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Hiszünk egymásban! Hiszünk egymásban!

Közel negyed évszázada kezdtük meg közös 

városépítő munkánkat. Az akkor született gyer-

mekek ma már felnőtt kaposváriak. Szemtanúi, 

részesei és szimbólumai is egy korszaknak, 

amelynek során álmos kisvárosból élhető euró-

pai várossá vált Kaposvár.

Városunk bizonyos értelemben gyermekeink-

hez hasonlóan vált felnőtté. Két év-

tizeddel ezelőtt arról döntöttünk, 

merünk-e élni szabadságunkkal, 

merjük-e saját kezünkbe venni 

sorsunkat.

Vagyunk-e elég bátrak ahhoz, 

hogy véleményt alkossunk 

jelenünkről, és megfogal-

mazzuk azokat a célokat, 

amelyek a jövő Kaposvá-

ráról szólnak?

Nem volt könnyű. Át 

kellett lépnünk saját 

árnyékunkat, el kellett 

hinnünk, hogy sikerül-

het olyan várost építe-

nünk, amely a felme-

nőink által letett ala-

pokon egy új, szebb 

korszakot nyit meg 
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mindannyiunk előtt. El kellett hinnünk, hogy 

közösen képesek vagyunk otthonná nemesíteni 

lakóhelyünket.

Sokat dolgoztunk azon, hogy így legyen. Sok 

mindent elértünk, sok mindenre büszkék le-

hetünk, feladatunk azonban bőven akad még. 

Mikor a jövő lépéseit határozzuk meg, érdemes 

visszatekintenünk az elmúlt évekre, levonni 

tanulságait, mi volt jó, s mi az, amit jobban is 

csinálhattunk volna.

Sok mindent átéltünk együtt. A rezsicsökkentést 

mi már egy évtizeddel ezelőtt elkezdtük azzal, 

hogy nem engedtünk a profi tra éhes világnak. 

a ránk nehezedő nyomás ellenére sem ad-
tuk el közszolgáltató cégeinket, sőt újakat 
vásároltunk, és az ország legdrágább vá-
rosából a legolcsóbbak lettünk. Szembesül-

nünk kellett az elmúlt száz év egyik legnagyobb 

válságával, mi is átéltünk természeti katasztrófá-

kat, árvizeket és hóviharokat. 

Mindezek mellett építettük a városunkat. Fel-

sorolni is hosszú lenne, hogy mit hoztunk létre, 

lakásoktól az árvíztározón át az ipari parkig. 

Mindezt csak azért tehettük meg, mert erős kö-
zösség lettünk. elhittük, hogy meg tudjuk 
csinálni, mert hittünk egymásban. És amíg e 

hitünket, képességünket, lelki összetartozásunk 

e ragasztóját megőrizzük, hiszem és tudom, 

nemcsak múltja, hanem békés, biztonságos, 

gyarapodó jövője is van városunknak.

De nem állhatunk le.

„kaposvár a legfontosabb” – ezzel a címmel 

fogadtuk el négy évvel ezelőtt a kaposváriak 

2020-ig tartó várospolitikai programját, azt 

a programot, amelyen kaposváriak sokasága 

dolgozott.

Néhány éve nagy feladatra vállalkoztunk. Tele 

voltunk reménnyel, de tele gondokkal és bi-

zonytalansággal is. Emlékezzünk csak a 2008-as 

válságra, amely úgy csapott le hazánkra, mint 

a hurrikán.

Magyarországot váratlanul, pontosabban felké-

születlenül érte a pénzügyi krízis, és ez megsok-

szorozta a hatást. Az egyébként is rossz irányba 

haladó akkori magyar gazdaságpolitika olyan 

sokkszerű áramütést kapott, amelytől szinte 

lebénult, így ugrásszerűen emelkedni kezdett 

a munkanélküliség, rohamosan nőtt a szegény-

ség. Családok ezrei, tízezrei kerültek bizonytalan 

helyzetbe. Sajnos az akkori kormány rossz vála-

szokat adott a kihívásokra, képtelen volt kezelni 

a felgyülemlő gondokat, az egyedüli megoldást 

a mindenkit érintő megszorításokban látta.
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Hiszünk egymásban! Hiszünk egymásban!

Dübörögtek a költségvetési fűnyírók, és  

a kormány sóváran tekintett az önkormányzatok 

pénzére is, amelyet évente rendesen meg is 

csapolt. Volt bátorságunk más utat válasz-
tani. Mi azt mondtuk, hogy a bajban adni kell, 

és nem elvenni. Bevezettük az országos 
példává vált kaposvári modellt, a gazda-

ságot ösztönző és a munkahelyek megőrzését 

támogató programunkat.

És így értünk el 2010 őszéig, amikor újabb szö-

vetséget kötöttünk. 

Tudtuk mindannyian, hogy a közöttünk létrejött 

szövetséggel emberfeletti vállalást tettünk.

Döntenünk kellett: túlélni akarjuk-e a válságot, 

vagy győztesen kikerülni belőle.

Mi az utóbbit választottuk.

Nem azt kérdeztük, hogy miért, hanem azt, 

hogy mit. Miként nagyapáink is tudták, ha meg 

akarják művelni a földjeiket, nem tudnak kitérni 

az időjárás viszontagságai elől. Nincs más meg-

oldás, mint szembenézni és dacolni azzal.

Mi is tudtuk, hogy a válság elől nem térhetünk 

ki, de legyőzhetjük azt. Tudtuk, versenyezni 

a széllel nem reménytelen, csak szembe kell 

haladni vele.

Meghatároztuk és megalkottuk az előttünk  

lévő évtized programját, mely a „Kaposvár  

a legfontosabb” címet viseli, eldöntöttük, hogy 

Kaposvár a kaposváriaké, és nem engedjük, 

hogy akaratunk ellenére bárkik is saját képükre 

formálják a várost, úgy döntöttünk, hogy itt 

mindennek továbbra is bennünket, kaposvária-

kat kell szolgálnia.

És belevágtunk városunk történetének eddigi 

legnagyobb fejlesztési programjába. Ezer és egy 

oka lett volna, hogy ne ezt tegyük, s csak egy 

oka volt, hogy mégis megtettük: erős várost 

akartunk magunknak. Nem homokvárat építet-

tünk, amelyet az első komoly szélvihar romba 

dönt. és erős város lettünk, melyre méltán 
lehetünk büszkék mi, kaposváriak.

Meg kell vallanom, nem győzök elég hálás lenni 

a kaposváriaknak, hogy arra biztattak bennün-

ket, menjünk előre, és vágjunk bele. Nem győ-

zök elég hálás lenni, ugyanis ma már látható, 

hogy a fejlődést elősegítő források tekintetében 

szinte az utolsó pillanatot ragadtuk meg,  

az utolsó szabad pénzforrásokat szereztük  

meg a város számára.

Mert ma már könnyen belátható, ha a város 

nem él a forrásbevonás lehetőségével, és nem 

indítja el nagyarányú fejlesztési programját, 

akkor legalább tíz, de inkább tizenöt évig erre 

bizonyosan nem lett volna lehetősége. Mi, 

kaposváriak megragadtuk az utolsó esélyt. 

Átalakítottuk a belvárost, az Ady Endre utcát, 

a Noszlopy Gáspár utcát, felújítottunk számos 

épületet, kultúrpalotát és művelődési házat 

építettünk.

Megépítettük az új kaposvári nagypiacot is, mo-

dernizáltuk gyógyfürdőnket, tovább szépültek 

lakótelepeink, Közép-Európa legmodernebb 

kórházát építjük, s mindez rólunk, kaposvári, 

somogyi emberekről szól.

Ipari parkot is kialakítottunk, megteremtve ezzel 

annak lehetőségét, hogy újabb ipari üzemek 

települjenek városunkba.

A már elkészült Béke–Füredi lakótelep két 

tömbjének rehabilitációja után a Honvéd és  

a Petőfi Sándor utca által határolt városrész újult 

meg. Társasházak szépültek meg, játszóterek, 

sportpályák, parkolók, parkok létesültek.

A Nádasdi utcát és környékét is átalakítottuk, 

mégpedig az ott élők bevonásával és mun-

kájával. Hogy miért? Mert a rend irányába kell 

elmennünk ott is, ahol eddig a rendetlenség 

uralkodott.

Két új hidat is építettünk a Desedán, idén pedig 

elkészült a 11 km hosszú túraút, a tó körüli ke-

rékpárút és a desedai látogatóközpont, mellyel 

régi álmunk válik valóra. A toponári és a füredi 

oldalon lévő arborétum között kirándulóhajó is 

jár majd a tavon. Érdemes lesz ismét kilátogatni 

a Desedára.

De folytattuk a kórház építését is; kiürül a déli 

tömb, itt parkolók épülnek, a Bajcsy-Zsilinszky 

utcát pedig ismét megnyitjuk a forgalom előtt.

Megújultak köztereink, a Bereczk Sándor prog-

ram kapcsán pedig több mint négyszáz helyen 

újítottuk fel a járdákat, utakat, hoztuk rendbe  

a csapadékcsatornákat.

Örömmel mondom: jó ütemben haladnak  

a 35 milliárd forintos nagyberuházás, a Petőfi 

tér – vasútállomás – Csik Ferenc sétány közötti 

És erős város lettünk, melyre méltán  
lehetünk büszkék mi, kaposváriak.
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Hiszünk egymásban! Hiszünk egymásban!

Kaposvári Közlekedési Központ kialakításának 

előkészületi munkái is.

Négy év múlva új gyalogos- és közúti alul- és 

felüljárók épülnek az állomásnál. A Pécsi és  

a Béla király utcában a vasút felett közúti felül-

járó lesz, és átalakul a Petőfi tér is.

Elkészítettük autóbuszaink dinamikus utastájé-

koztató rendszerét. Bevezettük a harmincnapos 

bérletet. Mindez azonban csak a kezdet. Busza-

inkat átállítjuk alternatív üzemanyagra, hogy 

olcsóbban utazhassunk, és így a járatok számát 

is növelni tudjuk. Szükség is van rá, hiszen ha-

vonta harmincezren utaznak autóbuszainkon.

És erre most lesz lehetőségünk. Mindezt a cu-

korgyár biztosítja azzal, hogy biogázt állít elő.

Nagyot léptünk előre a hulladékgazdálkodás 

terén is. Rekultiváltuk a Nádasdi utcai szemétte-

lepet, és egy hulladékfeldolgozó üzem építését 

is megkezdjük ebben az évben.

Bővítettük a távfűtés rendszerét, a kórház és 

több iskola is távfűtéses lett. Az egymilliárd 

forintos fejlesztés 6800 lakásban húszezer  

kaposvárit érint. Mindezt azért tettük, hogy  

a lehető legalacsonyabban tudjuk tartani  

a távhő árát. Ez sikerült.

Felújítottuk a Rippl-Rónai-villát és parkját, Rippl- 

Rónai Látogatóközpontot építettünk, benne  

az országban egyedülálló Andrássy-ebédlővel.

Miközben építettünk, beruháztunk, gyarapí-
tottuk városunk vagyonát is. Ez 2008-ban,  

a válság kirobbanásának évében még 66 milli-

árd forint volt, mára már 76 milliárd.

Erre azért is lehetünk kiemelten büszkék, mert 

ha visszagondolnak az elmúlt évekre, szinte 

valamennyi település a túlélésért küzdött.

2014-ben újabb nagy értékű ingatlanokkal gaz-

dagítottuk városunk közösségét. Tulajdonunkba 

került a Somssich Pál utcában levő, 1897-ben 

épült egykori MÁV-kollégium, a volt gabonarak-

tár, a Nostra a kaposvári vár maradványaival, 

valamint a volt Csokonai fogadó épülete is.

Kaposvár az elmúlt két évtizedben mindig nagy 

célokat tűzött ki maga elé, és a város közössége 

e célokat rendre el is érte.

Városunk történelmi megújuláson ment és 
megy keresztül. Amelyre máshol évtizedek 

alatt volt csak példa, az itt nálunk a valóságot 

jelentette és jelenti.

Kérdezték is, hogyan vagyunk erre képesek.  

A kérdést magát sem értettem. Mi a hiteleket 

nem úri passzióból vettük fel, hanem azért, 

hogy munkahelyeket teremtsünk, hogy segít-

sünk a kaposvári gazdaságnak túlélni a válságot, 

s közben fejlesszünk, modernizáljuk szolgáltatá-

sainkat, szebbé tegyük környezetünket.

A megszorításokért kiáltók ma már láthatják, 

hogy amit gondoltak, amit tettek, az nem vezet 

sehova a szakadékon kívül. Növekedni, fejlődni 

kell, mert csak ez segíthet a közösségen.

Nehéz, nagyon nehéz évek vannak mögöttünk. 

De tudtuk, és számoltunk vele.

Hálásan köszönöm mindenkinek – a város  

vállalkozóinak különösen – a partnerséget,  

a felelősséget, amivel hozzájárultak Kaposvár 

fejlődéséhez.

Két éve a korábbiaknál is nagyobb lendületet 

vett Kaposvár. Újkori történelmünknek talán 

legeseménydúsabb évét élte a város. Miközben 

alapjaiban változott meg az állam és az önkor-

mányzatok viszonya, nálunk a bizonytalanság 

helyett az eredmények domináltak. Megálla-

podtunk a kormánnyal, hogy az elmúlt évek 

kormányzati elvonásai miatt felvett hiteleket 

átvállalja, megköszönve a kaposváriaknak, hogy 

a nehéz időkben is helytálltak, fejlesztették 

városukat, működtették az óvodákat, iskolákat, 

szociális intézményeket. Elismerve azt, hogy 

Kaposvár akkor is a fejlesztés, akkor is az építés 

útját választotta, ha mások ezt lehetetlennek 

tartották. Elismerve azt, hogy munkahelyeket 

őriztünk meg, hogy minél több embernek, mi-

nél több családnak legyen biztos megélhetése 

városunkban.

Az idő bennünket igazolt. Nem az adósságát-

vállalás miatt, hanem azért, mert a folyamatos 

fejlődés révén magabiztosan tekinthetünk  

a jövőbe, és az összezuhanás helyett nyertesen 

kerültünk ki a válságból.

Négy évvel ezelőtt még csak reménykedtünk 

abban, ami mára kézzelfogható valósággá vált. 

Büszkén mondhatjuk: mindazt teljesíte-
ni tudjuk, amit négy évvel ezelőtt együtt 
terveztünk el.

Gyarapítottuk városunk vagyonát.
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Országot építünk városunkban

olyan várost építünk, ahol a gazdasági 

fejlődés zálogát a minden fi atal számára elér-

hető színvonalas oktatás, a kaposvári ember 

tehetsége és szorgalma biztosítja. Bízunk abban, 

hogy lesz erős középosztály, amely képes esélyt 

teremteni a szegények és az elesettek számára.

olyan várost építünk, ahol tisztességes 

munkából tisztességesen meg lehet élni, hogy 

minden egyes embernek legyen lehetősége 

gondoskodni a családjáról. Ez tisztességes mun-

kahelyet és tisztességes béreket jelent, és olyan 

oktatási rendszert, amely megfelel a gazdaság 

elvárásainak.

olyan várost építünk, ahol megbecsülés 

övezi az időseket, ahol odafi gyelésre és támo-

gatásra számíthatnak a gyermeket vállalók, ahol 

lehetőségek tárháza várja a fi atalokat.

olyan várost építünk, ahol az egészségügyi 

ellátás elérhető és hatékony.

olyan várost építünk, ahol minden kapos-

 vári embernek joga van a közbiztonsághoz és 

a szociális biztonsághoz.

olyan várost építünk, ahol megvalósíthatják 

álmaikat a tehetségesek, és támaszra találnak 

a rászorulók.

Országot építünk városunkban

orSzÁgoT éPÍTÜNk 
VÁroSUNkBaN
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Országot építünk városunkban Országot építünk városunkban

Programunk azokra az alapvető értékekre épül, 

amelyekkel a kaposváriak egyetértenek és azo-

nosulnak, amelyek mindenkinek fontosak. Ilyen 

érték a biztonság, a munka, az otthon, a család, 

az egészség, a rend. Programunk ezeket az ér-

tékeket képviseli, juttatja érvényre és igyekszik 

mindenki számára elérhetővé tenni.

A XXI. század első évtizedének legnagyobb 

hiánycikke nem a pénz, hanem a biztonság.  

A ma élő polgárok legnagyobb réme a bizton-

ság hiánya, vagyis a bizonytalanság.

Bizonytalanság a munkahelyet illetően, a család 

megélhetését illetően, a közbiztonságot, az 

öregkor elérését, az egészséget, tehát az egész 

jövőt illetően.

Amikor a város jövőjét tervezzük, legfőbb 

célunk a biztonság megerősítése a kaposváriak 

számára, mert a kaposvári emberek minde-

nekelőtt biztonságot akarnak.

Biztonságot az élet minden területén. Bizton-

ságot akarnak a munkahelyen, biztonságot  

az egészségügyben és biztonságot utcáinkon, 

köztereinken is. És a munkahely adta bizton-

ságot várják azok is, akik ma még nem tudnak 

dolgozni.

Mi hiszünk abban, hogy az első és a legfonto-

sabb érték a munka, mert mindenki számára 

megadja a lehetőséget, hogy saját szorgalma, 

tehetsége és érdeme szerint boldoguljon.  

A munka az alapja minden ember létbiztonsá-

gának, önállóságának, függetlenségének.

Alapvető érték minden ember számára  

a család is. Mindenki akar tartozni valahová, 

mindenki szeretne családot, ragaszkodást,  

az is, akinek éppen nincs benne része.

Az otthon is olyan érték, mely biztonságot ad, 

amelyre mindenki természetes módon vágyik.

Az egészség minden embernek drága kincse. 

Amíg az ember egészséges, úgy érzi, hogy min-

den helyzeten úrrá tud lenni.

Ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat, 

és el tudjuk érni céljainkat, rendre is szükség 

van. A rend csak annak nem érték, akinek nem 

tisztességesek a szándékai.

Négy éve megfogalmaztuk hosszú távú cél-

jainkat, azaz hogy milyen is legyen az évtized 

végére Kaposvár. Arról döntöttünk, hogy ma-Minden sikerünk alapja, hogy közösen gondolkodunk,  
és együtt is cselekszünk. 

radjunk fenntarthatóan működő, emberléptékű 

középváros, mely vonzó az itt élőknek, vonzó  

a befektetni szándékozóknak és vonzó a hoz-

zánk látogató turistáknak. Programunkat úgy 

folytatjuk, ahogyan eddig. Közösen!
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végére Kaposvár. Arról döntöttünk, hogy ma-Minden sikerünk alapja, hogy közösen gondolkodunk,  
és együtt is cselekszünk. 
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A közösség ereje

egyedül az ember sok mindenhez kevés, 
de a közösségnek sosincs lehetetlen. 
egy városnak, így kaposvárnak is a leg-
nagyobb értéke az itt élők közössége. 
a legerősebb köztünk meglévő kapocs 
pedig maga a városunk. ahol születtünk, 
ahol élünk. Családunkkal, gyermekeink-
kel, barátainkkal.

Minden sikerünk alapja, hogy közösen gondol-

kodunk, és együtt is cselekszünk. A kaposvá-

riak az elmúlt években megtapasztalták már, 

hogy nincs lehetetlen cél. Ha egy közösség 

tud együtt élni, együtt dolgozni, ha képes 

összefogni, akkor képes elérni bármit. Ha így 

születik meg egy terv, akkor jó eséllyel nyertes 

lesz minden itt élő ember, és a célok eléréséhez 

szükséges munkából mindenki szívesen veszi 

ki a részét.

