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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: 

 

 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Képviselő Hölgy és Urak 

nevében is. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat a szokásos közmeghallgatásunkra, 

de nem a szokott időben. Azért nem a szokott időben, hisz a koronavírus járvány miatt, azt 

követően pedig az orosz-ukrán háború által bekövetkezett hatások miatt is veszélyhelyzetet 

rendelt el a Kormány. A koronavírus járvány miatt a veszélyhelyzet nem tette lehetővé azt, 

hogy a szokott időpontunkban az év elején, januárban találkozzunk a közmeghallgatáson. 

Viszont van egy olyan törvényi kötelezettségünk, hogy egy évben egyszer kötelesek vagyunk 

közmeghallgatást tartani, amennyiben nincs veszélyhelyzet. Így az egy évben egyszeri törvényi 

kötelezettségünknek most eleget tudunk tenni, ezért hívtuk ma Önöket ide és köszönöm, hogy 

elfogadták a meghívásunkat. Szeretettel köszöntöm valamennyiüket. A szokásostól eltérően a 

polgármester most nem mond szóbeli kiegészítést. Közmeghallgatásról van szó, egyből átadja 

Önöknek a szót. Aminek a rendje a szokásos, amit nagy tisztelettel szeretnék kérni, tartsunk is 

be. Idejönnek a mikrofonhoz, megkérdezik, elmondják mindazt, amit nagyon fontosnak 

tartanak. Kérném, hogy a nevüket és lakcímüket legyenek kedvesek bemondani, én jegyzetelek 

mindent és a végén majd adják meg nekem a lehetőséget arra, hogy az Önök által felvetett 

kérdésekre, vagy az Önök által elmondottakra egy rövid reflexiót tegyek majd. De csak azt 

követően, amikor Önök elmondták mindazt, amit fontosnak tartanak. Ezzel sem szaporítom az 

elején a szót, a végén majd elhúzom magát a közmeghallgatást. Isten hozta Önöket és köszönöm 

szépen, hogy eljöttek. Tessenek parancsolni.” 

 

 

Sütő Jánosné ………..: 

 

A vasútállomásnál kiteszik a MÁV menetrendet táblára, de 3-4 nap múlva valaki betöri. 

Jelezték a kalauzoknak, hogy jelezzék a MÁV-nál, de nem történt semmi. Kérésük lenne, hogy 

amíg el nem kapják a rongálót egy térfigyelő kamerát nem lehetne-e kihelyezni? A bekötő úton 

egy villanyoszlop meg van dőlve már egy éve. Jelezték az E.On fele, de nem történt semmi, 

úgy tűnik, hogy a hálózat tartja csak az oszlopot. Régi dolog az internet, kábel tv hiánya, 

lehetne-e tárgyalni, vagy ha pályázat van, a város tudna-e pályázni. Gratulált a városnak az elért 

eredményekhez. 

  

Illés Jánosné Kaposvár, ……………………: 

 

Megköszönte polgármester úrnak a segítségét. Köszöntötte a képviselő-testület tagjait. A 

kéréseiket írásban adta át polgármester úrnak. Kérte a képviselő-testületet támogassák a leadott 

kéréseik megvalósulását.  

 

Gerse Ferenc Kaposvár, …………………..: 

 

A településen felmerülő problémákat részönkormányzati ülésen mindig jegyzőkönyvbe vetetik 

és eljuttatják a vezetőkhöz. Megköszönte az eddig elkészült, megvalósult dolgokat. Sok feladat 

vár még megvalósításra, a lakókörnyezetük rendezett, kivéve a közterületeik. Ezek sajnos 

nagyon el vannak hanyagolva pl. az orvosi rendelő, templom, kálvária, Derkovits park és 
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időnként a kultúrház környéke. Kérte, hogy ezekre a problémákra hozzanak megfelelő 

megoldásokat. 

 

Dávid János Kaposvár, …………….: 

 

Megköszönte a támogatást a desedai vízhálózat ügyében. Kérésük lenne, ha meg van már a 

döntés, a további munkálatokat kicsit gyorsítsák fel, amennyire lehet. Olyan erős az infláció, 

hogy az összegyűjtött pénzük nem lesz elég, ezért fontos a kivitelezés mielőbbi megkezdése. 

