen
megválaszolandó dolgok. Kíváncsi leszek majd, mit mondanak rá. Nem tudom még milyen lesz
a burkolata, szerintem sima aszfalt. Mindenkinek a terhét nem veheti át a város, legyen az
bármelyik sportegyesület is, mondom én, aki imádom a sportot, mondom úgy, hogy a megyei
jogú városok közül a legtöbbet tesz a sportért. De amit nem a város okozott, azért nem ő felel.
Akármelyik sportegyesület, ha valaki csődbe vitte azt a sportegyesületet, akkor a felelősség azé,
aki csődbe vitte. Az elnöké az elnökségé, mi csak támogatók és szponzorok vagyunk. Ha valaki
bajba jut, a felelősségre vonást tegye meg az, akinek a berkeibe tartozik, a város pedig
mérlegelje azt, hogy szüksége van-e női röplabdára, hogy segíteni akarja-e. Leginkább arra vane szüksége, hogy a ritmikus gimnasztika és a szinkronúszáson kívül gyakorlatilag a hölgyeknek
nincs más sportja, csak a női röplabda. A gyerekeinknek biztosítani akarjuk arra, hogy ha el
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akarnak menni szervezett keretek között mozogni, akkor a röplabda továbbra is
megmaradhasson. Ez a felelősség. Azért segítettünk, azért segítettük az extraligát is, hogy
életbe tudjanak maradni. Nem azt jelenti, hogy mi fogjuk őket eltartani. Mondom ezt egy női
röplabda drukkernek. Örülök az aggódásának, ez a bajnoki év stabilitása biztosított az
extraligában. A következő évet nem tudom garantálni. Tegyenek azért, hogy nekünk csak
támogatni kelljen őket, a felelősséget átvállalni nem tudjuk, nem akarjuk, és nem is fogjuk.
Tömegközeledés, 36-os IMCS nincs fedett váró. Garázsmenet. Öt ilyen járat van, és várom a
választ, hogy miért van ez. A buszvárók. Láthatták, hogy a városban a régi buszváróinkat
folyamatosan cseréljük és újítjuk meg, amelynek egyrészt szebb a külleme is, olyan volt az
üveg, hogy tisztítani sem lehetett. Nem értünk még a munka végére. Mindenhova olyan
buszvárókat helyezzenek el, hogy legyen a tetején kívül két oldala is. A járdára nem lehet ilyet
elhelyezni, mert nem lehet eljárni. Mindenhol az a feladat, hogy ha lehet, két oldalas buszvárók
legyenek elhelyezve. A járdákra azért sem lehet ilyet telepíteni, mert aki nem a buszra vár
gyalogos, az el tudjon menni. A Pécsi u. 179. sz. előtt buszvárót megnézetem. A 67-es út
kivezető szakaszával egy jó hírem van, egynek pedig utána fogok nézni. A pénzünk megvan rá,
össze fogjuk kötni Kaposfüredet a Füredi úti kerékpárúttal. Egy szakasza csak ideiglenes lesz,
ez a Volán telep és a volt Füredi II. laktanya között, mert valószínűleg a távfűtővezeték
nyomvonala is lesz. Addig megoldjuk zúzott kővel, hogy kerékpárral el lehessen menni. Össze
fogjuk kötni az alagúttal. Ez a része biztonságos lesz, hogy ne a négysávoson kerékpározzon
az, aki kerékpározna. Az, hogy az országos főközlekedési útra hogy kerülhet közvilágítás a
volánnál, azt megnézetem. Biztos, hogy nem mi fogjuk megoldani, el kell érnünk, hogy a Közút
ezt a beruházást végrehajtsa. Jegyző úr nézz utána légy kedves.
Mária köszönöm szépen az összes felvetést. A járdafelújításokra a Béla király utcában, a
hibiszkuszbokrokra, aki rendbe tartja, nem tartja rendbe, balesetveszélyt okoznak, nincs
megoldva a parkolás. Nem is tudjuk megoldani. A Béla király utca egy szép utca, de valóban
az van, hogy segítsenek nekem megoldást találni. Az a helyzet jelen pillanatban, hogy évente
több, mint ezerrel nő Kaposváron nettóban a gépjárművek darabszáma. Azért nettóban, mert
nincs benne a forgalomból kivont autók száma. Mit okoz, mondjuk egy kertvárosi utcában.