Mi, kaposváriak régóta tudjuk már, hogy min-

den elképzelés megvalósításához erős lokálpat-

rióta közösség kell. A XX. század elején is ezzel 

az erővel épülhetett városunk, és így épül ma 

is. Ezt a lokálpatriotizmust, a Kaposvárhoz való 

tartozás tudatát tovább erősítettük az elmúlt 

években is.

A Gera Katalin szobrásznő által készített életfa 

ágain egyre szaporodtak az aranyló levelek. 
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Betelt, így újabb Életfát állítottunk. Ma már  

2850 kaposvári kisgyerek neve díszlik rajta.

A kaposvár kártyát – városkártyaként  

az országban először – azzal a szándékkal vezet-

tük be, hogy erősítse a kaposváriak identitását. 

Kaposvár elsősorban a kaposváriaké. A kártyát 

az állandó kaposvári lakosok mellett ma már  

a nálunk tanuló diákok is igényelhetik.

A kártya tulajdonosai kedvezményesen vehet-

nek részt kulturális és sporteseményeken, ol-

csóbban használhatják a Virágfürdőt, az uszodát 

és a jégcsarnokot, kedvezményesen parkolhat-

nak, és olcsóbban utazhatnak autóbuszainkon 

is. A kártyával rendelkezők a város központjában 

napi egy órán keresztül díjtalan wifiszolgáltatást 

vehetnek igénybe. 

Az elmúlt négy évben közel tízezer fővel nőtt  

a Kaposvár kártya tulajdonosainak a száma.  

Ma már 22 280-an vannak. Bővíteni kívánjuk 
a kaposvár kártya által nyújtott kedvezmé-
nyek körét!

a kaposvári közösség fontos építőkövei, 
erős pillérei a civil szervezetek. munkájuk 
továbbra is nélkülözhetetlen a város  
számára.

Városunk honlapján 301 kaposvári civil szer-

vezet regisztrált a mai napig, ez a szám négy 

éve 221 volt. A civil szervezetekben tevé-

kenykedők száma pedig a négy évvel ezelőtti 

tizenötezerről húszezer fölé emelkedett. A civil 

szociális szolgáltatóknak és az önkormányzattal 

együttműködő karitatív szervezeteknek térítési-

díj-mentesen biztosítunk helyiségeket. Így tudja 

közösségerősítő munkáját végezni a Borostyán-

virág Anyaotthon a Jutai úton, a Magyar Kolping 

Szövetség Támogató Szolgálat a Szent Imre 

utcában, a Somogy Megyei Mozgáskorlátozot-

tak Egyesülete és az Indit Közalapítvány a Béke 

utcában. 

Civil szervezeteink továbbra is számíthat-
nak az önkormányzat támogatására, mely 

az elmúlt három évben 274 millió forint volt.

A középiskolákban is tananyagként használt 

városismereti kézikönyv után Kaposvár 300  

címmel kiadtuk a várostörténeti, építészeti 

emlékeket gazdagon feltáró és bemutató albu-

munkat. 

Erőfeszítéseinket a kétezres évek eleje óta 

rangos díjakkal ismerték el mind a hazai, mind 

pedig a nemzetközi megmérettetéseken.

•	 Európai	diploma	(2002)

•	 Európai	díszzászló	(2003)

•	 Európa	Virágos	Városa	(2004)

•	 Arany	diploma	a	Virágos	Magyarországért	 

	 versenyen	(2007)

•	 Az	Év	Települése	(2008)

•	 Arany	Rózsa	díj	(2008)

•	 Az	Év	Turizmusbarát	Települése	(2009)

• Az	ország	legszebb	belvárosa	(2010)

Büszkék lehetünk rá mindannyian, hogy  

az elmúlt négy évben sem maradt elismerés 

nélkül a város.

Somogy Megye Közgyűlésétől az Örökségünk  

– Somogyország Kincse kitüntető címet kapta 

meg	a	Megyei	és	Városi	Könyvtár	(2011),	 

Németh	István	polgármester	életműve	(2012),	 

a Kaposvári Egyetem és Kaposvár történeti  

városközpontja	(2013),	a	kaposvári	Hősök	 

temploma és a Somogyi Huszárok Hagyo-

mányőrző	Egyesülete	(2014).

2011
•	 Magyarországi	Települések	Biodiverzitás	Díja,	 

 Biodiverzitás fővárosa

•	 Birkózás	Városa

•	 Virágos	Magyarországért	–	Miniszterelnöki	 

 díj

2012
•	 Hozzáférhető	Város	elismerés

•	 Virágos	Magyarországért	–	az	Országgyűlés	 

 Fenntartható Fejlődés Bizottságának jutalma

•	 A	legaktívabb	fiatalok	városa	(várostakarítási	 

	 akció)

•	 Az	év	homlokzata	–	Toldi	utca	2–4.	szám	 

 alatti lakóház

2013
•	 Kiváló	Európai	Desztináció	az	akadály- 

	 mentes	turizmus	témában	(Eden-díj)

•	 Az	Év	Önkormányzati	Vagyongazdálkodója	 

 díj

•	 Virágos	Magyarországért	–	Magyar	 

 Turizmus Zrt.

•	 Livcom	Awards	(fenntartható	város)	díj,	 

 3. helyezés

Erős közösség lettünk, és erőnk napról napra 

növekszik, így optimisták lehetünk kitűzött cél-

jainkat tekintve.
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Városimázs

VÁroSImÁzS Hazánk 346 városa közül alig van olyan, amelyet 

be tudnánk azonosítani jelképei alapján. Ahhoz, 

hogy meg tudjuk különböztetni magunkat má-

soktól, ahhoz, hogy Kaposvár egyedivé, beazo-

nosíthatóvá váljon, elhatároztuk, hogy meglévő 

hagyományainkra építve erősítjük városunk 

imázsát. Négy olyan, a városra jellemző imázs-

kép erősítéséről döntöttünk, amelyből egynek 

vagy kettőnek pár éven belül alkalmassá kell 

válnia arra, hogy erről azonosítsák be Kaposvárt.

Jó úton vagyunk efelé.

Kaposvár Európa virágos városa és egyben 

a szecesszió, a szökőkutak, a fesztiválok városa is.

Kaposvár – Európa Virágos Városa

Az 1920–30-as években vált országosan ismert-

té Kaposvár a virágosítási programjáról, noha 

elődeink már az 1910-es évek elején kihelyezték 

a villanyoszlopokra az első virágkosarakat.

1925-ben tizenötezer virágot és facsemetét 

ültettek el Kaposvár utcáin.

1928-ban alakították ki a mai Berzsenyi parkot, 

amelyet a Színház park és a Rippl-Rónai park 

követett. 

Városimázs
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Ma már csaknem 2 millió m2 zöld területet gon-

dozunk. A villanyoszlopokon, az utak mentén, 

a lakótelepeken már ma is több ezer muskátli 

díszlik. A belváros rekonstrukciója során virágba 

borult az Ady Endre utca, a tömbbelsőben 

is megjelentek az igényes zöld felületek, és 

jelentősen növekedett a Noszlopy Gáspár utca 

növényállománya is. 

Kaposvár egyetlen történeti kertje, a Rippl-villa 

parkja 2011 óta műemlékileg is védett. A parkot 

és növényállományát 2012-ben teljesen felújí-

tottuk, melynek során többek közt tízezer tő 

nárciszt is elültettünk. Köztereinken, buszmeg-

állóinkban az elmúlt három évben 117 padot 

újítottunk fel és 24 új padot helyeztünk el. 

Gondot okozott az utcai szemétgyűjtők hiánya. 

Huszonöt újat szereltünk fel a város járdái kör-

nyékén. 

Huszonöt új gyűjtővel bővült a szelektív gyűj-

tőszigetek száma is, jelenleg 57 db van a város 

különböző részein.

A Deseda tó és környéke tényleges turisztikai 

potenciálját kihasználandó az egész tavat,  

megközelítését és a szolgáltatások, szabadidő- 

eltöltési módok körének bővítését több fej-

lesztésünk is szolgálja.

A tó 67-es úttól délre eső szakaszán gyalogos 

ökoturisztikai útvonalat építettünk. Az útvonal 

legjelentősebb állomása a látogatóközpont, 

amely a Deseda élővilágát hivatott bemutatni, 

és a tó egyfajta kapujaként, fogadóbázisaként 

szolgál. A létesítmény teljes körűen akadály-

mentesített mindenki számára. 

Az épület mellett csónakkikötő, játszótér is 

épült. Az útvonal mellett több pihenőhelyet és 

esőbeállót építettünk, a nyugati parton pedig 

kilátót, ahonnan jól belátható a 8 km hosszú  

tó és környezete. A körbejárhatóságot két  

gyalogoshíd biztosítja. Ma már hajózni is lehet  

a tavon; napelemmel működő kirándulóhajó 

várja a pihenni vágyókat.

A nyugati parton 7 km hosszúságban aszfalto-

zott kerékpárutat építettünk, amely csatlakozik 

a sportcsarnoktól a tóig vezető kerékpárúthoz, 

ezáltal a városban kerékpárosoknak kiépített, 

kijelölt útvonalhálózathoz.

A Gyertyános-völgyben megújult a Négy testvér 

forrás környezete, itt és a Tókaji-parkerdőben 

is új filagóriák várják a kirándulókat. 2015-ben 

újabb parkerdőfejlesztéseket hajtunk végre, 

elsősorban a desedai részen.

A város legfiatalabb parkja, a Malom-tó körüli 

Városliget ma már valóban rá is szolgál erre  

a névre. Valódi szabadidőpark lett, amely 

számos lehetőséget kínál valamennyi generá-

ció számára. Egy kilométer hosszan műanyag 

borítású kocogópályát építettünk, a legkisebbek 

bébijátszóteret és KRESZ-parkot, a nagyobbak 

műfüves futballpályát, kosárlabdapályát és sza-

badtéri fitneszlehetőséget kaptak. Felújítjuk  

a gördülősportok pályáját is. 

Azok számára, akik egyszerűen csak pihenni 

szeretnének, a tóparton egy csaknem  

2000 m2-es homokos fövényt alakítottunk ki, 

százméteres stéget építettünk, és már csóna-

kázni is lehet a tavon. A kulturált körülmények 

biztosításához két vizesblokkot is építünk,  

mindkettőt akadálymentesítve.

Azt ígértük, hogy százmillió forintos játszótér- 

felújítási és -építési programot kezdünk.  

233 millió forintból a szülőkkel egyeztetett, 

közösen megálmodott fejlesztések, felújítások 

valósultak meg.

A Gyermekmosoly Program keretében 42 ját- 

szóterünket újítottuk meg, és újakat is építet-

tünk, illetve bővítettünk, köztük a Füredi park-

ban, a Béke parkban és a Berzsenyi parkban.

 
Kaposvár – a szecesszió városa

Kevés olyan város van Európában, ahol viszony-

lag szűk helyen annyi szecessziós, eklektikus 

épület található, mint Kaposváron. 238 olyan 

épületünk van, amelynek zöme a XIX. század 

második felében épült. Karbantartásuk, homlok-

zatuk felújítása közös érdekünk.

Ezek az épületek zömmel magántulajdonban 

vannak. Felújításuk aránytalanul nagy terhet ró 

tulajdonosaikra, ezért továbbra is hozzájáru- 

lunk a felújítás költségeihez, hiszen ezeket  

az épületeket örökségként kezeljük. Így újult 

meg az egyik legszebb, műemlékileg is védett 

lakóépület a Kontrássy utca 4. szám alatt.

Megalakult a szecessziós városok klasztere.  

Csatlakozunk hozzá, hiszen ez is erősíti turiz-

musunkat.

Kaposvár Európa virágos városa és egyben  
a szecesszió, a szökőkutak, a fesztiválok városa is.
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Kaposvár – a szökőkutak városa

Városunkban 29 szökőkút és ivókút található.  

Az elsőt – amelyen két cifra gúnyás legény öleli 

a párját – 1913-ban állították a Csiky Gergely 

Színház elé, míg a második a mai Berzsenyi 

parkban kapott helyet 1929-ben. 

Működőképessé tettük a régieket, hogy Kapos-

vár a szökőkutak városa lehessen. 

2010 óta a Noszlopy Gáspár utca platánjai alatt 

négy szökőkút zenéli Vivaldi Négy évszak című 

zeneművét. 2014-ben felújítottuk a szökőkút 

kőburkolatát. 

A Miénk itt a tér elnevezésű szociális városre-

habilitációs program keretében a Honvéd utcai 

tömbbelsőben is elkészült egy ivókút. Ma már 

úszó szökőkút díszíti a városligeti Malom-tavat is.

 
Kaposvár – a fesztiválok városa

Városunkban jelentős a fesztiválok közösség-

szervező és összetartó ereje. Ma már minden 

évszakra jut egy fesztivál. Folytattuk a hagyo-

mányokat.

A Csiky Gergely Színház és az Assitej Magyar 

Központja közös szervezésében minden máso-

dik évben megrendezzük a Gyermek- és Ifjúsági 

Színházak Találkozóját. Idén hetedik alkalommal 

láttuk vendégül a társulatokat. A biennále igazi 

fesztiválhangulatot teremtve már az utcákra, 

terekre is kiköltözött. Jelentőségét az egyre erő-

södő külföldi érdeklődés is mutatja. A további-

akban még nagyobb figyelmet fordítunk a fesz-

tivál nemzetközi jellegére; diákok meghívását 

tervezzük Európa színművészeti egyetemeiről. 

A Young Európa program a Kaposvári Egyetem 

koordinálásával valósul meg.

A legtöbb külföldi vendéget Kaposvárra vonzó, 

rangos eseménnyé vált a Youth Football Festi-

val. A rendezvény keretében az elmúlt négy év 

alatt négy kontinens 37 országából nyolcszáznál 

több ifjúsági labdarúgócsapat látogatott el vá-

rosunkba, amelyek több mint félmilliárd forintot 

költöttek el nálunk. 2014-től a rendezvény 

hivatalosan is kibővült a kézilabda, a kosárlabda 

és a röplabda sportágakkal. Ez további 80-100 

csapat részvételét jelenti évente.

A Festők Városa Hangulatfesztivál méltó utódja-

ként nagy sikerrel útjára indítottuk a Rippl-Rónai 

Fesztivált. 

2010-ben egy új, szépreményű fesztivált is  

rendeztünk, a Nemzetközi Kamarazenekari  

Fesztivált, amely pár éven belül kiemelkedő 

jelentőségű nemzetközi eseménnyé nőtte ki 

magát.

Városunkban jelentős a fesztiválok  
közösségszervező és összetartó ereje. 
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Teljes foglalkoztatottságot!

a munka a biztos megélhetés garanciája. 
Ha munka van, minden van, ha munka 
nincs, semmi sincs. a munka az alapja 
minden ember létbiztonságának, önálló-
ságának, függetlenségének. a munka ad 
tartást, büszkeséget és elismerést abban 
a közösségben, ahová tartozunk: a család-
ban, a lakóhelyen, a munkahelyen, a bará-
ti körben. ezért a célunk nem kisebb, mint 
az, hogy aki akar, az tudjon is munkát 
vállalni.

A munkahelyteremtés, a gazdaságpolitika 

irányítása és alakítása ugyan a mindenkori 

kormányok feladata, de a kormány messze 

van, s ha valakinek nincs munkahelye, nem 

a miniszterhez megy föl, hanem a város 

polgármesterét keresi.

Bármennyire is szűkös az eszköztárunk, 

a munkahelyek megőrzése és újak teremtése 

a legfontosabb feladatunk.

Már Arisztotelész is mondta: „Semmi sem 

rombolja annyira az ember testét, mint a tartós 

tétlenség.” A tétlenség a legrosszabbat hozza 

ki belőlünk.

ezért munkára és nem segélyekre alapuló 
várost építünk.

TeljeS 
FoglalkozTaToTTSÁgoT!

Teljes foglalkoztatottságot!
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Teljes foglalkoztatottságot! Teljes foglalkoztatottságot!

magyarország és benne kaposvár gazdasá-
ga is erősödik. A kormány úgy döntött, hogy 

az elkövetkező évek európai uniós forrásainak 

60%-át a gazdaságfejlesztésre fordítja, és ebben 

nagy lehetőséghez jutnak a megyei jogú városok.

kaposvár növekedési zóna lesz, így jelentős 

forrásokat kapunk munkahelyteremtésre.

Felmértük a kaposvári vállalkozók fejlesztési 

elképzeléseit, így olyan pályázati kiírások szület-

nek majd, amelyek segítenek bennünket közös 

céljaink elérésében. Már számos helyi kis- és  

középvállalkozás jelezte bővítési szándékát, 

vagyis egyre több munkahelyet teremthetünk.

élelmiszer-gazdaság, gépipar, turizmus 

– ez az a három fő terület, ahol ezres nagyság-

rendben jöhetnek létre új munkahelyek.

Az elkövetkező években országos szerepkört 

erősítő modern gazdasági bázis kialakítása  

a célunk.

Ösztönözni fogjuk a gazdaság szereplői közötti 

együttműködés javítását, hogy olyan terméke-

ket és szolgáltatásokat állíthassanak elő, ame-

lyek a tágabb piacon is sikerrel értékesíthetők. 

Ezt nagymértékben segítheti az agrár- és élelmi-

szer-gazdaságban, a gépiparban, az egészség- 

és ökoturizmusban a klaszterek létrejötte.

Célunk egy önállóbb, a helyi adottságokra,  

a meglévő értékekre és a helyi keresletre épülő 

gazdaság kialakítása.

Négy évvel ezelőtt 3700-an voltak munka nélkül 

városunkban. 2014 júliusának végén 2765 fő 

volt a nyilvántartott álláskeresők száma.

Ma már ötszáz fővel többen dolgoznak, mint 

tavaly ilyenkor. Az, hogy ma ötszáz emberrel 

többnek van munkája, annak a 6200 vállalkozás-

nak, vállalkozónak köszönhető, akik bíztak ma-

gukban, s a nehéz időkben sem hátra, hanem 

előre tekintettek.

Ugyan csökkent a munkanélküliek száma Ka-

posváron, de nem ülhetünk karba tett kézzel, 

mert még így is 2700-an vannak munka nélkül 

városunkban.

A mögöttünk hagyott év elsősorban a munka-

helyek megőrzéséről szólt. Ennek rendeltük alá 

helyi adópolitikánkat, és ezért fektettünk be  

a Kométába is. Így tudtunk megmenteni csak-

nem ezer munkahelyet Kaposváron. Mert ezért 

nyújtottunk segítséget egy piaci szereplőnek, 

nem másért. Nem ajándékot adtunk, hanem 

befektettünk, bízva abban, hogy újra tőkeerős 

vállalkozás lesz a Kométa.

Meg kellett tennünk minden tőlünk telhetőt, 

mert nem akartuk, hogy kaposváriak százai ülje-

nek otthon, várva a segélyt. Ezért is volt mélyen 

megható, hogy a kaposváriak 97,2%-a mondott 

igent a csaknem ezer munkahely, család és ki 

tudja, hány gyermek biztonságára.

Erős és büszke lehet az a közösség, amely  

képes akár egyetlen tagjáért is áldozatot, nagy 

és komoly áldozatot hozni.

Városunkban a regisztrált munkanélküliek  

28,8%-a nyolc elvégzett általános iskolai  

osztállyal vagy még annyival sem rendelkezik. 

28,7%-uk szakmunkás, 34,7%-uk érettségizett  

és 7,8%-uk diplomás.

Ebből is látszik, hogy az új munkahelyek jelentős 

részét a felsőfokú végzettség nélküli emberek 

számára kell létrehozni, hiszen közöttük sokan 

munkanélküliek vagy inaktívak.