Az előző közmeghallgatáson elhangzott, hogy az somogyaszalói utat javítsák meg. A Desedán 

a kerékpárút kiváltására, melyet a kerékpárosok és személygépkocsik egyaránt használnak, 

történt-e előrelépés? A Lovas utcaiak kérdése, hogy kb. 1,5 évvel ezelőtt kaptak egy levelet, 

hogy fejlesztik az utcájukat. Ez eddig nem valósult meg, várható-e benne lépés? 

 

Kukuly Sándor Mihály Kaposvár, ………….: 

 

Örömére szolgál, hogy a betongyámok eltűntek a Nyugativánfa utcából. A Pécsi u. 179. szám 

előtti buszmegállónál még mindig nincs korlát az árok szélén, ami balesetveszélyes. Az 

Intermodális Csomópontban a 36-os indulási pontnál nem épült fedett várórész. Kérdése, 

várható-e, hogy valamikor épülni fog? Desedára vezető úton többen nem a kerékpárutat 

használják, lehetne-e szigorúbb ellenőrzést fordítani erre? A Pécsi utca 186. szám előtt megdőlt 

egy öreg akácfa, rálóg majdnem a villanyvezetékre. Ezt a fát jó lenne rövid időn belül kivágni.  

 

Kurucz János Kaposvár, ……………….: 

 

Megköszönte, hogy megemelték a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság alapját és 

eredményesen pályázhattak a zártkerti vízvezeték kiépítésre. A füredieknek is az lenne a kérése, 

hogy lehetőség szerint gyorsítsák meg a kivitelezési munkálatokat. Azt kérnék, hogy ha kapnak 

értesítést, pontos összeggel jelöljék meg mennyit kell fizetniük, hogy tudjanak utalni. Az 

előterjesztésben szerepel az ÁFA visszaigénylése az önkormányzatnak. Pontosítani szeretné, 

hogy ez majd a teljes összegre vonatkozik-e, az akkori nettó összeget kell fizetniük majd?  

 

Völgyi Rita Kaposvár, …………………..: 

 

Akadálymentesítésben szeretne segítséget kérni.  A Sommsich P. és Kossuth L. utca sarkán a 

Református Templom előtt kb. 20 cm-es járdaszegély van. Ez nagyon megnehezíti a 

kerekesszékkel, babakocsival való közlekedést. Szeretnék, ha ez a következő tanévre 

elkészülne.  

 

Domján Péter Kaposvár, ………...: 

 

Örömteli dolog, hogy a Hegyi és Virág utcában a felújítás óta nincs baleset. Viszont itt a belógó 

növényzet karbantartására nagyobb figyelmet kellene fordítani. A kettős kereszt nem igazán 

látszik a városból, 5 méterrel meg lehetne magasítani. Visszatérő problémája a közbringa, nincs, 

mikor várható, hogy elindul? A Hegyi utcát a Pázmány Péter és a Virág utca sarok közötti 

páratlan oldalon indokolt lenne a járda felújítása. A piacon a Kaposvár Kincse bolt bezárt, 

nézete szerint azért, mert nem volt jól leszabályozva, kevés volt a termékválaszték. Az Arany 

téri kispiacon rengeteg vásárló volt, míg nem készült el a csarnok, mert nem mennek fel a 

lépcsőn. A zöldhulladék elszállításánál más szabályozást kellene bevezetni, mert nem életszerű, 

hogy az elszállítás előtti nap 17 órától lehet kirakni. Nem hetekig állna kint a szemét, ha 48 

órával előtte lehetne kitenni és volna szankciója.  
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Járfás Rózsa Kaposvár, ………...: 

 

Köszönetét fejezte ki, hogy egyre szépül a város. Kérdése, hogy az Iszák utca Cseri városrész 

felőli szakasz felújítása mikorra várható? Nagy szükség lenne az árkok rendbetételére, itt nincs 

járda csak út és egy nagy eső után gyalogosan használhatatlan.  