Megépítette a garázst, akkor amikor megépítette magát a házát. Az esetek 90%-ában abba már
nem fér be az autó, mert más funkciót kapott az adott garázs. Van egy második autó is, és hol
áll meg, az út szélén. Ez okoz számtalan problémát. A lakótelepeken már kezelhetetlen a
probléma. Amikor az emeletes házak megépültek, annyi parkoló került megépítésre, amennyi
autó volt. Mostanra sokkal több autó van. A lakótelepeken is hál’ Isten nem egy, hanem kettő
autó jellemző. Nincs hova menni. Főépítész úr azon dolgozik, igazgató asszonnyal együtt, hogy
megoldást találjanak. Most kaptam egy javaslatot, amit visszadobtam, mert arra soha nem lesz
pénzünk, mert a föld alá nem tudunk menni. Valamilyen alternatív megoldást kellene találni,
hogy ezen a problémán enyhíteni tudjunk. Ezt a Béla király utcára is mondom.
Hosszabbak a járatok, de nem csak ezen a részen, máshol is ez a jellemző. Ha most nem lenne
covid, akkor a termálba sokkal több idős ember menne busszal, mint ahányan most. Mindig az
volt a probléma, hogy nem ment be a Csík Ferenc sétányba a busz. Nem azt mondom, hogy ne
biztosítsuk a fürdőhöz a buszt. El kell oda vinni az embereket, az időseket és a fiatalokat is. Ez
a megoldás az Ön kényelmét is tudja biztosítani, akár a járatsűrítéssel együtt. Megpróbálom
megfejtetni a kollégáimmal hogy az Intermodális Csomópont építése kapcsán a Béla királynál
levő közúti felüljáró, ami megépült, hogy megy a gyalogos forgalom. Igazgató asszony segítsen
nekem, hogy pontos és korrekt választ tudjak erre a kérdésre is adni. Alpolgármester úr kapta
meg tőlem Borhi alpolgármester úr, hogy az IMCS-nél minden olyan buszperonra, ami nem a
fedett részen van, ahol megáll a busz, mert azon utaznak majd az emberek, és várják, ott legyen
pad. Kivétel nélkül mindenhol. A MÁV-ét is el fogjuk vitetni, hogy olyan padok legyenek,
amik a többi helyen vannak. Ezek a padok 150 és 300 ezer forint között vannak. Mindenhova
padot fogunk helyezni, ahol nincs, mert teljesen jogos. Nem csak az Ön igénye, hanem több
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helyről is jöttek már jelzések. A rendelést elindítják, remélem hogy a leszállítás is minél előbb
lesz.
Kedves Tanárnő és Kollégái! A kormány oltáspárti. Mindenkit arra bíztatok, hogy vegye fel a
védőoltást. Én is oltáspárti vagyok. Három oltásom van már, influenza elleni és tüdőgyulladás
elleni védőoltást is felveszem. Tiszteletben tartom a döntésüket, mert én is úgy éltem le az
életemet, hogy a lehető legrosszabb az, hogyha valakit köteleznek. Nem azt jelenti, hogy
mindent szabad, mert akkor káosz lenne ebben az országban. Az sem helyes, ha úgy húzzák
meg a korlátokat, hogy valami miatt köteleznek bennünket. A kedves tanárnő azt mondja, hogy
őket most kötelezte a munkaadójuk arra, hogy vegyék fel a védőoltást, az első, ha nincsen, a
másodikat is, mert ha nem veszik fel ezt a védőoltást, akkor akármilyen okból egyetlen okot
kivéve, ha az orvostól igazolást hoz. Önöknek van választási lehetőségük. Vagy otthagyják a
pályájukat és nem dolgoznak ott, vagy elmennek fizetés nélküli szabadságra egy évre, és egy
év után, ha mindig ott vannak, akkor a munkáltatójuknak a mostani szabályozás alapján
megszüntethetik a munkaviszonyukat. Azt is látniuk kell, hogy kaposvári pedagógusoknak
közel 90%-a be van oltva, amire nagyon büszke vagyok. A maradék 10% valamilyen oknál
fogva nem vette fel az oltást. Ha egészségügyi oka van, akkor hozza az orvosi papírt és rá nem
vonatkozik ez a szabály. Szeretném Önöket rábeszélni, hogy oltassák be magukat. Ha nem
akarják, hadd mondjam el az én példámat: teljesen őszintén beszélek erről. A Kormány nem
vezette be a kötelező védőoltást, szerintem nagyon helyesen, kötelezni nem jó. A Kormány azt
tette, hogy a munkaadóknak, akik kérték tőle, elsősorban a gyárak, üzemek, hogy kapják meg
azt a lehetőséget, hogy dönthessenek önmaguk arról, hogy bevezetik a kötelező védőoltást vagy
nem. Ezt a polgármester is megkapta, nem pedagógusok esetében, hanem az óvodák, bölcsődék,
szociális ellátás esetében, Múzeum Könyvtár, Polgármesteri Hivatal esetében. Egy hónapot
vártam arra, amire meghoztam a döntést. Nagyon nehéz volt meghozni a döntést. Több esetben
összehívtam az intézményvezetőket. Elrendeltem abban a szférában, amiről én most beszéltem.