Az ilyen típusú munkahelyek döntő többsége 

az építőiparban, a turizmusban és a közösség 

érdekében végzett munkák területén jöhet lét-

re. Ez utóbbiaknál az elmúlt időben évente  

több mint ezer – négyszer több, mint az előző 

években – zömében alacsony iskolai végzett-

ségű, nyolc általános iskolával vagy azzal sem 

rendelkező, egyelőre még képzetlen kaposvá-

rinak adhattunk munkát. Nekik máshol esélyük 

sem lett volna elhelyezkedni. Ők a város alkal-

mazásában, intézményeinknél és a köztereken 

dolgoznak.

Ezért akik a közmunkát lenézik, azok lenézik  

azokat az embereket, akik a segély helyett  

a munkát választják, lenézik azokat, akik kö-

zösségünk érdekében értéket teremtenek.  

És lenézik azokat, akik azt vallják, hogy dolgoz- 

ni mégis jobb, mint segélyből élni. Persze  

vannak köztük olyanok is, akik a munkát  

alibiből választják. Őket elbocsájtjuk, és  

ebből a szigorból a következő években sem 

engedünk.

Munkára és nem segélyekre alapuló várost építünk.

Élelmiszer-gazdaság, gépipar, turizmus.
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Meggyőződésem, hogy mindaddig, amíg  

a piac nem tud minden dolgozni akaró kapos-

várinak munkát adni, az önkormányzatnak ezt 

szervezett közmunkaprogramok keretében  

fel kell vállalnia.

A munkahelyek másik részét a diplomával 

rendelkezők számára kell a vállalkozóknak meg-

teremteniük. Ezen a téren a kreatív iparoké, va-

lamint az európai és globális központoké a jövő. 

Ha ebben nyerünk, megnyerjük a magasabb 

életszínvonalat és életminőséget.

A válság a legkisebbeket, az egyszemélyes 

vagy családi vállalkozásokat sújtotta leginkább. 

2010-ben 4417, 2011-ben 4223, 2012-ben 2991 

kisvállalkozás talpon maradását segítettük elő 

azzal, hogy ebben a három évben mintegy 

171,5 millió forint iparűzési adót nem kellett 

befizetniük. A közepes és nagyobb vállalkozá-

soknál 2010–2014 között 334 vállalkozó kérését 

támogattuk azzal, hogy – likviditásuk megőr-

zése érdekében – 889 millió forint helyi adó 

befizetését átütemezhették. Ez 1700 ember 

munkahelyének megtartásában nyújtott nagy 

segítséget.

Önkormányzatunknak az elmúlt négy évben is 

sikerült a várospolitikai érdekeket érvényesítenie 

beszerzései és közbeszerzései lefolytatása során, 

és ezt 2011 végétől még nagyobb hatékony-

sággal tehettük meg. A közbeszerzési törvényt 

az Országgyűlés jelentősen megváltoztatta.  

A kis- és középvállalkozások versenyképességé-

nek fenntartása érdekében az építési beruhá-

zásoknál 150 millió forintos értékhatár alatt 

lehetővé tette, hogy ezeket a vállalkozásokat  

is meghívják a közbeszerzésekbe. 

Az adott körülményeket figyelembe véve az 

önkormányzatunk által indított beszerzé-
seknél a kaposvári kis- és középvállalkozá-
sok kaptak elsősorban lehetőséget az aján-

latok megtételére, amennyiben szakmailag 

megfelelő háttérrel, kapacitással rendelkeztek. 

Sajnos ma még a helyi építőipari vállalkozásaink 

ereje a nagyobb volumenű munkák fővállalko-

zói szerepvállalását nem teszi lehetővé. A helyi-

eknek tovább kell erősödniük, vagy összefogva 

kell alkalmassá válniuk a nagyobb beruházások 

elnyerésére is. 

az önkormányzati megrendelések jelen- 
tős többségét ezután is a kaposvári kis- és 
közepes vállalkozások kapják.

Továbbra is az a célunk, hogy minden ka-
posvárinak legyen saját otthona.

Sajnos az elmúlt években újabb lakásokat  

állami támogatás hiányában nem tudtunk  

építeni. Ugyanakkor a Nostru program kereté-

ben 24 bérlakást újítottunk meg.

A Miénk itt a tér szociális városrehabilitáció ke-

retében tizenöt társasház kicserélte lépcsőházi 

nyílászáróit, felújította a tetőt és a gépészetet.

Folytattuk panelházaink felújítását is, a prog-

ramot a továbbiakban is támogatjuk, hogy 

kaposvár az ország első olyan városa 
lehessen, ahol valamennyi panellakás 

megújul. Városunk 375 db iparosított techno-

lógiával épült házából eddig 249-ben történt 

már felújítás.

Számunkra továbbra is fontos lakótelepeink, 

közterületeink javítása is, zöld területeink korsze-

rűsítése, intézményekkel, szolgáltatásokkal való 

ellátása.

megmutatjuk az országnak, hogy a lakóte-
lepek is nézhetnek ki úgy, mint a városok 
díszterei.

A már elkészült Béke–Füredi lakótelep két 

tömbjének rehabilitációja után a Honvéd,  

az Arany János és a Petőfi utca által határolt 

városrészt újítottuk fel.

A Honvéd utca mögött új játszótér épült, pi-

henőhelyeket alakítottunk ki, fákat is ültettünk. 

Folytattuk a Sávház korszerűsítését, a középső 

lépcsőházába akadálymentes liftet építettünk, 

de a többit is rendbe tettük. A 330 lakásos ház 

előtti sportpálya megújult, és új parkolók is 

épültek. A Petőfi Emlékkönyvtárat ugyancsak 

felújítottuk, elé új parkolót építettünk. Minderre 

1,2 milliárd forintot költöttünk.

európai uniós támogatás esetén folytatjuk 
szociális városrehabilitációs programunkat.

Meggyőződésem, hogy mindaddig, amíg a piac  
nem tud minden dolgozni akaró kaposvárinak  

munkát adni, az önkormányzatnak ezt szervezett  
közmunkaprogramok keretében fel kell vállalnia.
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a kaposvári kis- és középvállalkozások 
megerősítése a jövő záloga

Különleges figyelmet kell szentelni nekik, mivel 

a munkahelyteremtésben elsődleges szerepet 

játszanak. Ez a regionálisan adott gazdasági 

lehetőségek jobb kihasználását is jelenti.  

kaposváron továbbra is ők az önkormány-
zati megrendelések kedvezményezettjei.  
A válság éveiben elsősorban értük hoztuk létre 

a Foglalkoztatási és Munkahely-megőrzési 

Alapot.

Az alapból hatvanmillió forint támogatást nyúj-

tottunk, amely 208 főt érintett. Ezen belül 27 fő 

munkahelyteremtését, egy szintén 27 főt foglal-

koztató termelőüzem beindítását támogattuk 

összesen 32 millió forinttal.

28 millió forint telekvásárlási támogatást adtunk 

a Guba Sándor utcában levő 9170 m2-es terület 

megvásárlására a Lakics Kft.-nek, hogy gépipari 

üzemet létesítsen a területen. Ezzel száz új mun-

kahely létrejöttéhez járultunk hozzá.

Bővítettük a keleti Ipari Parkot is.

Az ipari park 40 hektáros területén hat kis- és 

középvállalkozás működik 218 fővel. Az itt 

működő vállalkozások termelőberuházásainak 

értéke több mint hárommilliárd forint, árbe-

vételük 11,7 milliárd, míg exportarányuk 
16,3%. Sikerült egy újabb gépipari vállalko-

zást is Kaposvárra hozni. A Cabero Kft. már két 

csarnokot épített, és ipari hűtőgépeket gyárt. 

Újabb csarnokok építését és a dolgozói létszám 

bővítését tervezi.

Az Izzó utcában és környékén működő vállalko-

zások kérésére kamionparkolót alakítunk ki.

Amerikai tulajdonosa bezárta a NABI-t, ezzel 

több mint száz embert hozott majdnem  

lehetetlen helyzetbe. Török tulajdonosa  

lett a gyárnak. A Metyx Composites Kft.  

számít a volt NABI-sok munkájára, s terveik  

szerint 2014 végén indítják be a kaposvári  

gyártást.

Versenyképes oktatást és képzést!

A tőkebefektetések egyik legfőbb motiváló 

tényezője a hazai munkaerő jó szakképzettsége. 

Ma a cégeink már több jól képzett szakmunkást 

tudnak foglalkoztatni, de van még tennivaló. 

Az elmúlt évtizedben az oktatás területén meg-

bomlott az egyensúly, a mérleg egyik serpenyő-

jét nézve a fiatal korosztályok mind nagyobb 

hányada vett részt a felsőfokú oktatásban,  

a mérleg másik serpenyőjében viszont azt  

látni, hogy a szakképzés nagyot veszített presz-

tízséből. 

A szakképző intézményekben a törvény koráb-

ban ugyanis az elméleti ismeretek oktatását 

preferálta, miközben a vállalatoknál és  

a tanműhelyekben folyó szakmai gyakorlatok 

erősen háttérbe szorultak. Annak ellenére, hogy 

a kaposvári vállalatok éppen a fordítottját sze-

rették volna: több gyakorlati képzést, kevesebb 

elméleti oktatást. 

A hatékony duális képzés megvalósulása 

elindult városunkban, amely alapvetően a vál-

lalatoknál zajló gyakorlati képzésre épül, s csak 

kiegészíti a szakképzési intézményekben folyó 

elméleti oktatás. 

Szerencsére ma már, ha enyhén is, de emel- 

kedik a szakmai képzésben részt vevők száma. 

Visszaszerezzük az olajos kéz és a kérges 
tenyér becsületét.

A	Térségi	Integrált	Szakképző	Központ	(TISZK)	

koordináló szerepe nélkülözhetetlen a munká-

ban. Az intézményben továbbra is több ezer 

diáknak biztosítanak piacképes szakmát. A város 

tanulóinak oktatását segíti a Táncsics Termé-

szettudományi Labor, amelyet 297 millió forint 

pályázati támogatásból építettünk, és 2013-ban 

adtunk át.

Célunkat – hogy mindenki dolgozhasson, aki 

akar – még nem értük el, de közelebb kerültünk 

hozzá. Közelebb kerültünk azzal, hogy az elkö-

vetkező évek európai uniós forrásainak 60%-át  

a gazdaságfejlesztésre fordítjuk.

Közelebb kerültünk azzal is, hogy nincs adóssá-

gunk. Így lehetőségünk lesz arra, hogy a helyi 

gazdaság fejlesztésében még hatékonyabban 

dolgozhassunk. És közelebb kerültünk azzal is, 

hogy tudjuk, mit akarunk.

Eddig a munkahelyek védelme volt a legfon - 

tosabb közös feladatunk, de ma már új munka-

helyek létrehozásáról is gondolkodhatunk.

Ezért sem emelkedtek 2014-ben a helyi adók és 

a közszolgáltatás díjai. Erre az elmúlt húsz évben 

még nem volt példa.

Mindenki dolgozhasson, aki akar!
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Minőségi, egészséges élelmiszer Kaposvárról

Az új munkahelyek létrehozásának egyik lehető-

sége a kaposvári élelmiszer-gazdaságban rejlik. 

Célunk nem kisebb, mint hogy Somogy 
az ország éléskamrája legyen.

Útjára indítottuk a Kaposvári Élelmiszerprogra-

mot, amely megháromszorozhatja azok számát, 

akik a kaposvári, és megtöbbszörözheti azokét, 

akik a somogyi élelmiszer-gazdaságban dolgoz-

hatnak.

minden gazdasági siker mögött tudás és 
minden tudás mögött egy segítő közösség 
áll.

Sajnos az oktatás, a kutatás-fejlesztés és az inno-

váció ma még mindig gyenge szálakkal kapcso-

lódik a vállalatok világához, így a meglévő tudás 

sem hasznosul kellően a gazdaságban. A most 

felnövekvő nemzedékek egyre nehezebben 

tudják fi nanszírozni tanulmányaikat, ezért fon-

tos a piacképes diploma, a versenyképes tudás 

megszerzése.

A Kaposvári Egyetemnek több mint 2500 hall-

gatója van, és 2011–2014 között 36 új szakot 

indított, van tehát miből választani. Azt szeret-

nénk, ha minél több kaposvári fi atal városunk-

ban találná meg a továbbtanuláshoz szükséges 

feltételeket. Ez jó nekünk, szülőknek, mert 

mINŐSégI, 
egéSzSégeS 
élelmISzer 
kaPoSVÁrrÓl

Minőségi, egészséges élelmiszer Kaposvárról
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itthon olcsóbban tudjuk taníttatni gyermeke-

inket, és jó a városnak, mert nagyobb az esély 

arra, hogy fi atal diplomásként Kaposváron ma-

radjanak. Megfogalmaztuk, hogy a növekedés 

egyik lehetséges módja a felsőfokú képzések, 

szakképzések körének és számának bővítése.

Az egyetem az agártudományok területén 

szerezte hírnevét, azonban egyre jelentősebb 

szerepet tölt be a művészeti kar. Létrejöttével 

egy új vidéki művészeti képzési bázishely kiala-

kulása körvonalazódik. Egyre kiemelkedőbb 

a színészkar, amely – mind több hallgatót Ka-

posvárra vonzva – alternatívát jelent a budapes-

ti képzés mellett. Ez a vidék népességmegtartó 

képességét is erősíti. 

A kor kihívásainak megfelelően egy egyetemen 

nemcsak a képzésnek, hanem az annak színvo-

nalát emelő kutatásnak és fejlesztésnek is jelen-

tős szerep jut. Így a Kaposvári Egyetem ezen 

a területen is aktívan tevékenykedik, széles körű 

hazai és nemzetközi együttműködés keretében 

végez alap- és alkalmazott kutatásokat, továbbá 

innovációs tevékenységet. Emellett az állatte-

nyésztési tudományok, valamint a gazdálko-

dás- és szervezéstudományok területén doktori 

iskolát működtet. 

Célunk ennek az agrárvonalnak a megerősítése 

azért, hogy az egyetem a város egyik kitörési 

pontját jelentő élelmiszer-ágazatban jelentős 

szerepet töltsön be kutatási tevékenységével.

egyetemünk az agrár- és élelmiszer-tudo-
mány regionális tudásközpontja lehet.

Célul tűztük ki, hogy ösztönözni fogjuk 

a kaposvári élelmiszer-ipari klaszter kialakulá-

sát. Így esélyünk lehet arra, hogy jó minőségű, 

egészséges kaposvári élelmiszer jusson a helyi 

és a hazai piacokra. Ehhez a helyben termelt, 

illetve Kaposváron előállított élelmiszer közvet-

len értékesítésének biztonságos és gazdaságos 

feltételeit szeretnénk megteremteni. 

Többek között ennek érdekében álltunk neki 

a kaposvári Nagypiac átalakításának, mert 

a helyi és regionális szinten elismert termékek, 

az értékesítésre is lehetőséget adó piacok fej-

lesztése elősegíti a helyi identitás erősítését, 

bővíti a lakossági ellátás és a turizmus lehető-

ségeit is. A piac fejlesztéséhez szükséges ma-

gántulajdonú ingatlanokat megvásároltuk. 

A Baross Gábor utca felől 148 gépkocsi táro-

lására alkalmas parkolóház és felette korszerű 

vásárcsarnok épült. A piac területén felújítottuk 

a régi csarnokot, kialakítottunk egy ruhásudvart, 

és megújultak a térburkolatok is. A kaposvári 

vásárcsarnokban 2011-ben megnyitottuk 

a Kaposvári áruk boltját, és 2014-ben bevezetjük 

a Kaposváron és környékén előállított, illetve 

megtermelt élelmiszerek termékvédjegyét, 

a kaposvár kincsét. 

Az élelmiszer-ágazat fejlesztése kiemelten 

fontos szerepet tölt be a város életében. Össz-

hangban a tudatos táplálkozás fontosságának 

egyre nagyobb térnyerésével, az élelmiszer 

útját végigkövetjük a szántóföldtől az asztalig. 

Ennek a célnak az elérése érdekében a város 

a Kaposvári Egyetem által készített megvaló-

síthatósági tanulmánnyal pályázott a kaposvári 

helyi termékvédjegy kialakítására. Az elnyert 

pályázat alapján 2013-ban indult meg a véd-

jegyprogram megvalósítása. 2014-ben elkészül 

a védjegy kritériumrendszere, a Kaposvár Kincse 

védjegy logója és arculati kézikönyve. Ez lesz 

a garancia az élelmiszerek minőségére és a kör-

nyezettudatosságra. Amelyik vállalkozó termé-

két a Kaposvár Kincse védjeggyel kívánja ellátni, 

annak független laborban be kell azt vizsgáltat-

nia, mert ez garantálja a minőséget. A védjegyet 

csak az nyerheti el, aki termékét Kaposvár 

40 km-es körzetén belül állítja elő. 

Aktív médiakampányt indítunk, ezzel tudatosít-

juk a vásárlókban, miért érdemes helyi élelmi-

szert fogyasztani. A helyi élelmiszer egészséges, 

hiszen a védjegy garantálja a minőségét, és 

mivel a közelben készül, könnyebben nyomon 

Célunk nem kisebb, mint hogy Somogy 
az ország éléskamrája legyen.

Bevezetjük a Kaposváron és környékén előállított, 
illetve megtermelt élelmiszerek termékvédjegyét, 

a Kaposvár Kincsét.
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követhető a tartalma, és nem kell vegyszerek-

kel tartósítani a gyors szállítás miatt. A helyi 

élelmiszer fogyasztása környezetbarát is, hiszen 

nem kell hosszasan szállítani hajón, teherautón, 

szennyezve ezzel a környezetet. Végül, de nem 

utolsósorban a helyi élelmiszerek fogyasztá-
sával a helyi vállalkozókat, a helyi gazdasá-
got és a munkahelyteremtést támogatjuk.

Kaposvár kincseinek saját boltjuk is lesz, amely 

a Kaposvári Nagypiac területén épül meg 2014 

őszére. A bolt fenntarthatóságát garantálja, 

hogy a helyi élelmiszerek mellett megtalálha-

tóak lesznek azok a cikkek is, amelyek a napi 

bevásárláshoz szükségesek. A következő idők-

ben tehát feladatunk a védjegy jogi oltalmának 

elnyerése, majd minél több vállalkozó meg-

nyerése annak érdekében, hogy a védjegyet 

termékére tegye. Célunk, hogy kaposvár 
lakói kaposvári élelmiszert fogyasszanak, 
és a kaposvár kincse országosan is ismert 
legyen.

A program befejeztével kialakul egy olyan 

komplex helyi élelmiszer-ellátói rendszer, ami-

lyen nincs az országban máshol.

Hiszek abban, hogy a kaposvári élelmi-
szer-gazdaság sikere az ország sikere is 
lesz egyben.

Az új munkahelyek létrehozásának másik lehe-

tősége a gépiparban van.

Annak köszönhetően tudtunk gyárépítésre és 

munkahelyteremtésre lehetőséget adni a Cabe-

ro Kft.-nek a Dombóvári úton, hogy 127 millió 

forintért bővítettük a Keleti Ipari Parkot. A gyár 

2013 őszén már fel is vette az első munkaválla-

lókat, és elkezdett termelni.

Rossz hír is ért bennünket tavaly. Bekövetkezett, 

amitől tartottunk. Az amerikai tulajdonban lévő 

NABI bezárt. Olyan új befektetőt kellett talál-

nunk, melynek az ott dolgozók tudására szüksé-

ge van. Amint korábban már írtam, a gyárat egy 

török cég vásárolta meg, amely húszmillió eurós 

fejlesztést hajt végre, és kétszáz embert juttat 

majd munkához.