 

Kaponya Ottó Kaposvár, …………….: 

 

Az Új Élet Lakásszövetkezet képviseletében van itt. Írásban átnyújtotta a kérdéseiket. Egyet 

kiemelve elmondta, az Apponyi utcában a platánfák gyökerei felnyomták a járdát, erre kellene 

valami megoldást találni. Az utcai szemétgyűjtőket cserélni kellene, illetve hiányosak és pótolni 

is szükséges lenne. 

 

Várfalvi Lászlóné Kaposvár, ……………….: 

 

A Kecelhegyi utca 81. előtt van egy hatalmas füves önkormányzati terület, melyet kaszálni 

kellene, mert magas a fű. A Kecelhegyi utca ketté válik és van egy meredek földút, ami ugyan 

ki van taposva, mert sokan használják, de nem lehet például egy babakocsit letolni. Kellene 

valami megoldás, hogy egy babakocsit, vagy biciklit le lehessen tolni és egy közvilágítás is 

kellene oda, hogy este se jelentsen problémát. 

 

Nagy Imre Kaposvár, ……………..: 

 

A Hegyi utcából rengetegen mennek kerékpárral a Deseda felé és eléggé veszélyes, mert az 

autósok szemből nem tartják be a 30 km/h korlátozást és a kerékpárosok sem jeleznek 

kanyarodáskor. Egymást szidják a közlekedők. Van egy városi Tv, ahol ezt be lehetne mutatni, 

hogy kell, hogy illik közlekedni. 

 

 

Szita Károly polgármester:  

 

Elnézést kért a jelenlevőktől, hogy személyesen köszöntötte Nagy Imrét. Nagyon nagy 

közösségi ember, azok közzé tartozik, akik a covid után időt, energiát nem kímélve vitte ki az 

ebédet reggeltől estig. Szerette volna mindenki előtt megköszönni ezt a munkáját. Hálás 

mindenkinek, aki eljött, mert azért veti fel a problémáját, mert közösségi problémának tartja és 

szeretné, ha ez megoldódna. Azért, mert vannak olyan egyének Kaposváron, akik nem 

közösségi emberek és valamiért kedvét látják annak, hogy felrúgják a kukát, kidöntsék a táblát, 

vagy kedvét látják, hogy betörjék a vitrint, amibe a MÁV menetrend van rakva, nem tudnak 

mindenhova kamerát felrakni, ez képtelenség. Megkéri a MÁV-ot, ha jelzik, akkor újból rakják 

ki a menetrendet. A kidőlt villanyoszlopot jelezni fogja az E.ON-nak, de tudniuk kell, hogy 

nagyon lassú az ügyintézésük. Az internetre és kábel tv-vel kapcsolatban, egyik sem 

önkormányzati beruházás, mindegyik üzleti és magán tulajdonban levő befektető cégek. Ezt 

akkor teszik meg, ha az üzleti érdekük ezt alátámasztja. Kábel tv esetében, ha lesz olyan 

pályázat, amire a közösségi cél érdekében egy önkormányzat pályázhat, meg fogják tenni. Más 

helyett nem fogják tudni vállalni ezeket a beruházási költségeket. Internet esetében egy kivétel 

van, ha már meg van az internet hálózat, felgyorsíthatják az internet szolgáltatást az optikai 

hálózat kiépítésével. Ezt például pályázati pénzből meg tudják valósítani ipari parkok esetében, 

de arra nincs pályázati lehetőség, hogy a településrészen is kiépíthessék. Ha lesz rá lehetőség, 

meg fogja tenni az önkormányzat. Örömét fejezte ki Magdinak, hogy felépült, sok boldog évet 

kívánt és további jó egészséget. A leadott listát át fogják nézni és értesítést fognak küldeni. 
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Gerse Ferencnek is megköszönte aktivitását. Egy dolgot emelt ki, a közterületek rendbetartására 

vonatkozóan. A részönkormányzatokat azért hozták létre, mert vannak olyan feladatok, amiket 

egy kisebb közösség hatékonyabban és gyorsabban el tud látni, meg tud oldani, mint egy 

nagyváros. Ez a rendszer kiválóan működött addig, amíg volt közmunkás, de most nincs. Nem 