Január 31-ig adtam határidőt a kollégáknak, aki még nem oltotta be magát. Nálunk nem olyan
jó az átoltottság, mint a pedagógusoknál. 82%- nálunk. Minden politikai felelősség rám hárul.
Azért vagyok polgármester, hogy döntsek. Egyszerű oka van, amiért tettem, és ez Önökre is
vonatkozik. Nem leszek népszerű a véleményemmel. Önök őszintén feltették a kérdést, őszintén
fogok válaszolni. Amikor olvastam a statisztikákat, hogy a bölcsődében is van covidos, azt
amikor látom, hogy egy-egy óvodában covidosak a gyerekek, nem mondom azt, hogy azoktól
származik, hogy oltatlanul lettek covidosak, de a lehetősége megvan. Akkor, amikor ezt nekem
mérlegelni kellett, azt kértem Jegyző úrtól, hogy nevezze meg azokat a munkaköröket, ahol
kapcsolat érheti a gyerekeket. Nem vagyok orvos, pedagógus, de megtanultam 65 éves
koromra, hogy ilyen helyzetekben hallgassak azokra, akik ehhez értenek. A tudásom nincs meg
hozzá, én nem tudok érvelni az ellen sem, és a mellett sem, amit Önök hisznek. Én amellett
tudok érvelni, amit hallok az oltás fontosságáról. Tudom, hogy kik halnak meg a kórházban,
tudom, hogy mi van bent, tudom, hogy ki van lélegeztetőgépen, oltott egy sem. Rám
érdekképviseletként nem számíthatnak. Abban számíthatnak rám, ha olyanokban megkeresnek,
hogy hogy tovább, minden erőmmel megpróbálok segíteni, de arra nem számíthatnak rám, hogy
én amellett érveljek, hogy miért helye az, ha nincs valaki beoltva. Nézzék el ezt nekem.
Egyénenként keressenek meg, hogy mit tudok tenni. Egybe nem fogok tudni segíteni, hogy
egyetértek azzal, hogy nem oltatják be magukat. Tiszteletben tartom a véleményüket, szuverén
joguk. Ez nagyon nehéz dolog, higgyék el nekem. Most kialakult valami, aminek
következménye van. Meg kell őket is érteni, nem egyszerű az ő helyzetük sem. Elmondtam
őszintén a véleményemet.
Tüskevár. Annál nagyobb érték nincs, amikor tudok támogatni egy közösséget. Amikor elő
tudom segíteni azt, hogy legyen pénzük, hogy el tudjanak menni kirándulni, fellépni, esténként
összejönni mert együtt vannak és szeretik egymást, jól érzik magukat. Ezt hívják közösségnek.
Egyetlenegyet nem tudok megadni, hogy a 30-35 embert támogatok egyenként. Nem tudom
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megtenni, mert nem tehetem meg. Álljanak össze egyesületté, csináljanak valami társasági
formát, mert úgy tudom támogatni. A Kaposszentjakabi Nyugdíjas Egyesületet, a
Kaposfüredieket, a Tüskeváriakat is úgy támogatom, nem is kevéssel, hogy egyesületek.
Találjanak olyan formát, hogy tudjak segítséget nyújtani, Jegyző úr segít benne.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim nagyon szépen köszönöm a mai estét, vigyázzanak magukra.”

K.m.f.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző
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