És aminek leginkább örülhetünk, hogy több 
kaposvári cég, vállalkozás is bővít 2015-
ben. Tavaly novemberben új silót adtunk át az 

ország egyetlen cukorgyárában, és hamarosan 

új csomagolóüzemet is avathatunk ott.

A harmadik nagy lehetőség, a városi munkahe-

lyek számát növelő terület a turizmus. A jövőt 

a kulturális, az egészség- és az ökoturizmusra 

alapozzuk.

Gazdaságpolitikánk kulcsa a foglalkoztatás 

növelése. A foglalkoztatás bővítésének jelentős, 

ma még kihasználatlan tartaléka az úgynevezett 

atipikus foglalkoztatás; részmunkaidős és spe-

ciális foglalkoztatási programok – pályakezdők, 

valamilyen fogyatékkal élők számára – és  

a távmunka.

A megyében alkalmazásban állók száma 2011-

ben 80 461 fő volt. Ebből teljes munkaidőben 

foglalkoztatott 67 488 fő, részmunkaidőben fog-

lalkoztatott 12 973 fő volt. 2012-ben az összes 

foglalkoztatott száma 79 932 fő volt, amelyből 

68 361 főt teljes munkaidőben, 11 571 főt rész-

munkaidőben foglalkoztattak. 

Kaposvár előtt a jövőben is az a feladat áll, hogy 

elhárítsa mindazokat a ránk maradt akadályokat, 

amelyek többek előtt még ma is útját állják  

a munkából való boldogulásnak. 

Ezért kibővítjük és az igénylők számára még 

elérhetőbbé tesszük az átmeneti munkalehető-

séget biztosító közmunkaprogramokat.

Folytatjuk a segély helyett munkahelyet 
elv alkalmazását.

Az elmúlt években megnégyszereztük a köz-

munkaprogramokban részt vevők számát, több 

mint ezer kaposvárinak adunk így munkát.  

A munkaügyi központ által szervezett közfog-

lalkoztatási programokban részt vevők száma 

2011-ben 1285 fő, 2012-ben 1139 fő, 2013-ban 

2198 fő, 2014 első négy hónapjában pedig  

1360 fő volt.

Bevezettük a zöldfoglalkoztatást is. Korábban 

műveletlen mezőgazdasági földeken a gazdál-

kodást, a konyhakerti növénytermesztést ajánl-

juk mindazok számára, akik jelenleg még nem 

rendelkeznek munkával, ám élni akarnak ezzel  

a lehetőséggel.

Több kaposvári cég, vállalkozás is bővít 2015-ben. 
Programunkat kibővítjük egy gyógynövénytermesztő, 
-gyűjtő, -feldolgozó és -értékesítő mintaprogrammal. 
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Programunkat kibővítjük egy gyógynövény-
termesztő, -gyűjtő, -feldolgozó és -értéke-
sítő mintaprogrammal. 

Vannak földjeink, emellett a város környéki 

erdők, rétek a gyűjthető fűszer- és gyógynövé-

nyek gazdag tárházai. Szakszerűen begyűjtve, 

feldolgozva és csomagolva biztos piacot talál-

hatnak itthon és külföldön egyaránt.

Szakemberek szerint a program már az első év-

ben közvetetten 700-800 embernek biztosítana 

megélhetést.

Megbízást adunk a Kaposvári Egyetemnek en-

nek kidolgozására, s aztán elindítjuk. 

A munkaerőpiac rugalmatlansága miatt –  

a roma társadalomra tekintettel – erősítjük  

a szezonális munkavégzés lehetőségét is. A köz-

munkák keretében erre is van lehetőségünk.

A cigányság is a kaposvári társadalom része. 

Integrációjuk és felemelkedésük közös ügyünk. 

A roma népességen belül a 60 évnél időseb-

bek aránya csupán 3,9%, s eközben a 19 évnél 

fiatalabb romák aránya saját népességükön 

belül már 50% fölötti. Alapvető célunk, hogy 

a cigányok közül minél többen váljanak mun-

kából élő, családjuk eltartására és a közterhek 

viselésére képes polgárokká.

Azokat kell segítenünk, akik ki akarnak törni 

jelenlegi helyzetükből.

Az integrációhoz vezető úton az oktatásé  

a főszerep. Bebizonyosodott, hogy az erőszakos 

integrációs kísérletek nem vezetnek sehova, 

hiszen további leszakadást okoztak, és növelték 

a társadalmi különbségeket.

Ezért nem engedtünk a nyomásnak, és nem 

zártuk be a Pécsi Utcai Általános Iskolát.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező roma fia-

talok aránya nálunk is még rendkívül alacsony, 

ezért bizonyos területeken támogatni szükséges 

a roma szakemberek képzését.

Ösztönözni kell, hogy a roma fiatalok elsősorban 

az integráció szempontjából kiemelten fontos 

területeken szerezzenek felsőfokú képesítést. 

Ezek az oktatás, az egészségügy, a közbiztonság 

és a közigazgatás.

E cél mielőbbi elérése érdekében átalakítjuk 

ösztöndíjrendszerünket.

Támogatjuk a megváltozott munkaképes-
ségűek foglalkoztatását. Az elmúlt években 

10,2 millió forint kamatmentes kölcsönnel 

segítettük őket.

a nők munkába állását segítjük azzal, 
hogy 278 férőhelyen biztosítjuk a kisgyerme-

kek napközbeni ellátását. Mindenkit felveszünk 

bölcsődéinkbe, ha kell, férőhelyet bővítünk.

Óvodáink pedig nem csupán a kaposvári csa-

ládok, hanem a környező településekről bejáró, 

nálunk dolgozó szülők gyermekeit is fogadják.

Két óvodánkban – a kaposfürediben és a szent-

jakabiban – 100-100 millió forintos férőhelyfej-

lesztést hajtottunk végre.

Támogatjuk a megváltozott munkaképességűek  
foglalkoztatását. 

Azokat kell segítenünk, akik ki akarnak törni 
jelenlegi helyzetükből.
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Kaposvár a régió logisztikai központja

a Dél-Dunántúl szívében fekvő városunk 
alkalmas a logisztikai funkciók ellátására. 
ez fejlett technológiai színvonalat kép-
viselő üzemek, gyárak idetelepülését és 
több ezer munkahelyet is jelent. Mert csak 

a munka a biztos megélhetés garanciája, és 

ez a legfontosabb.

Amikor Kaposvár központi logisztikai szerepé-

ről beszélünk, akkor tudnunk kell: városunknak 

nem csupán a Dél-Dunántúlra, hanem a déli 

és keleti piacokra is kiható logisztikai, gyűjtő, 

információkat feldolgozó és terítő központtá 

kell válnia. Ebben nagymértékben számítunk 

a Kaposvári Egyetem munkájára. Egy logisztikai 

központ elképzelhetetlen megfelelő közleke-

dési	infrastruktúra	nélkül	(út,	vasút,	repülőtér),	

mert a közlekedési hálózatok fejlesztése a gaz-

dasági felemelkedés alapvető feltétele. 

az m67-es és az m9-es utak megépülte 
kiemelten fontos a város gazdasága, ipar-
fejlesztése szempontjából. A taszári reptér 

kapcsán – akár tulajdonosi pozíciónk erősítésé-

vel is – meg kell őrizni az újraindítás esélyét.

Ígéretet kaptunk bőven! Jó hír, hogy a kormány 

kiemelt beruházássá nyilvánította az M67-es 

út megépítését és a Budapest–Dombóvár–

Kaposvár-vasútvonal rekonstrukcióját. Ennek 

kaPoSVÁr 
a régIÓ logISzTIkaI 
kÖzPoNTja

Kaposvár a régió logisztikai központja
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eredményeként a Kaposvárt az m7-es autó-

pályával összekötő út építése reményeink 

szerint hamarosan elindul a somogybabodi 

szakaszon. Városunk számára nélkülözhetetlen 

az m9-es gyorsforgalmi út megépítése is.  

Ez az út biztosítja az ország keleti, nyugati  

és déli határain túli nemzetközi közlekedés 

kapcsolatait a Sopron–Szombathely–Zalaeger-

szeg–Nagykanizsa–Kaposvár–Dombóvár– 

Szekszárd–Szeged útvonalon. Az út két szakasza 

már 2000–2002 között megépült. Azt kérjük, 

hogy a következő az autópálya és Kaposvár 

közötti szakasz megépítése legyen.

A vasúti közlekedés fejlesztésének kiemelt 

nemzeti célkitűzésnek kell lennie. Meg kell épül-

nie a Budapest–Kaposvár–Gyékényes közötti 

gyorsvasútnak, és újabb InterCity vonatokat  

kell üzembe helyezni. 

Ennek szellemében indult meg 2013. decem-

ber 15-én a Rippl-Rónai nemzetközi IC, mellyel 

jelenleg már két közvetlen IC-járata van a me-

gyeszékhelynek Budapesttel. Ezért készíttettük 

el a kaposvári közlekedési központ terveit, 

amely nemcsak a vasút korszerűsítése,  

a teherpályaudvar belvárosból való kiköltöz-

tetése, de a távolsági és a helyi buszállomások 

összeköltöztetése révén is egy koncentrált, 

hatékonyabban és gazdaságosabban működ-

tethető, intelligens, XXI. századi közlekedési 

csomóponttal járul hozzá Kaposvár elkövetkező 

száz évéhez. 1872-ben épült a vasút. 1897-ben 

szűnt meg a közvetlen átjárás a Donner és a 

belváros között. Ezt most visszaállítjuk. 

a teher-pályaudvari funkciókat kihelyez-
zük, így csökken a vágányok száma. Új köz-
úti aluljáró és felüljáró lesz. a Béla király és 
a Pécsi utcában pedig a vasút felett közúti 
felüljárókat építünk. Elkezdődött a Dombó-

vár–Kaposvár közötti pályaszakasz rekonstruk-

ciója, ennek elkészültével 20 km/h helyett 100 

km/h-val megy majd a vonat.

A gazdasági környezet javításához, de minden-

napi életünkhöz is szorosan kapcsolódik a külső 

mellett a belső úthálózatunk fejlesztése is.  

A közlekedés ugyanis nem luxus, hanem a min-

dennapi élet alapvető feltétele. Lehetővé kell 

tenni, hogy mindenki gyorsan, biztonságosan, 

jó minőségű utakon közlekedhessen autóval, 

autóbusszal. Ezért folytattuk intenzív út- és  

járdafelújítási programunkat. 

Az elmúlt években a város történetének  

egyik legnagyobb út- és járdafelújítási prog-

ramját hajtottuk végre, a Bereczk Sándor 
programot.

2011–2013 között 57 utcát újítottunk fel 220 

millió forint értékben, s a következő időszak 

nagy munkáinak előkészítése, tervezése is meg-

történt. 2014-ben 78 utcában kétmilliárd forint 

értékű út-, járda- és csapadékcsatorna-felújítást 

végeztünk, amely nagymértékben javította  

a városi közlekedés minőségét, a lakosság köz-

érzetét.

2011–2014 között összesen 56 zártkerti utcában 

újítottuk fel az útburkolatot 15,4 km hosszban. 

2014-ben 20 millió forintot fordítottunk erre  

a munkára. A kátyúk betömésére segítségül  

hívtuk a lakosságot a Kaposvári Kátyúűző hon-

lap bevezetésével. Vállaltuk és teljesítettük, hogy 

a lakossági jelzést követően három napon belül 

gondoskodunk a kátyúk betöméséről. 2014-ben 

71 buszvárót is rendbe tettünk. 

a Bereczk Sándor program még nem ért 
véget. mindaddig folytatjuk, amíg vala-
mennyi utunk és járdánk európai színvo-
nalúvá nem válik.

A 67-es út Táncsics Mihály utcai kereszteződé-

sében, valamint a 48-as ifjúság útja Hunyadi 

János és Tallián Gyula utcai kereszteződésében 

jelzőlámpás csomópont létesült.

Meg kell oldanunk még a Vásártéri úti és a Kani-

zsai utcai csomópontban a biztonságos, gyors 

áthaladás lehetőségét. 

Rendet tettünk a volt Honvéd utcai ABC előtt is, 

megújult a Széchenyi tér, a Teleki utca, az Irányi 

Dániel utca és a Megyeház utca is.

Az M67-es és az M9-es utak megépülte kiemelten fontos  
a város gazdasága, iparfejlesztése szempontjából. 

Előttünk áll még a járműpark rekonstrukciója.  
Tervezzük, hogy buszainkat CNG-buszokra cseréljük,  

vagyis gázzal üzemeltetjük a jövőben.
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Előttünk álló feladat a Németh István fasor 
teljes megújítása, amellyel nemcsak a száz- 

éves faállomány, de az alatta levő közterület is 

teljesen megújul, díszburkolatú sétány, térkö-

vezett parkolók és mintegy 800 méter hosszan 

elválasztott nyomsávú kerékpárút is épül.

A volt Bartók Béla Általános Iskolát levéltári  

célokra adtuk át. Az átalakítási munkák hamaro-

san megkezdődnek. Ezzel lehetőségünk lesz  

a levéltár lepusztult épületének új célra való át-

vételére, múzeumunk kiállítótereinek bővítésé-

re. Ezzel együtt a városképi szempontból jelen-

tős levéltári épület megszépülhet, megújulhat, 

és birtokba veheti a Somogy Megyei Közgyűlés.

A városok legnagyobb gondja, hogy a sze-

mélyautók számának dinamikus növekedésével 

nem jár együtt a parkolóhelyek bővülése.

ezért további parkolóhelyek építését is 
elhatároztuk. 

A Miénk itt a tér szociális városrehabilitációs 

program keretében a volt Honvéd utcai kazán-

ház mögött új parkolókat építettünk, az Arany 

János utca 7–9. közötti parkoló is megújult, 

illetve átalakult a Honvéd utcában a Petőfi 

Emlékkönyvtár előtti parkoló, a Szolgáltatóház-

nál pedig tíz új parkolóhelyet alakítottunk ki. 

A városháza melletti kétszintes parkolóházat 

városi üzemeltetésbe vettük, ez 175 parkoló-

helyet jelent.

a városi élet nélkülözhetetlen eleme  
a megfelelő színvonalú tömegközlekedés.

Városunk tömegközlekedését 43 busszal látjuk 

el. Csaknem nyolcvan fedett buszvárót építet-

tünk. 

2012–2013-ban korszerűsítettük a helyi autó-

busz-megállóhelyeket: számos megállóhely 

rekonstrukcióját, akadálymentesítését, valamint 

kerékpártámaszok kihelyezését végeztük el.  

A program keretén belül négy új autóbuszöblöt 

alakítottunk ki a Toponári úton. 36 megállóban 

teljes méretű, míg 23 megállóban csökkentett 

méretű utasváró létesült. 2013-ban kiépítettük  

a dinamikus utastájékoztató rendszert, amely-

nek során a főbb vonalakon dinamikus utas-

tájékoztató berendezéseket helyeztünk el,  

a járművek egy részét vizuális és akusztikus 

eszközökkel is elláttuk, illetve a rendszer mű-

ködéséhez szükséges diszpécserközpontot 

építettünk. A komplex rendszer jelzi a járművek 

várható érkezését és az átszállási lehetőségeket, 

de azt is, hogy mikor jön alacsony padlós busz.

előttünk áll még a járműpark rekonstruk-
ciója. Tervezzük, hogy buszainkat CNg- 

buszokra cseréljük, vagyis gázzal üze-
meltetjük a jövőben.

az élhető és fenntartható város nél-
külözhetetlen része a kerékpáros köz-
lekedés. 

Célunk a közlekedési infrastruktúra-hálózat 

kerékpárosbarát fejlesztése is további elemek 

kialakításával, illetve a városban meglévő kerék-

páros-létesítmények megfelelő, kijelölt össze-

kapcsolásával. A beruházás keretében 7 km új 

kerékpárutat építettünk, valamint 37 csomó-

pontban történt átalakítás, illetve forgalomtech-

nikai fejlesztés a biztonságosabb, egyszerűbb 

kerékpáros közlekedés érdekében.

A Bereczk Sándor program még nem ért véget.  
Mindaddig folytatjuk, amíg valamennyi utunk és járdánk 

európai színvonalúvá nem válik.
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európai színvonalúvá nem válik.



47

Kaposvár a művészet, a kultúra regionális fővárosa

meggyőződésünk, hogy a magyar nemzet 
felemelkedése csak színvonalas, mindenki 
számára hozzáférhető oktatással, szilárd 
erkölcsi alapokon nyugvó neveléssel érhe-
tő el. kaposvár nagymértékben gyarapítja 
a nemzeti kultúra kincsesházát. 

Feladatul tűztük ki a múlt értékeinek megőr-

zését, megújítását és bemutatását, valamint 

a kulturális értékek gyarapításához szükséges 

feltételek megteremtését. Ma Kaposváron sok 

mindenre büszkék lehetünk: színházunkra, 

képző- és zeneművészeti életünkre, néptánc-

kultúránkra, múzeumainkra. Kaposvár a világnak 

már eddig is több festőóriást adott, így Rippl-

Rónai Józsefet és Vaszary Jánost. Életművüket 

örökségként ápoljuk. De nem feledkezhetünk 

meg kortárs művészeinkről sem, ők hozzák 

a pezsgést, az újdonságot, az izgalmat. Büszkék 

vagyunk magán-kiállítóhelyeinkre, az Ásvány-

múzeumra és a Kaposfüredi Galériára. 

Megítélésünk szerint a kulturális feladato-

kat nem bízhatjuk teljes mértékben a piacra. 

Ugyanakkor nem tarthatjuk fenn magunknak 

az értékelés kiváltságát sem.

A kultúrára 2011-ben 2,8 milliárd forintot költöt-

tünk, ez az összes költségvetési kiadás 11,1%-át 

jelentette. 2012-ben egymilliárdot, az összes 

kaPoSVÁr 
a mŰVéSzeT, 
a kUlTÚra 
regIoNÁlIS 
FŐVÁroSa
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költségvetési kiadás 5,8%-át, 2013-ban 1,3 mil- 

liárd forintot, az összes költségvetési kiadás 

7,4%-át, míg 2014-ben 1,55 milliárd forintot,  

az összes költségvetési kiadás 10,2%-át. 

Bővítettük a kulturális értékeink bemutatásához 

szükséges infrastruktúrát is. Korábban már meg-

építettük a Vaszary Képtárat, felújítottuk legré-

gebbi történelmi emlékhelyünket, a szentjakabi 

apátságot és Vaszary János szülőházát. Hang-
verseny- és konferenciateremmé alakítot-

tuk át az 1928-ban épült, Lamping József által 

tervezett volt mozit. 2012-re teljesen megújult 

a rippl-rónai emlékház és parkja, az újonnan 

épült látogatóközpont pedig folyamatosan 

megújuló képzőművészeti kiállításokkal járul 

hozzá a város kulturális életéhez. Megújult a vil-

laépület és a műteremház homlokzata, parkre-

konstrukcióra is sor került, és elkészült a méhes-

ház, valamint a csacsiistálló is. A beruházás 184 

millió forintba került. A Rippl-Rónai-villa átadott 

látogatóközpontjában 2013-ban rekonstruál-

tuk a festőgéniusz tervezte Andrássy-ebédlőt, 

az első egységesen megtervezett szecessziós 

enteriőrt, így ráirányítva a figyelmet arra, hogy 

a szecesszió több mint építészet – és a magyar 

szecesszió történetének Kaposvár egy jelentős 

állomása. 

A kiállítás elnyerte az „Év Kiállítása – 2013” kitün-

tető címet.

Átalakítottuk az együd Árpád kulturális 
központot is, mely a Dél-Dunántúl kultúrpa-

lotája lett. A beruházás csaknem kétmilliárd 

forintba került.