az a céljuk, hogy közmunkásokat alkalmazzanak, az a cél, hogy a piacon mindenkinek legyen 

munkalehetősége. Örömmel tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy elfogytak a közmunkások, 

a piacon találtak munkát. Ez örömhír, de egy alapvető problémát okozott, elfogytak a kétkezi 

munkások a közterületeken, akik megfelelő munkavégzéssel időben le tudnák nyírni a füvet, 

lekaszálni az önkormányzati területeket. Ez nem pénz kérdése, mert nem a szükséges gépek 

beszerzésével van probléma, hanem nincs, aki végezze velük a munkát. A legnagyobb feladatuk 

most az, hogy hogy tudják a közterületen munkavégzők számát megnövelni. Ez most egy 

kritikus időszak, mert hetente kétszer kellene füvet nyírni. Arra kérte a kollégáit, hogy 

rendkívüli munkásokat keressenek fűnyírásra, erre találjanak megoldást. A Desedán két 

zártkerti terület is érintett a toponári és a füredi. Tájékoztatásul elmondta, zártkerti ingatlanok 

esetében úgy építenek közművet, hogy pályázatot írnak ki a Műszaki Bizottság által kezelt 

közműfejlesztési alapra. Mind a két zártkerti közösség a becsült bekerülési költségnek az 50 %-

át vállalta, hogy összeszedi és a másik felét adja hozzá a város. Ezért kellett megemelniük a 

közműfejlesztési alapot, melyről ma döntött a Közgyűlés, azért, hogy a vezetékes ivóvizet be 

tudják vezetni ezekre a telkekre. Tájékoztatásul elmondta, a környezetvédők ezért a döntéséért 

majdnem „lenyakazták”, mert ez a döntés tönkre fogja tenni a Deseda vizét. Előírják kötelező 

jelleggel a zárt derítők használatát, de havonta el fogják kérni a szippantási számlát is, hogy 

bizonyítsák a derítők valóban zártak. A törvényi szabályokat betartva, a lehető leggyorsabban 

találják meg a kivitelezőt, hogy szerződést tudjanak vele kötni az általa vállalt áron. Mert ha 

csúszik a beruházás, akkor csak drágább lesz. Kérte Szirják Imréné igazgató asszonyt, hogy 

minél előbb szülessen meg a kivitelezőnek a kiválasztása, hogy szerződést tudjanak kötni. Kérte 

Balogh Beáta gazdasági igazgatót tájékoztassa a jelenlevőket a beruházás ÁFA-jával 

kapcsolatban. 

 

Balogh Beáta gazdasági igazgató: 

 

A beruházás kapcsán ÁFA levonási joga van az önkormányzatnak és ezért a közösségnek a 

ráeső rész nettó összegét kell megfinanszírozni. Az önkormányzat megelőlegezi az ÁFA-t, 

melyet vissza tud igényelni. 

 

Szita Károly polgármester: 

 

A desedai kerékpárút és forgalommal kapcsolatban az út kettéválasztására két lehetséges 

megoldás merült fel. Az a céljuk, hogy minél kevesebb autó menjen le a partra, de ha kitiltatja 

a járműveket a zártkerti tulajdonosok másik úton meg kell, hogy közelíthessék a telküket. Ezt 

a megoldást megvizsgálták, de csillagászati ára van, így elvetették. Most vizsgálják és reméli a 

TOP-ból lesz lehetőségük a jelenlegi út szétválasztására és egy új kerékpársáv kiépítésére. A 

Lovas utcai lakóktól elnézést kér, mert olyan levél ment ki, melyre egy 2020-as határidőt vállalt. 