2011-ben volt százesztendős a Csiky gergely 
Színház épülete. A színház felújítási terveit 

elkészítettük; a beruházás nyolcmilliárd forintba 

kerül. Erről a célunkról nem mondtunk le, támo-

gatás függvényében állunk neki a munkának. 

Hogy bizalmunkat és akaratunkat egyértelműen 

kimutassuk, téglajegyek árusításába kezdtünk. 

A bevételből és önkormányzati támogatásból 

2013-ban lecseréltük ötszáz színházi zsöllyeszé-

künket és a karzat székeit is.

A bencés apátság színpada, nézőtere megú-

jult, technikai felszereltsége korszerűsödött.  

A 166 millió forintos fejlesztés mellett jelenleg is 

folyik a műemlékegyüttes részleges felújítása.

Reményeink szerint 2015-re elkészül a vár-
megyeháza belső udvarának szabadtéri kul-

turális rendezvények megtartására is alkalmas 

tere.

Kaposvár az elmúlt esztendőben Magyarorszá-

gon egyedülálló módon gazdagodott köztéri 
szobrokkal. Horváth Balázs Rippl-mellszobra  

a villa előtt, Sörös Rita Glóbusz és Locsoló 

kislány című alkotásai a megújult Honvéd utcai 

tömbben, Varga Imre Vörösmarty-mellszobra  

a Színház parkban, Kling József Lélekkapu  

című alkotása a Széchenyi téren áll.

a családok, a gyermekek, az idősek  
a továbbiakban is ingyen vagy kedvezmé-
nyesen látogathatják kultúrát közvetítő 
intézményeinket.

Kaposvár nagymértékben gyarapítja  
a nemzeti kultúra kincsesházát.

Megítélésünk szerint a kulturális feladatokat nem bízhatjuk 
teljes mértékben a piacra. Ugyanakkor nem  

tarthatjuk fenn magunknak az értékelés kiváltságát sem.
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kaposvár egyik legnagyobb lehetősége 
önmaga.

Saját kincsei: a kaposváriak, a kaposvári gondo-

latok és hagyományok, a kaposvári kulturális 

örökség, természeti adottságaink. A turizmus 

mindezt segíti elmesélni az országnak, a világ-

nak. A turizmus megismerteti, megszeretteti 

mindazt, ami kaposvári. A turizmus, ha jól 

csináljuk – nem mellékesen –, munkát is ad 

sokaknak. a turizmus gazdaságpolitikánk 
egyik meghatározó lehetősége is. 

az elmúlt években vonzóvá tettük 
kaposvárt.

Kaposvár élhető, barátságos város, Rippl-Rónai 

örökségével és számtalan olyan látnivalóval, 

amelyet büszkén mutathatunk meg a hozzánk 

látogatóknak. Városunk attrakcióit jól kiegészítik 

a térségben található természeti értékek, sza-

badidő-eltöltési lehetőségek. Ezért a turizmus 

fejlesztését Kaposvár és környékében gondol-

kodva terveztük. 

A város és térségének turisztikai szolgáltatói 

már 2009-ben megkeresték azt az együttmű-

ködési formát, amelyben valamennyien a közös 

célért, a turizmus fejlődéséért és a turisták 

elégedettségének növeléséért dolgoznak. 

VeNDégVÁrÓ VÁroS

Vendégváró város
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Ez a kaposvár és a zselic vidéke Turiszti-
kai Desztináció menedzsment egyesület, 

amelynek jelenleg négy önkormányzat és 

negyven, turizmusban érdekelt szolgáltató, 

intézmény és civil szervezet a tagja. Az egyesü-

let két 50 millió forintos pályázat segítségével 

elkészítette a működéséhez szükséges straté- 

giáját, terveit, felújította a munkaszervezete- 

ként működő Tourinform irodát, ellátta a tagok 

közös marketingtevékenységét, elkészítette  

a desztináció turisztikai kiadványát, honlapját, 

az ajándéktárgyakat, kuponfüzetet, képviselte 

a tagokat a turisztikai vásárokon. A termékfej-

lesztésben is aktívan részt vett a város környéki 

parkerdők felújítása, a túraútvonalak felfestése, 

a rendezvények – például a Kaposvári vágta – 

szervezése kapcsán. 

Célunk, hogy a szakmában dolgozók közötti 

kommunikáció még aktívabb legyen, a tagok 

lelkesedése növekedjen, ösztönözve őket arra, 

hogy a turisták számára minél jobb minőségű 

szolgáltatásokat nyújtsanak.

a vendégéjszakák száma és az idegenfor-
galmi adóbevétel 2010 óta folyamatosan 

növekszik, ami mutatja, hogy a desztináció 

egyre ismertebb, egyre többen fedezik fel 

egyedülálló értékeit, programjait. A Tourinform 

irodához 2013-ban több mint 85 000 megkere-

sés érkezett, és 2012-ről 2013-ra az adóköteles 

vendégéjszakák száma is 32%-kal nőtt. A KSH 

adatai alapján a turisták átlagosan 2,5 éjszakát 

töltenek el itt. Célunk, hogy ezt a számot növel-

ni tudjuk, amihez egyik eszközünk a gyógy-
turizmus fejlesztése. 

A 2011-ben felújított, átépített gyógy- és  

élményfürdőnk a kor igényeinek megfelelő  

létesítmény. A sportolni, mozogni vágyók  

a 25 m-es fedett uszodát vagy a szabadtéri  

50 m-es medencét vehetik igénybe. A szabad-

téri élményfürdő szezonális nyitva tartásából 

eredő hiányt a szabadtéri kiúszóval is rendel-

kező fedett élményfürdő pótolja. Az épületben 

kiegészítő szolgáltatások is igénybe vehetők,  

pl. önkiszolgáló étterem, bolt, szépségszalon.  

A forgalmasabb időszakokban jelentkező 

parkolóhelyhiányt további parkolóhelyek kiala-

kításával és kerékpártámaszok kihelyezésével 

orvosoltuk.

a Dorottya Hotel felújításával immár  
négycsillagos szálloda is található a vá-
rosban. 

A látogatók számának növekedéséhez hozzá-

járult az is, hogy programjaink összeállításában, 

kommunikációnkban évek óta egyre tudato-

sabban építettünk Rippl-Rónai József szellemi-

ségére, munkásságra és a város környéke által 

nyújtott egyedi természeti értékekre. A Rippl- 

Rónai-villa felújítása, a látogatóközpont meg- 

építése, a villapark növénytelepítései és  

az Andrássy-ebédlő rekonstrukciója mind 

abba az irányba hatottak, hogy minél teljesebb 

körben be tudjuk mutatni kaposvár elvitat-
hatatlan értékét, rippl-rónai józsef mun-
kásságát. Európa-szerte ismert festőnk példát 

mutat arra, hogy a tehetség külföldi tanulás és 

tartózkodás után visszatérhet és kibontakozhat 

szülőhazájában is. Rippl-Rónaira építettünk 

nagyrendezvényeink tervezésénél is. 

Az egykori Festők Városa Hangulatfesztivált 

2014-től kibővülve, megújulva, rippl-rónai 
Fesztiválként rendezzük meg. Az elmúlt évek-

ben kialakult rendezvénystruktúra jól bevált, 

szépen fejlődik. Különösen népszerűvé vált  

a Nemzetközi kamarazenei Fesztivál, és év-

ről évre bővülést mutat az Ifjúsági labdarúgó 
Fesztivál is. Egyedi kaposvári érték Csokonai 
Vitéz mihály Dorottyája, a hozzá kapcsolódó 

kultúrkör. Megújítottuk, autentikus programok-

kal töltöttük meg a Farsangi Napokat. 

Kaposvár legrégebbi építészeti örökségének,  

a Szentjakabi Bencés Apátságnak megőrzésén, 

bemutathatóságán is dolgoztunk. 2014-ben 

terveink szerint elkészülünk a romok állagának 

részleges megóvásával, megújult a színpad 

és az akadálymentesített nézőtér. Valamint új, 

korszerű technika biztosítja, hogy a Szentjaka-
bi Nyári esték programsorozata még vonzóbb 

legyen mind a kaposváriaknak, mind a vendé-

geinknek.

Folytattuk a kerékpárosoknak kedvező fejleszté-

seinket. Ezek közül kiemelkedik a Deseda körüli 

út kiépítése. A fejlesztés eredményeként kerék-

párúton körbekerekezhető a Deseda. Az eddig 

elkészült kerékpárutakon, kerékpársávokon és 

-nyomokon, forgalomtechnikai megoldásokon 

A turizmus gazdaságpolitikánk egyik  
meghatározó lehetősége is. 

A vendégéjszakák száma és az idegenforgalmi adóbevétel 
2010 óta folyamatosan növekszik.
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Ez a kaposvár és a zselic vidéke Turiszti-
kai Desztináció menedzsment egyesület, 

amelynek jelenleg négy önkormányzat és 

negyven, turizmusban érdekelt szolgáltató, 

intézmény és civil szervezet a tagja. Az egyesü-

let két 50 millió forintos pályázat segítségével 

elkészítette a működéséhez szükséges straté- 

giáját, terveit, felújította a munkaszervezete- 

ként működő Tourinform irodát, ellátta a tagok 

közös marketingtevékenységét, elkészítette  

a desztináció turisztikai kiadványát, honlapját, 

az ajándéktárgyakat, kuponfüzetet, képviselte 

a tagokat a turisztikai vásárokon. A termékfej-

lesztésben is aktívan részt vett a város környéki 

parkerdők felújítása, a túraútvonalak felfestése, 

a rendezvények – például a Kaposvári vágta – 

szervezése kapcsán. 

Célunk, hogy a szakmában dolgozók közötti 

kommunikáció még aktívabb legyen, a tagok 

lelkesedése növekedjen, ösztönözve őket arra, 

hogy a turisták számára minél jobb minőségű 

szolgáltatásokat nyújtsanak.

a vendégéjszakák száma és az idegenfor-
galmi adóbevétel 2010 óta folyamatosan 

növekszik, ami mutatja, hogy a desztináció 

egyre ismertebb, egyre többen fedezik fel 

egyedülálló értékeit, programjait. A Tourinform 

irodához 2013-ban több mint 85 000 megkere-

sés érkezett, és 2012-ről 2013-ra az adóköteles 

vendégéjszakák száma is 32%-kal nőtt. A KSH 

adatai alapján a turisták átlagosan 2,5 éjszakát 

töltenek el itt. Célunk, hogy ezt a számot növel-

ni tudjuk, amihez egyik eszközünk a gyógy-
turizmus fejlesztése. 

A 2011-ben felújított, átépített gyógy- és  

élményfürdőnk a kor igényeinek megfelelő  

létesítmény. A sportolni, mozogni vágyók  

a 25 m-es fedett uszodát vagy a szabadtéri  

50 m-es medencét vehetik igénybe. A szabad-

téri élményfürdő szezonális nyitva tartásából 

eredő hiányt a szabadtéri kiúszóval is rendel-

kező fedett élményfürdő pótolja. Az épületben 

kiegészítő szolgáltatások is igénybe vehetők,  

pl. önkiszolgáló étterem, bolt, szépségszalon.  

A forgalmasabb időszakokban jelentkező 

parkolóhelyhiányt további parkolóhelyek kiala-

kításával és kerékpártámaszok kihelyezésével 

orvosoltuk.

a Dorottya Hotel felújításával immár  
négycsillagos szálloda is található a vá-
rosban. 

A látogatók számának növekedéséhez hozzá-

járult az is, hogy programjaink összeállításában, 

kommunikációnkban évek óta egyre tudato-

sabban építettünk Rippl-Rónai József szellemi-

ségére, munkásságra és a város környéke által 

nyújtott egyedi természeti értékekre. A Rippl- 

Rónai-villa felújítása, a látogatóközpont meg- 

építése, a villapark növénytelepítései és  

az Andrássy-ebédlő rekonstrukciója mind 

abba az irányba hatottak, hogy minél teljesebb 

körben be tudjuk mutatni kaposvár elvitat-
hatatlan értékét, rippl-rónai józsef mun-
kásságát. Európa-szerte ismert festőnk példát 

mutat arra, hogy a tehetség külföldi tanulás és 

tartózkodás után visszatérhet és kibontakozhat 

szülőhazájában is. Rippl-Rónaira építettünk 

nagyrendezvényeink tervezésénél is. 

Az egykori Festők Városa Hangulatfesztivált 

2014-től kibővülve, megújulva, rippl-rónai 
Fesztiválként rendezzük meg. Az elmúlt évek-

ben kialakult rendezvénystruktúra jól bevált, 

szépen fejlődik. Különösen népszerűvé vált  

a Nemzetközi kamarazenei Fesztivál, és év-

ről évre bővülést mutat az Ifjúsági labdarúgó 
Fesztivál is. Egyedi kaposvári érték Csokonai 
Vitéz mihály Dorottyája, a hozzá kapcsolódó 

kultúrkör. Megújítottuk, autentikus programok-

kal töltöttük meg a Farsangi Napokat. 

Kaposvár legrégebbi építészeti örökségének,  

a Szentjakabi Bencés Apátságnak megőrzésén, 

bemutathatóságán is dolgoztunk. 2014-ben 

terveink szerint elkészülünk a romok állagának 

részleges megóvásával, megújult a színpad 

és az akadálymentesített nézőtér. Valamint új, 

korszerű technika biztosítja, hogy a Szentjaka-
bi Nyári esték programsorozata még vonzóbb 

legyen mind a kaposváriaknak, mind a vendé-

geinknek.

Folytattuk a kerékpárosoknak kedvező fejleszté-

seinket. Ezek közül kiemelkedik a Deseda körüli 

út kiépítése. A fejlesztés eredményeként kerék-

párúton körbekerekezhető a Deseda. Az eddig 

elkészült kerékpárutakon, kerékpársávokon és 

-nyomokon, forgalomtechnikai megoldásokon 

A turizmus gazdaságpolitikánk egyik  
meghatározó lehetősége is. 

A vendégéjszakák száma és az idegenforgalmi adóbevétel 
2010 óta folyamatosan növekszik.
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túl a város újabb területeit tettük „kerékpáros-

baráttá”. Csatlakoztattuk hálózatunkhoz a város 

környéki települések útvonalait is, így bővítve  

a zselici kerékpárút-hálózatot. 

Bevezetjük kerékpárbérlési rendszerünket.

A turisztika számára ma még kihasználatlan 

terület a Bőszénfai Vadbiológiai Tájköz-
pont, amely 70 hektár legelővel, 420 hektár 

szántóval, 250 hektár erdővel rendelkezik, ahol 

gímszarvasok, dámvadak, vaddisznók, muflonok 

és őshonos állatfajok élnek. Célunk egy olyan 

komplexum létrehozása, amely Európában 

egyedülálló módon lenne képes arra, hogy 

különféle nagyvadak nemesítésével tenyésztő-

központtá váljon.

A Deseda ma még közel sem szolgálja úgy 

a turizmust, mint ahogy lehetősége lenne rá. 

Ezért fejlesztünk. Elkészült a tó ökoturisztikai fej-

lesztése, amely közel félmilliárd forintba került. 

A 11 km hosszú túraútvonalon hat pihenőhely 

létesült, de épült két híd, egy kilátó, s elkészült 

a Deseda tó élővilágát bemutató Fekete István 

Látogatóközpont is, nádi tanösvénnyel. 

Régi adósságunk a desedai csónakház felújítása, 

korszerűsítése is, amely ma már nem csupán 

a kajak-kenu sportág követelményeinek nem 

felel meg, de méltatlan a Deseda szépen fejlődő 

környezetéhez is.

Kaposvár és a környező zselici táj adottságai  

a kerékpáros turizmus szempontjából kifeje-

zetten kedvezőek. Elkészült a Deseda körüli  

14,7 km hosszú, szilárd burkolatú kerékpárút 

hiányzó 7 km-es szakasza. Ezenkívül a városból 

kiindulva csillagszerűen 80 kilométernyi kerék-

párút vezet a természetbe, így több egy-egy 

napos kirándulást is tehetünk. 

Kirándulások Kaposváron és környékén cím- 

mel magyar, angol és német nyelven ajánljuk  

a Kaposvárt és a Zselicet bejáró kerékpárutakat. 

Előkészítettük a Kaposvár–Kaposújlak közötti 

kerékpárút építését, és elkezdődött a Kaposvár–

Balatonlelle közötti kerékpárút építése is. 

Nem feledkezünk meg a környék, a Zselic 

értékeiről sem. Elkészült az Országos Kékkör 

dél-dunántúli szakaszának helyreállítása, ami 

új lendületet adhat a túramozgalomnak, a ter-

mészetjárásnak. Kaposváron, a Deseda körül és 

a Zselicben 2013-ban 130 km turistaút festése 

újult meg civil szervezetek munkája révén, 

ebben az évben a zselici szálláshelyeket ösz-

szekötve 14 km hosszan új, kék négyzet jelzésű 

útvonal készült. 

Unikális kincs az alacsony fényszennye-
zettsége miatt ezüst minősítésű Csillagos 
égbolt park. 

 
Egészségturizmus

Amikor egészségről beszélünk, nekünk, magya-

roknak gyakran a betegségek jutnak eszünkbe. 

éppen ezért olyan várost kell építenünk, 
amelyben az egészség közös értékként 
valóban a mindennapok részévé válhat. 

Nemcsak fizikai, hanem lelki és szellemi 
értelemben is.

Hiszünk abban, hogy az egészségturisztikai  

fejlesztések hozzájárulnak az életminőség ja-

vulásához. Mindezek mellett fejlesztéseink  

a szórakoztatást és a szabadidő hasznos eltölté-

sét is szolgálják. Ezért alakítottuk át élményfür-

dővé az 1950-ben épült szabadtéri strandunkat. 

A beruházás 1,3 milliárd forintba került, és  

az ország legnagyobb egybefüggő vízfelületű 

fürdőjét építettük meg. 

Azóta elkészült a fürdő fejlesztése, melynek 

5893 m2-es területét 8900 m2-re növeltük,  

a meglévő öt medence helyett tizennégyet 

építettünk. Megújult a gyógyászati részleg, 

tizennyolcféle szolgáltatás érhető el, köztük 

súlyfürdő, gyógytornamedence. A földszinten 

úszóterápiás gyermek medencét alakítottunk  

ki. A fedett élményfürdő és a szauna-wellness 

rész teljes kikapcsolódást nyújt a vendé- 

geknek. 

Olyan várost kell építenünk, amelyben az egészség  
közös értékként valóban a mindennapok részévé válhat. 

Nemcsak fizikai, hanem lelki és szellemi értelemben is.

A beruházás után megnyitjuk a Bajcsy-Zsilinszky  
utcát, a kórház déli tömbjében pedig új parkolókat és  

parkot alakítunk ki.
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Vendégváró város Vendégváró város

túl a város újabb területeit tettük „kerékpáros-

baráttá”. Csatlakoztattuk hálózatunkhoz a város 

környéki települések útvonalait is, így bővítve  

a zselici kerékpárút-hálózatot. 

Bevezetjük kerékpárbérlési rendszerünket.

A turisztika számára ma még kihasználatlan 

terület a Bőszénfai Vadbiológiai Tájköz-
pont, amely 70 hektár legelővel, 420 hektár 

szántóval, 250 hektár erdővel rendelkezik, ahol 

gímszarvasok, dámvadak, vaddisznók, muflonok 

és őshonos állatfajok élnek. Célunk egy olyan 

komplexum létrehozása, amely Európában 

egyedülálló módon lenne képes arra, hogy 

különféle nagyvadak nemesítésével tenyésztő-

központtá váljon.

A Deseda ma még közel sem szolgálja úgy 

a turizmust, mint ahogy lehetősége lenne rá. 

Ezért fejlesztünk. Elkészült a tó ökoturisztikai fej-

lesztése, amely közel félmilliárd forintba került. 

A 11 km hosszú túraútvonalon hat pihenőhely 

létesült, de épült két híd, egy kilátó, s elkészült 

a Deseda tó élővilágát bemutató Fekete István 

Látogatóközpont is, nádi tanösvénnyel. 

Régi adósságunk a desedai csónakház felújítása, 

korszerűsítése is, amely ma már nem csupán 

a kajak-kenu sportág követelményeinek nem 

felel meg, de méltatlan a Deseda szépen fejlődő 

környezetéhez is.

Kaposvár és a környező zselici táj adottságai  

a kerékpáros turizmus szempontjából kifeje-

zetten kedvezőek. Elkészült a Deseda körüli  

14,7 km hosszú, szilárd burkolatú kerékpárút 

hiányzó 7 km-es szakasza. Ezenkívül a városból 

kiindulva csillagszerűen 80 kilométernyi kerék-

párút vezet a természetbe, így több egy-egy 

napos kirándulást is tehetünk. 

Kirándulások Kaposváron és környékén cím- 

mel magyar, angol és német nyelven ajánljuk  

a Kaposvárt és a Zselicet bejáró kerékpárutakat. 

Előkészítettük a Kaposvár–Kaposújlak közötti 

kerékpárút építését, és elkezdődött a Kaposvár–

Balatonlelle közötti kerékpárút építése is. 

Nem feledkezünk meg a környék, a Zselic 

értékeiről sem. Elkészült az Országos Kékkör 

dél-dunántúli szakaszának helyreállítása, ami 

új lendületet adhat a túramozgalomnak, a ter-

mészetjárásnak. Kaposváron, a Deseda körül és 

a Zselicben 2013-ban 130 km turistaút festése 

újult meg civil szervezetek munkája révén, 

ebben az évben a zselici szálláshelyeket ösz-

szekötve 14 km hosszan új, kék négyzet jelzésű 

útvonal készült. 

Unikális kincs az alacsony fényszennye-
zettsége miatt ezüst minősítésű Csillagos 
égbolt park. 

 
Egészségturizmus

Amikor egészségről beszélünk, nekünk, magya-

roknak gyakran a betegségek jutnak eszünkbe. 

éppen ezért olyan várost kell építenünk, 
amelyben az egészség közös értékként 
valóban a mindennapok részévé válhat. 

Nemcsak fizikai, hanem lelki és szellemi 
értelemben is.

Hiszünk abban, hogy az egészségturisztikai  

fejlesztések hozzájárulnak az életminőség ja-

vulásához. Mindezek mellett fejlesztéseink  

a szórakoztatást és a szabadidő hasznos eltölté-

sét is szolgálják. Ezért alakítottuk át élményfür-

dővé az 1950-ben épült szabadtéri strandunkat. 

A beruházás 1,3 milliárd forintba került, és  

az ország legnagyobb egybefüggő vízfelületű 

fürdőjét építettük meg. 

Azóta elkészült a fürdő fejlesztése, melynek 

5893 m2-es területét 8900 m2-re növeltük,  

a meglévő öt medence helyett tizennégyet 

építettünk. Megújult a gyógyászati részleg, 

tizennyolcféle szolgáltatás érhető el, köztük 

súlyfürdő, gyógytornamedence. A földszinten 

úszóterápiás gyermek medencét alakítottunk  

ki. A fedett élményfürdő és a szauna-wellness 

rész teljes kikapcsolódást nyújt a vendé- 

geknek. 

Olyan várost kell építenünk, amelyben az egészség  
közös értékként valóban a mindennapok részévé válhat. 

Nemcsak fizikai, hanem lelki és szellemi értelemben is.

A beruházás után megnyitjuk a Bajcsy-Zsilinszky  
utcát, a kórház déli tömbjében pedig új parkolókat és  

parkot alakítunk ki.
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2011-ben megújult fürdőnkben 2014  
augusztusában köszöntöttük a négyszáz-
ezredik nyári látogatót.

A Somogy megye népegészségügyi helyzetéről 

készült felmérés indokolttá tette az egészség-

ügyi ellátás fejlesztését. Az egészségturisztika 

jelentősen hozzá tud járulni az életminőség 

javításához. Ezt a célt is szolgálja a kaposi  
mór oktató kórház rekonstrukciója, amely 

15 milliárd forintba kerül.

Az egészségmegőrzés fő eleme a szűrőprogra-

mok kiszélesítése, a sürgősségi betegellátás  

centralizált rendszerének kialakítása és a pre - 

venció. A prevenciós szűrőprogramok bizto-

sítását, lehetőség szerinti bővítését a kórház 

prevenciós irodájával együttműködve, a váro- 

si rendezvényekhez kapcsolódóan tovább 

folytatjuk. 

Kihasználjuk a civil kezdeményezésekhez való 

csatlakozási, valamint a Kaposvári Járási Egész-

ség Fórummal való együttműködésben rejlő 

lehetőségeket. Az önkormányzat kommuniká-

cióval	és	szakemberek	biztosításával	(védőnők,	

háziorvosok,	egészségnevelők)	segíti	a	progra-

mok megvalósulását.

Célunk az, hogy jobb megelőzéssel segít-
sünk mindenkit egészsége megőrzésében, 
mert a legolcsóbb gyógyítás az egészség-
megőrzés.

A kórház fejlesztését 2015 végére befejezzük, 

ezzel a kaposvári Közép-Európa egyik legmo-

dernebb súlyponti kórháza lesz.

a beruházás után megnyitjuk a Bajcsy- 
zsilinszky utcát, a kórház déli tömbjében 
pedig új parkolókat és parkot alakítunk ki.

Kaposváron az alapellátás minőségi, ember- 

központú és minden állampolgár számára  

hozzáférhető. A városi egészségügyi alapellátás- 

ban 62 vállalkozó orvos dolgozik. Munkájukat  

68 asszisztens, egészségügyi szakdolgozó segíti.  

Ezenfelül további 52 főállású közalkalmazott és  

16 részmunkaidős, illetve közreműködő egész- 

ségügyi szakember gondoskodik az egészség-

ügyi alapellátás teljes körű, zavartalan bizto-

sításáról. Az államnak stratégiai szerepet kell 

vállalnia a szakellátásban is, mert ez ad teret  

az egynapos beavatkozásoknak, valamint ez 

tehermentesítheti a kórházi ellátást is. 

Az önkormányzat 2013-ban úgy határozott, 

hogy az egészségügyi szakellátások állami átvé-

telét követően is él azzal a lehetőséggel, hogy 

a fogászati röntgen- és általános laboratóriumi 

diagnosztikai járóbeteg-szakellátásokat a koráb-

ban biztosított szakorvosi óraszám-kapacitások-

kal tovább működteti. Döntött továbbá egy új 

fogászati röntgenkészülék beszerzéséről.

A vérvételi labort az önkormányzat továbbra  

is önként vállalt feladatként működteti.  

Az általános laboratóriumi diagnosztikai ellátás 

keretében a rászorulók otthonában történő 

vérmintavétel nem kötelező, csak a mintavételi 

helyen kell azt biztosítani. Az otthoni mintavétel 

járulékos	költségeit	(személyi	bér,	gépkocsi- 

üzemeltetés,	eszközök,	szállítás	stb.)	az	OEP	 

nem finanszírozza. A városban sok olyan rászo-

ruló	személy	él	(egyedül	élő	idős,	mozgáskorlá-

tozott, krónikus beteg, fekvőbeteg, folyamatos 

ápolásra	szoruló),	akik	számára	és	családtagjaik	

számára nagy könnyebbséget jelent, hogy  

a vérmintát az otthonukban veszik le, és gon-

doskodnak a vizsgálati helyre történő szállí-

tásáról. 2013-ban több mint ötmillió forintot 

fordítottunk erre a célra. Ezzel párhuzamosan  

az Erdősor úti, a tüskevári és a kaposfüredi  

rendelők felújításával elkezdtük rendelőfelújí-
tási programunkat is. Bízunk benne, hogy  

lesz európai uniós támogatás, így folytatni  

tudjuk azt.

Az önkormányzat 2012-ben az Indit Közalapít-

vány részére tízéves időtartamra kedvezmé-

nyesen bérbe adta a Pécsi utca 32. szám alatti 

ingatlanát azzal a feltétellel, hogy a fenntartó  

az ingatlanban Addiktológiai Ambulanciát  

működtet, elsősorban alkohol- és gyógyszer-

függők rehabilitációja érdekében, bővítve ezzel  

a városban elérhető egészségügyi rehabilitációs 

szakellátások körét. A közalapítvány több mint 

23 millió forintot fordított az ingatlan átalakítá-

sára, és az ambulancia 2014 második félévében 

meg is kezdte a működését. 

De Kaposvár nem maradhatott mentőhelikop-
ter-bázis nélkül sem, ezért 2012-ben a Kaposi 

Mór Oktató Kórház sürgősségi betegellátó 

központjának tetején alakítottunk ki a mentőhe-

likopterek fogadására alkalmas leszállópályát.

Az egészségturisztika jelentősen hozzá tud járulni  
az életminőség javításához.
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Vendégváró város Vendégváró város
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Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is

az iskola az oktatás és a nevelés intéz-
ménye. gyermekeink testi, lelki, szellemi 
építése nem játék.

olyan iskolákra van szükségünk, ame-
lyek elvégzésével fi ataljaink tisztességes 
munkát kaphatnak. és olyan iskolákra van 
szükség, amelyek büszkén adják tovább 
gyermekeinknek a nemzeti, kulturális és 
történeti örökséget.

Az olyan iskolákban hiszünk, amelyek a helyi 

közösség intézményei, ahol a nevelés, az oktatás 

a diákok, a szülők, a pedagógusok és a gazdasá-

gi szereplők közös ügye. Így biztosítható ugyan-

is a közbizalom, a támogatottság és a magas 

színvonal. Az ilyen iskolákban egyaránt fontos 

a nevelés és az oktatás.

Az Országgyűlés 2011 decemberében döntést 

hozott az egyes köznevelési feladatok állami 

irányításáról, a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati intézmények állami fenntartásba 

vételéről és a fenntartóváltás kérdéseiről. Arról, 

hogy a települési önkormányzatok nem látnak 

el – az óvodai nevelés kivételével – köznevelési 

feladatokat. 

Döntött arról is, hogy a háromezernél nagyobb 

lakosságszámú települések önkormányzata – 

leHeTŐSég éS 
FelemelkeDéS 
az okTaTÁSBaN IS

Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is
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Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is

a szakképző iskola kivételével – gondoskodik  

a saját tulajdonában álló, az illetékességi 

területén lévő összes köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 

vagyon működtetéséről. Így városunkban is mi 

biztosítjuk a köznevelési feladatok ellátásához 

szükséges tárgyi, továbbá az ingó és ingatlan 

vagyon működtetésével összefüggő személyi 

feltételeket. 

A nagyobb településeken – így Kaposváron  

is – a törvény értelmében működtető marad  

az önkormányzat, a fenntartó pedig az állam 

lett. A fenntartói, szakmai feladatokat a Klebels-

berg	Intézményfenntartó	Központ	(KLIK)	látja	

el valamennyi általános iskolában, a művészeti 

iskolákban, a gimnáziumokban, a kollégiumok-

ban, a sajátos nevelési és fejlesztő iskolákban, 

valamint a szakképző és szakközépiskolákban. 

A fenntartó feladata a munkáltatói jogkör 

gyakorlása, amely 2013. január 1-jével Kaposvár 

Megyei Jogú Város Közgyűlésétől a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ hatáskörébe került 

át. Az oktatási intézményekben dolgozó vala-

mennyi vezető, pedagógus és pedagógiai mun-

kát segítő alkalmazott folytathatta munkáját. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatá-

nak feladatai a közoktatási intézmények vonat-

kozásában megváltoztak. Az óvodáknál a fenn-

tartás és működtetés továbbra is a mi dolgunk. 

Működtetési teendőink vannak a Kaposvári 

Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, a Liszt 

Ferenc Zeneiskola, az Együd Árpád Művészeti 

Iskola, a Bárczi Módszertani Központ, a Klebels-

berg Középiskolai Kollégium, a Táncsics Mihály 

Gimnázium és a Munkácsy Mihály Gimnázium 

vonatkozásában. Ezekben az iskolákban a pályá-

zati kiírások után azonnal energiatakarékossági 

szempontokat is figyelembe vevő felújításokba 

kezdünk. A szakképzés működtetése és fenntar-

tása a KLIK feladatköre lett.

Valamennyi köznevelési célt szolgáló ingatlan  

a város tulajdonában maradt, azonban azt 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

térítésmentes használatba, illetve a szakképzést 

szolgáló ingatlanvagyont vagyonkezelésbe kap-

ta. Utóbbi alól csak egy kivétel történt, a Kinizsi 

Pál Élelmiszer-ipari Szaképző Iskola fenntartója  

a Földművelésügyi Minisztérium lett. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

valamennyi oktatási-nevelési intézményben 

biztosítja a közétkeztetést a gyermekek, diákok 

részére, így feladataink bővültek a Duráczky 

József Módszertani Központ diákjainak étkezte-

tésével is. 

a város célja, hogy ne legyen egyetlen- 
egy ellátatlan gyermek sem kaposváron. 
Annak ellenére, hogy a városunkban működő 

iskolákat nem az önkormányzatunk tartja fenn, 

felelősségünk semmit sem változott. Továbbra  

is gyermekeink testi, lelki, szellemi fejlődése  

a legfontosabb. 

Diákjaink oktatása ma is központi kérdés 
kaposvár életében. A magas színvonalú  

oktatás, a kulturális értékek átadásának segí- 

tése fontos feladatunk. 

Pedagógusainkat immár hagyományosan, tíz 

éve köszöntjük a városi pedagógusnapon, és 

köszönjük meg gyermekeinkért végzett áldo-

zatos munkájukat. Továbbra is a városi tanév-

nyitó ünnepség keretében indítjuk el a tan- 

évet, az első osztályba lépő kisdiákokat évek  

óta 32 részes tolltartóval ajándékozzuk meg.

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy évről  

évre hagyományosan köszönthetjük a váro-

sunkban tanuló diákokat, akik az országos 

tanulmányi versenyeken elért eredményeikkel 

öregbítik Kaposvár hírnevét.

Óvodáink fenntartása kötelező önkormányzati 

feladat. Négy település: Orci, Patalom, Kaposúj-

lak és Magyaregres önkormányzata a kötelező 

óvodai nevelési feladatok ellátásáról Kaposvár 

várossal kötött szerződés útján gondoskodik. 

Óvodáztatás szempontjából Kaposvár vonzás-

körzete igen kiterjedt. Városunkban az óvodai 

ellátást évek óta 66-70 településről 140-150 

kisgyermek veszi igénybe. Óvodahálózatunk  

19 óvodája hat központi egységbe szervezet-

ten működik. Az intézményeinkbe, valamint 

a katolikus egyházi fenntartású és a Gyakorló 

Óvodába 2043 kisgyermek jár. Az óvodák kellő 

számú férőhellyel rendelkeznek a 3–7 éves kor-

osztály számára. 

A gyermekek szociokulturális környezete, csa- 

ládi háttere rendkívül változatos képet mutat,  

a társadalmi rétegződés minden fokozata fellel-

hető benne. A sajátos arculatot tükröző óvodai 

nevelési programok ötvözik a pedagógiai mun-

ka alapjául szolgáló óvodai nevelés országos 

alapprogramjában megfogalmazottakat,  

az etnikai kisebbség és a fogyatékos gyermekek 

Nekünk most kell segítenünk a fiatalokat,  
mert így lesz biztos a jövő.
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el valamennyi általános iskolában, a művészeti 

iskolákban, a gimnáziumokban, a kollégiumok-

ban, a sajátos nevelési és fejlesztő iskolákban, 

valamint a szakképző és szakközépiskolákban. 

A fenntartó feladata a munkáltatói jogkör 

gyakorlása, amely 2013. január 1-jével Kaposvár 

Megyei Jogú Város Közgyűlésétől a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ hatáskörébe került 

át. Az oktatási intézményekben dolgozó vala-

mennyi vezető, pedagógus és pedagógiai mun-

kát segítő alkalmazott folytathatta munkáját. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatá-

nak feladatai a közoktatási intézmények vonat-

kozásában megváltoztak. Az óvodáknál a fenn-

tartás és működtetés továbbra is a mi dolgunk. 

Működtetési teendőink vannak a Kaposvári 

Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, a Liszt 

Ferenc Zeneiskola, az Együd Árpád Művészeti 

Iskola, a Bárczi Módszertani Központ, a Klebels-

berg Középiskolai Kollégium, a Táncsics Mihály 

Gimnázium és a Munkácsy Mihály Gimnázium 

vonatkozásában. Ezekben az iskolákban a pályá-

zati kiírások után azonnal energiatakarékossági 

szempontokat is figyelembe vevő felújításokba 

kezdünk. A szakképzés működtetése és fenntar-

tása a KLIK feladatköre lett.

Valamennyi köznevelési célt szolgáló ingatlan  

a város tulajdonában maradt, azonban azt 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

térítésmentes használatba, illetve a szakképzést 

szolgáló ingatlanvagyont vagyonkezelésbe kap-

ta. Utóbbi alól csak egy kivétel történt, a Kinizsi 

Pál Élelmiszer-ipari Szaképző Iskola fenntartója  

a Földművelésügyi Minisztérium lett. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

valamennyi oktatási-nevelési intézményben 

biztosítja a közétkeztetést a gyermekek, diákok 

részére, így feladataink bővültek a Duráczky 

József Módszertani Központ diákjainak étkezte-

tésével is. 

a város célja, hogy ne legyen egyetlen- 
egy ellátatlan gyermek sem kaposváron. 
Annak ellenére, hogy a városunkban működő 

iskolákat nem az önkormányzatunk tartja fenn, 

felelősségünk semmit sem változott. Továbbra  

is gyermekeink testi, lelki, szellemi fejlődése  

a legfontosabb. 

Diákjaink oktatása ma is központi kérdés 
kaposvár életében. A magas színvonalú  

oktatás, a kulturális értékek átadásának segí- 

tése fontos feladatunk. 

Pedagógusainkat immár hagyományosan, tíz 

éve köszöntjük a városi pedagógusnapon, és 

köszönjük meg gyermekeinkért végzett áldo-

zatos munkájukat. Továbbra is a városi tanév-

nyitó ünnepség keretében indítjuk el a tan- 

évet, az első osztályba lépő kisdiákokat évek  

óta 32 részes tolltartóval ajándékozzuk meg.

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy évről  

évre hagyományosan köszönthetjük a váro-

sunkban tanuló diákokat, akik az országos 

tanulmányi versenyeken elért eredményeikkel 

öregbítik Kaposvár hírnevét.

Óvodáink fenntartása kötelező önkormányzati 

feladat. Négy település: Orci, Patalom, Kaposúj-

lak és Magyaregres önkormányzata a kötelező 

óvodai nevelési feladatok ellátásáról Kaposvár 

várossal kötött szerződés útján gondoskodik. 

Óvodáztatás szempontjából Kaposvár vonzás-

körzete igen kiterjedt. Városunkban az óvodai 

ellátást évek óta 66-70 településről 140-150 

kisgyermek veszi igénybe. Óvodahálózatunk  

19 óvodája hat központi egységbe szervezet-

ten működik. Az intézményeinkbe, valamint 

a katolikus egyházi fenntartású és a Gyakorló 

Óvodába 2043 kisgyermek jár. Az óvodák kellő 

számú férőhellyel rendelkeznek a 3–7 éves kor-

osztály számára. 