Jelenleg ott tartanak, hogy kiment az ajánlattételi felhívás és pályázó esetén meg tudják kötni a 

szerződést. Kérte a Műszaki Igazgatóságot, hogy írjon egy bocsánatkérő levelet a nevében 

valamennyi lakónak. A buszmegálló korlát tekintetében alpolgármester úr már intézkedett, 

június végére készül el. Fedett buszváró bővítése is lesz, amint lehetőséget fognak rá kapni a 

busztenderük folytatásaként. A Pécsi u. 186. előtti megdőlt fáról már tud a KAVÜ, még nem 

értek oda. Értesítsék a közösséget a Műszaki Bizottság döntéséről és írják bele az elszámolást 

is, hogy legyen írásos nyoma. Akadálymentesítéssel kapcsolatban, ha magas a járda és nehezen 

lehet megközelíteni a célpontot, akkor azt a munkát el kell végezni. Regisztrálta a belógó 
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növényzetet a Virág és Hegyi utcánál. A kettős kereszt a város legmagasabb pontjára épült, 

lehet nem látszik mindenhonnan, de nem hiszi, hogy meg fogják magasítani. A megvilágítását, 

viszont hatékonyabban akarják megoldani. Az a vágya, hogy egy olyan magas és olyan nagy 

rúdon levő zászlót rakasson ki a város legmagasabb pontjára, ahol mindenki látja, milyen 

érzelmű városba érkezik. A felújítása most nagyobb gond közel 20 millió forintba kerül, amit 

meg kell oldani. A közbringa a mai képviselő-testületi ülésen is elhangzott, minden szerződés 

meg van kötve. Elkezdték a biciklik gyártását, de alkatrész beszerzés miatt szeptemberre tudják 

leszállítani. A járda felújítását megnézeti és berakják a rangsorba a kollégái, hogy mikor tudják 

építeni. Kaposvár Kincse bolt azért zárt be, mert nem mentek be az emberek és nem azért, mert 

kevés volt a termék. Ezért úgy döntöttek, hogy az üzlethelyiséget más tevékenységre 

hasznosítják. A Kaposvár Kincse a Dorottya-házban kap helyet, megvásárolhatók lesznek a 

termékek a nyitást követően. Az Arany téri kispiac kb. 25 éve épült, már történelemnek számít. 

Bevásárlási kisfilm készült azzal a célzattal, hogy még többen menjenek, és a nagypiacon 

vásárolják meg a termékeket. Zöldhulladék elszállítás önkormányzati rendeletben van 

szabályozva, amit nem tartanak be a városi polgárok és a városvezetők sem tarttatnak be. 

Meghatározták, hogy mikor lehet kivinni a kommunális hulladékot és mikor kell behúzni az 

üres kukát. Ugyanez vonatkozik, eltérő szabályokkal a zöldhulladékra is, mikor lehet kirakni és 

milyen összeszereléssel. Az élet nem ez, hanem akkor nyírja le a kertet, amikor ideje van rá, ez 

pedig nem biztos, hogy találkozik időintervallum tekintetében a zöldhulladék elszállításával. 

Véleménye szerint mindegy az időbeni szabályozás, a probléma nem lesz megoldva. Kollégái 

elkészítették az idei útfelújítási programot, ebben a programban az Iszák utca nincs bent az idei 

évben. Műszaki szükségességét figyelembe véve vegyék be a következő évi programba, mert 

tényleg rossz állapotú az út. A fák gyökerét a járdánál megnézeti az Apponyi utcában és a 

szemétgyűjtők cseréjét is. Kérte, hogy készítsenek a közterület-felügyelők egy térképet a városi 

problémákról. Le fogja kaszáltatni a Kecelhegyi utcánál az önkormányzati területet. Az úttal 

kapcsolatban ismeri a problémát, hasonló jellegű, mint a víztorony melletti lejárónál, amin 

egyszerűbb a Kecelhegyről lejönni a Liget Otthonig. Rögzítette a problémát, a kényelmi 

szempontot is fontos figyelembe venni, de most fontosabbnak tartották a buszmegállónál a járda 

kiépítését azon a területen. Egyre több a kerékpározási lehetőség Kaposváron. Kérte dr. Pintér 

Rómeó alpolgármestert, hogy találják ki annak a bemutatását a megnövekedett kerékpáros 

forgalomra tekintettel, hogy kell közlekedni kerékpárosként és autósként egymás mellett. Egyre 

nagyobb propagandát kell majd folytatniuk, hogy ne legyen baleset. 

 

Megköszönte a részvételt. Jó éjszakát kívánt mindenkinek! 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Szita Károly       dr. Csillag Gábor 

 polgármester                 jegyző 

 

 

 

 