A gyermekek szociokulturális környezete, csa- 

ládi háttere rendkívül változatos képet mutat,  

a társadalmi rétegződés minden fokozata fellel-

hető benne. A sajátos arculatot tükröző óvodai 

nevelési programok ötvözik a pedagógiai mun-

ka alapjául szolgáló óvodai nevelés országos 

alapprogramjában megfogalmazottakat,  

az etnikai kisebbség és a fogyatékos gyermekek 

Nekünk most kell segítenünk a fiatalokat,  
mert így lesz biztos a jövő.
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Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is

óvodai nevelésének irányelveit, melyek a gyer-

mekek iskolai életre való felkészítését segítik.  

Az elmúlt években mintegy tizenötmillió forin-

tot költöttünk az udvari játékok megújítására.  

A megújult óvodai játékudvarokat az ovisok 

nagy örömmel vették birtokba. Hagyományo-

san minden évben bővítjük a csoportok foglal-

kozási eszköztárát is.

2014-ben elkészül a kaposfüredi és  
a szent jakabi tagóvodák bővítése egy- 

egy	csoportszobával	(25-25	fő),	valamint	 

torna szobákkal és a jogszabályi előírások- 

nak megfelelő kapcsolódó helyiségekkel.  

Az óvodabővítésekre fordított kiadások  

összege 243 millió forint. 

A Táncsics Mihály Gimnáziumban természet-

tudományos labort alakítottunk ki 70 millió 

forint értékben, és elkészült egy kerékpártároló 

is. Az elmúlt négy évben 1,2 milliárd forintot 

fordítottunk 55 intézményünk kisebb-nagyobb 

felújítására. 

kaposváron esélyt adunk mindenkinek.  
a tudás megszerzése, a boldogulás lehető-
sége nem múlhat a szülők anyagi helyze-
tén. Nekünk most kell segítenünk a fiatalokat, 

mert így lesz biztos a jövő.

kaposvár Számít rád! támogatási rendsze-

rünk segíti a kaposvári fiatalokat tanulmányaik 

során, és támogatja kaposvári letelepedésüket 

is. A program részeként a következő támogatá-

sokat biztosítottuk:

•	 lakásvásárlás	önköltségen	hét	fő	részére;	 

 18 millió forint

•	 lakáscélú	támogatási	keret	terhére	500	ezer	 

 forint támogatás egy fő részére

•	 lakáscélú	helyi	támogatás;	egy	pályázat,	 

 800 ezer forint

•	 osztálykirándulások	támogatása;	 

 29 gyermek, 182 ezer forint

•	 nyári	napközi,	átlag	133	fő/nap	(2011),	 

	 88	fő/nap	(2012),	113	fő/nap	(2013),	 

	 115	fő/nap	(2014.	júl.);	összesen	kilenc	és	 

 fél millió forint

•	 ifjúsági	szervezetek	támogatása;	tizennégy	 

 szervezet, négy és fél millió forint

•	 iskolatej;	35	millió	forint

•	 kaposvári	diákkártya:	7217	db,	Kaposvár	 

 kártya: 22 280 db

•	 ösztöndíj	a	Kaposváron	munkába	 

 lépő diákoknak; 36 fő, összesen 11 millió  

 forint

•	 hátrányos	Helyzetű	Tanulók	Arany	János	 

 Tehetséggondozó Programja: 197 millió  

 forint

•	 cigány	tanulók	ösztöndíja;	átlag	78	fő/év,	 

 összesen hétmillió forint

•	 felsőfokú	oktatási	intézményben	tanulók	 

 lakhatási támogatása; átlag évi 29 fő,  

 csaknem kilencmillió forint

•	 Bursa	Hungarica	Felsőoktatási	 

 Önkormányzati Ösztöndíj; átlag 245 fő/év,  

 összesen 51 millió forint

•	 lakótelkek	kedvezményes	értékesítése	 

	 1	forintért	(a	Fejedelem	utcában	29	db	 

 telket alakítottunk ki, s eddig összesen  

 nyolc ingatlant adtunk fiatal szakemberek  

	 tulajdonába	munkáltatóik	kérelmére)

•	 fecskeház	38	fiatal	párnak.

Városunk az elsők között csatlakozott a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. 

Azzal a szándékkal tettük, hogy a felsőoktatási 

intézmények nappali tagozatán az első diploma 

megszerzése érdekében tanuló hallgatóknak 

segítséget nyújtsunk. Az elmúlt három évben 

mintegy harmincmillió forinttal segítettünk  

386 kaposvári egyetemistánknak. A főiskolás, 

egyetemista diákjaink részére – amennyiben 

nem kapnak kollégiumot – albérleti támoga-

tást is adunk. 2007–2009 között 333 főiskolai 

és egyetemi hallgató albérleti költségeihez 

járultunk hozzá havi ötezer forinttal, melyet 

2009-től 20%-kal megemeltünk. A Pécsett ta-

nuló kaposvári diákok részére ötven kollégiumi 

férőhelyet is vásároltunk. 2008-ban új ösztön-

díjat is alapítottunk a tanulmányaik elvégzése 

után Kaposváron dolgozó diákok számára.  

Az erre pályázók havonta 25 ezer forint támo-

gatást kapnak. 

Változatlan szándékunk, hogy a volt gabona-

tárolóból, a Nostrából ifjúsági és szórakoztató-

központot építsünk, ahogy négy évvel ezelőtt 

megfogalmaztuk. 2014 májusában önkor- 

mányzatunk 1,2 millió forintért megvásárolta  

a Nostra-ingatlanokat. A korábbi terveket felül-

Támogatjuk a diáksport és a szabadidősport fejlesztését.

Vezető szerepet szereztünk magunknak  
a Dél-Dunántúlon azzal, hogy régióközponttá váltunk  

birkózás, cselgáncs, úszás, kajak-kenu, ökölvívás,  
röplabda és öttusa sportágakban.
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Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is

óvodai nevelésének irányelveit, melyek a gyer-

mekek iskolai életre való felkészítését segítik.  

Az elmúlt években mintegy tizenötmillió forin-

tot költöttünk az udvari játékok megújítására.  

A megújult óvodai játékudvarokat az ovisok 

nagy örömmel vették birtokba. Hagyományo-

san minden évben bővítjük a csoportok foglal-

kozási eszköztárát is.

2014-ben elkészül a kaposfüredi és  
a szent jakabi tagóvodák bővítése egy- 

egy	csoportszobával	(25-25	fő),	valamint	 

torna szobákkal és a jogszabályi előírások- 

nak megfelelő kapcsolódó helyiségekkel.  

Az óvodabővítésekre fordított kiadások  

összege 243 millió forint. 

A Táncsics Mihály Gimnáziumban természet-

tudományos labort alakítottunk ki 70 millió 

forint értékben, és elkészült egy kerékpártároló 

is. Az elmúlt négy évben 1,2 milliárd forintot 

fordítottunk 55 intézményünk kisebb-nagyobb 

felújítására. 

kaposváron esélyt adunk mindenkinek.  
a tudás megszerzése, a boldogulás lehető-
sége nem múlhat a szülők anyagi helyze-
tén. Nekünk most kell segítenünk a fiatalokat, 

mert így lesz biztos a jövő.

kaposvár Számít rád! támogatási rendsze-

rünk segíti a kaposvári fiatalokat tanulmányaik 

során, és támogatja kaposvári letelepedésüket 

is. A program részeként a következő támogatá-

sokat biztosítottuk:

•	 lakásvásárlás	önköltségen	hét	fő	részére;	 

 18 millió forint

•	 lakáscélú	támogatási	keret	terhére	500	ezer	 

 forint támogatás egy fő részére

•	 lakáscélú	helyi	támogatás;	egy	pályázat,	 

 800 ezer forint

•	 osztálykirándulások	támogatása;	 

 29 gyermek, 182 ezer forint

•	 nyári	napközi,	átlag	133	fő/nap	(2011),	 

	 88	fő/nap	(2012),	113	fő/nap	(2013),	 

	 115	fő/nap	(2014.	júl.);	összesen	kilenc	és	 

 fél millió forint

•	 ifjúsági	szervezetek	támogatása;	tizennégy	 

 szervezet, négy és fél millió forint

•	 iskolatej;	35	millió	forint

•	 kaposvári	diákkártya:	7217	db,	Kaposvár	 

 kártya: 22 280 db

•	 ösztöndíj	a	Kaposváron	munkába	 

 lépő diákoknak; 36 fő, összesen 11 millió  

 forint

•	 hátrányos	Helyzetű	Tanulók	Arany	János	 

 Tehetséggondozó Programja: 197 millió  

 forint

•	 cigány	tanulók	ösztöndíja;	átlag	78	fő/év,	 

 összesen hétmillió forint

•	 felsőfokú	oktatási	intézményben	tanulók	 

 lakhatási támogatása; átlag évi 29 fő,  

 csaknem kilencmillió forint

•	 Bursa	Hungarica	Felsőoktatási	 

 Önkormányzati Ösztöndíj; átlag 245 fő/év,  

 összesen 51 millió forint

•	 lakótelkek	kedvezményes	értékesítése	 

	 1	forintért	(a	Fejedelem	utcában	29	db	 

 telket alakítottunk ki, s eddig összesen  

 nyolc ingatlant adtunk fiatal szakemberek  

	 tulajdonába	munkáltatóik	kérelmére)

•	 fecskeház	38	fiatal	párnak.

Városunk az elsők között csatlakozott a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. 

Azzal a szándékkal tettük, hogy a felsőoktatási 

intézmények nappali tagozatán az első diploma 

megszerzése érdekében tanuló hallgatóknak 

segítséget nyújtsunk. Az elmúlt három évben 

mintegy harmincmillió forinttal segítettünk  

386 kaposvári egyetemistánknak. A főiskolás, 

egyetemista diákjaink részére – amennyiben 

nem kapnak kollégiumot – albérleti támoga-

tást is adunk. 2007–2009 között 333 főiskolai 

és egyetemi hallgató albérleti költségeihez 

járultunk hozzá havi ötezer forinttal, melyet 

2009-től 20%-kal megemeltünk. A Pécsett ta-

nuló kaposvári diákok részére ötven kollégiumi 

férőhelyet is vásároltunk. 2008-ban új ösztön-

díjat is alapítottunk a tanulmányaik elvégzése 

után Kaposváron dolgozó diákok számára.  

Az erre pályázók havonta 25 ezer forint támo-

gatást kapnak. 

Változatlan szándékunk, hogy a volt gabona-

tárolóból, a Nostrából ifjúsági és szórakoztató-

központot építsünk, ahogy négy évvel ezelőtt 

megfogalmaztuk. 2014 májusában önkor- 

mányzatunk 1,2 millió forintért megvásárolta  

a Nostra-ingatlanokat. A korábbi terveket felül-

Támogatjuk a diáksport és a szabadidősport fejlesztését.

Vezető szerepet szereztünk magunknak  
a Dél-Dunántúlon azzal, hogy régióközponttá váltunk  

birkózás, cselgáncs, úszás, kajak-kenu, ökölvívás,  
röplabda és öttusa sportágakban.
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Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is

vizsgáljuk, és pályázati lehetőségek figyelembe-

vételével valósítjuk meg a beruházást.

Rendkívül fontosnak tartjuk fiataljaink testi-szel-

lemi fejlődésének összhangját is. Támogatjuk  

a diáksport és a szabadidősport fejlesztését. 

Az elmúlt négy évben a rendszeresen sportoló 

kaposvári lakosok száma 8%-ról 10% fölé emel-

kedett. Az európai átlag 25-30%. Van tehát még 

tennivalónk.

A megújult Városi Fürdőben elkészült a tan-

medence, ezzel megteremtettük a személyi  

és tárgyi feltételeket ahhoz, hogy a Ketskés  

Bandi bácsiról elnevezett úszóprogram kere-

tében minden második osztályos kaposvári 

kisgyermek részére biztosítani tudjuk a tanórai 

keretek között zajló ingyenes úszásoktatást.  

Ezt 2014 szeptemberétől országosan egyedül-

álló mintaprogramként kiegészítettük az óvodá-

sok vízhez szoktató programjával.

Támogattuk a mindennapos iskolai testnevelés 

lépcsőzetes bevezetését a városi sportinfra-

struktúra használatának lehetőségével. Ennek 

keretében több mint hétszáz diáknak biztosítot-

tuk tanórai keretek között a fedett jégcsarnok 

ingyenes használatát. Kiemelten kezeljük a diák-

olimpiák versenyrendszerét, melyhez 2014-ben 

egymillió forint kiegészítést adtunk. 

A város sportjára évek óta a költségvetésünk 

több	mint	4%-át	biztosítjuk.	(Az	országos	átlag	

1-1,5%.)	Kaposváron	43	különféle	sportágban	

csaknem hétezren sportolnak. Nagyot léptünk 

előre. Megújult a Bene Ferenc Labdarúgó 

Akadémia centerpályájának gyepszőnyege, új 

székekkel, modern eredményjelzővel és felújí-

tott öltözőkkel gazdagodott a sportcsarnok. 

2013–2014-ben további két műfüves labda-

rúgópálya készült. A Városligetben található 

pálya már 2014 tavaszától használható, míg  

a Berzsenyi-iskolában lévőt 2014 őszétől tudják 

a sportolók igénybe venni. Elkezdtük a Rákóczi 

Stadion felújítását az öltözőkkel és a fedetlen 

lelátók lefedésével.

2014-ben megkezdődik több sportlétesítmény 

korszerűsítése, felújítása. E program keretében 

megújul a dzsúdócsarnok és a kajak-kenu 
sporttelep. Új csarnok építését tervezzük  
a birkózó- és a bokszolószakosztály részé-
re, ahol megfelelő körülmények között edzhet-

nek, versenyezhetnek sportolóink. 

Vezető szerepet szereztünk magunknak 
a Dél-Dunántúlon azzal, hogy régióköz-
ponttá váltunk birkózás, cselgáncs, úszás, 
kajak-kenu, ökölvívás, röplabda és öttusa 
sportágakban.

A lakossági szabadidősport fejlesztése céljából 

a Városligetben futópályát, szabadtéri kondi-

parkot, „dühöngőt” építettünk, a görpark terü-

letén nemzetközi szintű gördülősportpályát  

alakítunk ki.

évi négymillió forint támogatást biztosítunk 
kaposvári olimpiai reménységeinknek.

a fogyatékkal élő sportolókat is támogatjuk. 

ma a futball-, a kosárlabda- és a röplabda-
csapataink legmeghatározóbb támoga-
tója az önkormányzat. A Kaposvári Rákóczi 

esetében a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 

került az önkormányzat fókuszába. Költségve-

tése a 2010. évi 50 millió forintról indulva a TAO 

támogatási rendszernek köszönhetően 2014-re 

meghaladta a 200 millió forintot. A kosárlabda 

és a röplabda is tradicionális egyetemi sportág. 

A Kaposvári Egyetem szerepet vállalt a város 

élsportjában. A Kaposvári Női Röplabda Klub- 

nak ma már az egyik névadó támogatója  

az egyetem. Az egyetemen tanuló élsportolók-

nak sportösztöndíjat adunk.

A sportra tervezett összes kiadás 2011-ben  

2,2 milliárd forint volt, ami az összes költségve-

tési kiadás 8,8%-át jelentette. Ezen összegből 

834 millió forint az élmény- és gyógyfürdő-be-

ruházásra tervezett összeg. A sportra tervezett 

összeg 2012-ben 883 millió forint volt, az összes 

kiadás 4,9%-a, 2013-ban 901 millió forint,  

a költségvetési kiadás 5%-a, míg 2014-ben 

másfél milliárd forintot terveztünk, ami az összes 

költségvetési kiadás 10,3%-ának felel meg.

a sport a kábítószer elleni küzdelemben is 
segít. A drogok elleni harcban a továbbiakban 

is szövetségesként tekintünk a családokra, a kö-

zösségekre. Iskoláink pedagógiai programjának 

kötelező tartalmi eleme az egészségre nevelés, 

amelynek szerves része a drogprevenció. Váro-

sunk általános és középiskoláiban már tizenkét 

drogügyi koordinátor dolgozik, nyolc általános 

iskolánkban folytatnak DADA-programot.  

A szenvedélybetegek gyógyítására is gon-

doltunk; ellátási szerződést kötöttünk az Indit 

Közalapítvánnyal, megkezdtük a szenvedély-

betegek nappali ellátását.

A jövő generációjának egészséges fejlődése 

alapvető célkitűzésünk. Ennek érdekében elő 

kell segíteni a sportra és a mozgásgazdag élet-

módra nevelést, csökkenteni kell a drogokhoz 

való hozzáférés lehetőségét. Elindítottuk  

a kaposvári grundprogramot. Ennek keretében 

újítottuk fel a Városligetet is.



6564 H I S Z Ü N K  E G Y M Á S B A N ! A  K A P O S V Á R I A K  P R O G R A M J A  –  2 0 1 4

Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is

vizsgáljuk, és pályázati lehetőségek figyelembe-

vételével valósítjuk meg a beruházást.

Rendkívül fontosnak tartjuk fiataljaink testi-szel-

lemi fejlődésének összhangját is. Támogatjuk  

a diáksport és a szabadidősport fejlesztését. 

Az elmúlt négy évben a rendszeresen sportoló 

kaposvári lakosok száma 8%-ról 10% fölé emel-

kedett. Az európai átlag 25-30%. Van tehát még 

tennivalónk.

A megújult Városi Fürdőben elkészült a tan-

medence, ezzel megteremtettük a személyi  

és tárgyi feltételeket ahhoz, hogy a Ketskés  

Bandi bácsiról elnevezett úszóprogram kere-

tében minden második osztályos kaposvári 

kisgyermek részére biztosítani tudjuk a tanórai 

keretek között zajló ingyenes úszásoktatást.  

Ezt 2014 szeptemberétől országosan egyedül-

álló mintaprogramként kiegészítettük az óvodá-

sok vízhez szoktató programjával.

Támogattuk a mindennapos iskolai testnevelés 

lépcsőzetes bevezetését a városi sportinfra-

struktúra használatának lehetőségével. Ennek 

keretében több mint hétszáz diáknak biztosítot-

tuk tanórai keretek között a fedett jégcsarnok 

ingyenes használatát. Kiemelten kezeljük a diák-

olimpiák versenyrendszerét, melyhez 2014-ben 

egymillió forint kiegészítést adtunk. 

A város sportjára évek óta a költségvetésünk 

több	mint	4%-át	biztosítjuk.	(Az	országos	átlag	

1-1,5%.)	Kaposváron	43	különféle	sportágban	

csaknem hétezren sportolnak. Nagyot léptünk 

előre. Megújult a Bene Ferenc Labdarúgó 

Akadémia centerpályájának gyepszőnyege, új 

székekkel, modern eredményjelzővel és felújí-

tott öltözőkkel gazdagodott a sportcsarnok. 

2013–2014-ben további két műfüves labda-

rúgópálya készült. A Városligetben található 

pálya már 2014 tavaszától használható, míg  

a Berzsenyi-iskolában lévőt 2014 őszétől tudják 

a sportolók igénybe venni. Elkezdtük a Rákóczi 

Stadion felújítását az öltözőkkel és a fedetlen 

lelátók lefedésével.

2014-ben megkezdődik több sportlétesítmény 

korszerűsítése, felújítása. E program keretében 

megújul a dzsúdócsarnok és a kajak-kenu 
sporttelep. Új csarnok építését tervezzük  
a birkózó- és a bokszolószakosztály részé-
re, ahol megfelelő körülmények között edzhet-

nek, versenyezhetnek sportolóink. 

Vezető szerepet szereztünk magunknak 
a Dél-Dunántúlon azzal, hogy régióköz-
ponttá váltunk birkózás, cselgáncs, úszás, 
kajak-kenu, ökölvívás, röplabda és öttusa 
sportágakban.

A lakossági szabadidősport fejlesztése céljából 

a Városligetben futópályát, szabadtéri kondi-

parkot, „dühöngőt” építettünk, a görpark terü-

letén nemzetközi szintű gördülősportpályát  

alakítunk ki.

évi négymillió forint támogatást biztosítunk 
kaposvári olimpiai reménységeinknek.

a fogyatékkal élő sportolókat is támogatjuk. 

ma a futball-, a kosárlabda- és a röplabda-
csapataink legmeghatározóbb támoga-
tója az önkormányzat. A Kaposvári Rákóczi 

esetében a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 

került az önkormányzat fókuszába. Költségve-

tése a 2010. évi 50 millió forintról indulva a TAO 

támogatási rendszernek köszönhetően 2014-re 

meghaladta a 200 millió forintot. A kosárlabda 

és a röplabda is tradicionális egyetemi sportág. 

A Kaposvári Egyetem szerepet vállalt a város 

élsportjában. A Kaposvári Női Röplabda Klub- 

nak ma már az egyik névadó támogatója  

az egyetem. Az egyetemen tanuló élsportolók-

nak sportösztöndíjat adunk.

A sportra tervezett összes kiadás 2011-ben  

2,2 milliárd forint volt, ami az összes költségve-

tési kiadás 8,8%-át jelentette. Ezen összegből 

834 millió forint az élmény- és gyógyfürdő-be-

ruházásra tervezett összeg. A sportra tervezett 

összeg 2012-ben 883 millió forint volt, az összes 

kiadás 4,9%-a, 2013-ban 901 millió forint,  

a költségvetési kiadás 5%-a, míg 2014-ben 

másfél milliárd forintot terveztünk, ami az összes 

költségvetési kiadás 10,3%-ának felel meg.

a sport a kábítószer elleni küzdelemben is 
segít. A drogok elleni harcban a továbbiakban 

is szövetségesként tekintünk a családokra, a kö-

zösségekre. Iskoláink pedagógiai programjának 

kötelező tartalmi eleme az egészségre nevelés, 

amelynek szerves része a drogprevenció. Váro-

sunk általános és középiskoláiban már tizenkét 

drogügyi koordinátor dolgozik, nyolc általános 

iskolánkban folytatnak DADA-programot.  

A szenvedélybetegek gyógyítására is gon-

doltunk; ellátási szerződést kötöttünk az Indit 

Közalapítvánnyal, megkezdtük a szenvedély-

betegek nappali ellátását.

A jövő generációjának egészséges fejlődése 

alapvető célkitűzésünk. Ennek érdekében elő 

kell segíteni a sportra és a mozgásgazdag élet-

módra nevelést, csökkenteni kell a drogokhoz 

való hozzáférés lehetőségét. Elindítottuk  

a kaposvári grundprogramot. Ennek keretében 

újítottuk fel a Városligetet is.



67

Siker és szolidarítás

kaposváron kiemelt fi gyelmet fordítunk 
a szociális felelősségre, melynek lényege 
az egyéni szabadság tisztelete és az esély-
egyenlőség előmozdítása.

olyan gazdaságot és társadalmat építünk, 
ahol az anyagi és szellemi javakért, a tár-
sadalmi szerepekért folytatott versenyben 
a rátermettség és a tehetség dönt. olyan 
politikára van szükség, mely szolidáris 
a nehézségekkel küszködőkkel, ugyan-
akkor elhárítja az akadályokat azok elől, 
akik önerőből képesek lennének az előre-
jutásra, azaz egyszerre szolgálja a sikert 
és a szolidaritást. 

Ha szétnézünk a világban, láthatjuk, hogy azok 

az országok, nemzetek erősek, ahol az emberek 

hisznek saját sikerükben, szeretik nemzettársa-

ikat, fontos számukra az összetartozás, s ezért 

tudják, hogy számíthatnak egymásra. 

A XXI. században is ez alapozhatja meg a szociá-

lis biztonságot.

kaposváron a társadalompolitika alapját 
a család jelenti.

A szociális biztonság egy város, egy nemzet 

számára erőforrás. Minden egyes megszülető 

SIker éS 
SzolIDarÍTÁS

Siker és szolidarítás
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gyermek befektetés, amely sokszorosan meg 

fog térülni a városnak, az országnak, amikor 

képzett és egészséges felnőtté válva aktívan 

részt vesz a javak előállításában. Mindenkinek 

jól felfogott érdeke, hogy amikor majd ő szorul 

segítségre, legyen, aki gondoskodni tud róla. 

olyan jövőképet kell mutatni, amely azt 
üzeni: van kiút a legmélyebb kirekesztett-
ségből is.

kiemelt célként a következőket tűztük ki:
•	 a	családok	erősítése

•	 az	idősek	tisztelete,	megbecsülése,	 

 biztonsága

•	 a	fogyatékossággal	élők	helyzetének	javítása

•	 a	szociális,	gyermekvédelmi,	gyermekjóléti	 

 szolgáltatások színvonalának emelése

•	 a	cigányság	életkörülményeinek	javítása,	 

 társadalmi beilleszkedésének segítése

•	 az	otthonteremtés,	lakhatás	támogatása

•	 a	jövő	építése,	különös	figyelem	az	ifjúságra	 

 és a sportra

Szoros összefüggés mutatható ki a demográfiai 

változások és a szociális szolgáltatási igények 

alakulása között. Az idősödő lakónépesség saját 

környezetében való segítése mind nagyobb el-

várás. A magasabb életkort megérők egészségi 

állapotában bekövetkező kedvezőtlen válto-

zások pedig az ápoló-gondozó otthonok iránti 

ellátási igényeket növelik.

A hatvan férőhelyes SzocioNet Liget Idősko-

rúak Otthona demens személyek részére is 

ellátást nyújt. Jelenleg ők tizenketten vannak, 

s még nagyobb odafigyelést és felügyeletet 

igényelnek. Az intézmény évek óta százszázalé-

kos kihasználtsággal működik; az elhelyezésre 

várakozók száma jelenleg 58 fő. A szolgáltatás 

bővítése indokolt. az otthon tíz férőhellyel 
való fejlesztéséhez már elkészült az előze-
tes tanulmányterv.

A fogyatékkal élők ellátását az önkormányzat 

két önként vállalt feladat biztosításával is segíti. 

Fogyatékosoknak támogató szolgáltatást bizto-

sít 2009-től a mozgáskorlátozottak Somogy 
megyei egyesülete által működtetett Napsu-
gár egyesített Támogató Szolgálat, valamint 

a kolping Támogató Szolgálat közreműkö-

désével.

Az átmenetileg otthontalanná vált családok 

krízishelyzetének megoldására továbbra is  

a Borostyánvirág alapítvány anyaottho-

nának szolgáltatásait biztosítja az önkormány-

zat, szintén feladatellátási szerződés keretében. 

Ehhez térítésmentesen használható ingatlant 

biztosít a fenntartónak a Jutai utca 24. szám 

alatt, s a működtetés költségeihez is támogatást 

nyújt.

a család nálunk erőforrás. kifogyhatatlan, 
mert ereje a szeretetből fakad. akkor is 
hat, ha tagjai nem élnek egy fedél alatt.  
a család a közösség alapja. Ha erősek  
a családok, erős a város is. Ha gyarapodnak 
a családok, gyarapszik kaposvár is, lelkiek-
ben és anyagiakban egyaránt. 

Kaposváron célul tűztük ki egy átfogó család-

támogatási rendszer működtetését, hogy meg-

könnyítsük a gyermekvállalást és a gyermek-

nevelést, és garantáljuk az édesanyák számára, 

hogy ne kelljen választaniuk a karrier és a család 

között, és azt, hogy a gyermekvállalás ne jelent-

sen szegénységi kockázatot.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 2011. szeptember 

1-jétől több pontban módosította a lakásfenn-

tartási támogatásra vonatkozó szabályokat. 

Az alapvető átalakításra az energiatámogatási 

rendszer változásai miatt került sor. Az arra 

rászorulók normatív lakásfenntartási támoga-

tásban részesülhetnek. 

Nálunk, Kaposváron kiemelt mértékben segítjük 

lakásfenntartási támogatással a családokat:

2010-ben 2891 fő 73 millió forint,

2011-ben 4171 fő 136 millió forint,

2012-ben 3857 fő 119 millió forint,

2013-ban 3471 fő  104 millió forint,

2014-ben április 30-ig 2484 fő 30 millió forint

erejéig részesült támogatásban.

Szolgáltató gyermekintézményeken nemcsak  

a bölcsődét és az óvodát értjük, hanem az ál- 

talános iskoláinkban nyújtott tartalmas napköz-

beni és szünidei ellátást is. Ennek érdekében 

működtetjük a napközi gondozást, másrészt  

az iskolai szünetek idején tartalmas időtöltéssel, 

táborozással, üdüléssel, sporttal egybekötött 

felügyeletet és pihenést szervezünk a gyere-

keknek. Az egy- és kétgyermekes családokat, 

valamint a nagycsaládosokat egyéni élethely-

zetükhöz igazodva rendszeresen támogatjuk. 

Kaposváron a társadalompolitika alapját a család jelenti.

A család nálunk erőforrás. Kifogyhatatlan,  
mert ereje a szeretetből fakad. 



6968 H I S Z Ü N K  E G Y M Á S B A N ! A  K A P O S V Á R I A K  P R O G R A M J A  –  2 0 1 4

Siker és szolidarítás Siker és szolidarítás

gyermek befektetés, amely sokszorosan meg 

fog térülni a városnak, az országnak, amikor 

képzett és egészséges felnőtté válva aktívan 

részt vesz a javak előállításában. Mindenkinek 

jól felfogott érdeke, hogy amikor majd ő szorul 

segítségre, legyen, aki gondoskodni tud róla. 

olyan jövőképet kell mutatni, amely azt 
üzeni: van kiút a legmélyebb kirekesztett-
ségből is.

kiemelt célként a következőket tűztük ki:
•	 a	családok	erősítése

•	 az	idősek	tisztelete,	megbecsülése,	 

 biztonsága

•	 a	fogyatékossággal	élők	helyzetének	javítása

•	 a	szociális,	gyermekvédelmi,	gyermekjóléti	 

 szolgáltatások színvonalának emelése

•	 a	cigányság	életkörülményeinek	javítása,	 

 társadalmi beilleszkedésének segítése

•	 az	otthonteremtés,	lakhatás	támogatása

•	 a	jövő	építése,	különös	figyelem	az	ifjúságra	 

 és a sportra

Szoros összefüggés mutatható ki a demográfiai 

változások és a szociális szolgáltatási igények 

alakulása között. Az idősödő lakónépesség saját 

környezetében való segítése mind nagyobb el-

várás. A magasabb életkort megérők egészségi 

állapotában bekövetkező kedvezőtlen válto-

zások pedig az ápoló-gondozó otthonok iránti 

ellátási igényeket növelik.

A hatvan férőhelyes SzocioNet Liget Idősko-

rúak Otthona demens személyek részére is 

ellátást nyújt. Jelenleg ők tizenketten vannak, 

s még nagyobb odafigyelést és felügyeletet 

igényelnek. Az intézmény évek óta százszázalé-

kos kihasználtsággal működik; az elhelyezésre 

várakozók száma jelenleg 58 fő. A szolgáltatás 

bővítése indokolt. az otthon tíz férőhellyel 
való fejlesztéséhez már elkészült az előze-
tes tanulmányterv.

A fogyatékkal élők ellátását az önkormányzat 

két önként vállalt feladat biztosításával is segíti. 

Fogyatékosoknak támogató szolgáltatást bizto-

sít 2009-től a mozgáskorlátozottak Somogy 
megyei egyesülete által működtetett Napsu-
gár egyesített Támogató Szolgálat, valamint 

a kolping Támogató Szolgálat közreműkö-

désével.

Az átmenetileg otthontalanná vált családok 

krízishelyzetének megoldására továbbra is  

a Borostyánvirág alapítvány anyaottho-

nának szolgáltatásait biztosítja az önkormány-

zat, szintén feladatellátási szerződés keretében. 

Ehhez térítésmentesen használható ingatlant 

biztosít a fenntartónak a Jutai utca 24. szám 

alatt, s a működtetés költségeihez is támogatást 

nyújt.

a család nálunk erőforrás. kifogyhatatlan, 
mert ereje a szeretetből fakad. akkor is 
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a család a közösség alapja. Ha erősek  
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Évente több mint háromszáz tanulóviszonyban 

álló kiskorú kaposvárit segítünk. A rendsze-

res és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

az intézményi térítési díj, az autóbuszbérlet 

stb. mind-mind a gyermeknevelés költségeit 

csökkenti. 

Nyáron az iskolai szünetben a rászoruló kapos-

vári gyermekek részére napi egyszeri meleg 

ételt biztosítunk. Örülünk, hogy mintegy nyolc-

száz gyermeknek segíthetünk így minden év-

ben. megvásároltuk a Deseda kempinget. 
Már készül az a tanulmány, melynek alapján 

elkezdjük a felújítást, lehetőséget biztosítva arra, 

hogy gyermekeink is táborozhassanak ott.

2006-ban 14, 2010-ben 17, ma már 19 olyan 

önként vállalt támogatást nyújtunk, amelyre  

az állam egy fillért sem biztosít. évente több 

mint háromezer családon segítünk így. 
alapelvünk változatlan: azoknak kell  
segítséget nyújtanunk, akik rászorulnak, 
és akkor kell adnunk, amikor szükség  
van rá.

A támogatást nálunk az kapja, aki arra valóban 

rászorul. A kaposváriak jogos elvárása, hogy 

az adóforintjaikból kifizetett segély valóban 

azokhoz jusson, akik arra rá is szorulnak. Ezért 

végzünk évente több mint ezerötszáz környe-

zettanulmányt.

2014 őszétől azok, akik nem tartják be az együtt-

élés szabályait, s egész nap henyélnek, amikor 

dolgozhatnának, nem számíthatnak az önkor-

mányzat segítségére.

Önként vállalt feladataink:
•	 helyi	támogatás

•	 méhnyakrák	elleni	védőoltás	támogatása

•	 felsőfokú	oktatási	intézményekben	tanulók	 

 lakhatási támogatása

•	 gyermekintézményben	fizetendő	személyi	 

 térítési díj támogatása

•	 cigány	tanulók	ösztöndíja

•	 Bursa	Hungarica	Felsőoktatási	Ösztöndíj	

•	 krízistámogatás

•	 gyógyszertámogatás

•	 utazási	támogatás	(gyed,	gyes)

•	 nem	iparosított	technológiával	épült	 

 lakóépületek energiamegtakarítást  

 eredményező felújításának szociális alapon  

 történő támogatása

•	 méltányossági	ápolási	díj	(a	már	 

	 megállapított	ellátások	tekintetében)

•	 zöldfoglalkoztatás

•	 önkormányzati	beruházásban	épült	lakás	 

 kedvezményes megvásárlásának biztosítása 

•	 önkormányzati	bérlakás	biztosítása

•	 lakótelek	kedvezményes	értékesítése

•	 középiskolai	tanulók	nyelvvizsga- 

 felkészülésének és tehetséggondozó  

 csoportban való részvételének támogatása

•	 ösztöndíj	a	Kaposváron	munkát	vállaló	 

 kaposvári diákoknak

•	 Kaposvár	Kártya

•	 jogosítvány	megszerzésének	támogatása

a támogatást oda utaljuk, ahol a tartozás 
jelentkezik. Ilyen természetben nyújtott 
támogatás:
•	 a	közcélú	foglalkoztatás

•	 a	gyermekintézményben	fizetendő	 

 személyi térítési díj

•	 a	lakásfenntartási	támogatás

•	 az	adósságcsökkentési	támogatás

•	 az	utazási	támogatás

•	 az	iskolatej

•	 a	köztemetés

•	 a	közgyógyellátás

•	 a	kollégiumi	férőhelyek	biztosítása

•	 az	albérleti	támogatás

•	 a	nyári	gyermekétkeztetés

•	 a	méhnyakrák	elleni	védőoltás	támogatása

•	 a	méltányossági	ápolási	díj

Sajnos a gyógyszerek ára az elmúlt években 

is emelkedett. Egyre több családnak okoz 

nehézséget a felírt gyógyszer kiváltása. Ezért is 

emeltük meg a gyógyszertámogatás összegét.

A rászorulók egy évben több alkalommal is 

részesültek támogatásban, a személyenként 

nyújtható támogatás összege évenként húsz-

ezer forint.

2014 őszétől azok, akik nem tartják be az együttélés 
szabályait, s egész nap henyélnek, amikor dolgozhatnának, 

nem számíthatnak az önkormányzat segítségére.

Azoknak kell segítséget nyújtanunk, akik rászorulnak,  
és akkor kell adnunk, amikor szükség van rá.
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Évente 300-370 főn segítünk így.

A beteg gyermekek gyógyszerköltségeihez, 

illetve kezelésükhöz 5–50 ezer forint támoga-

tást adunk. a kaposvári kismamák ingyen 
utazhatnak autóbuszainkon. Bérletet kapnak 

tőlünk gyermekük hároméves koráig.

A magas házakban élőknél az egyik legkelle-

metlenebb dolog, ha nem működik a lift.  

A meghibásodás esélye folyamatos és rendsze-

res karbantartással csökkenthető, a társasházak 

egy részének viszont nincs erre elég pénze, 

ezért hozzájárulunk a liftek felújításához. 

Az elmúlt két évben 512 lakás tizenhárom sze-

mélyfelvonójának a felújítását támogattuk. 

minden társadalom kiemelt feladata  
az idősek tisztelete, megbecsülése és biz-
tonságának erősítése.

A család a nemzedékek szövetsége is. A csa-

ládban erősödik és épül a nemzedékek közötti 

szolidarítás. Életünk úgy kezdődik, hogy szüle-

ink, nagyszüleink gondoskodnak rólunk. Aztán 

egyszer csak rajtunk a sor, nekünk kell visszaadni 

valamit abból, amit kaptunk. A gyermekek és 

unokák sohasem feledhetik, hogy az előttünk 

járók munkája alapozta meg életüket. Hála és 

méltó megbecsülés illeti azért a nehéz éveket 

megélt időseket.

Jól felfogott érdekünk, hogy az idősek aktivitá-

sát és tapasztalatait a legtovább hasznosítsuk.

Számítunk munkájukra és több évtizedes ta-

pasztalataikra.

Nem fogadjuk el az időskori nélkülözést.

Egy gondoskodó város nem mehet el szó nélkül 

e mellett. Ma már a hatvan év feletti kapos-

váriak is ingyen kapják a tüdőgyulladás elleni 

védőoltást. Csaknem ezren igénylik ezt tőlünk 

rendszeresen. 

Idősklubjaink és nyugdíjas-egyesületeink nagy 

segítséget nyújtanak az oda betérőknek a min-

dennapjaikhoz. A továbbiakban is számíthatnak 

ránk. Az idős, magányos és beteg polgáraink 

részére egészségügyi segélyhívó rendszert 
építettünk ki. A jelzőrendszeres házi segítség-

nyújtást jelenleg már 120 fő részére tudjuk biz-

tosítani, amely 2010-től önként vállalt feladata 

az önkormányzatnak. 

A Segítő kezek program keretében negyven 

közfoglalkoztatott időslátogató 325 nyolcvan  

év feletti személynek nyújt segítséget a min- 

dennapi életben. Az általuk végzett főbb 

tevékenységek: nagytakarítás, tüzelőbeszerzés 

és -behordás, bevásárlás, gyógyszerfelíratás és 

-kiváltás, kerti munka, orvoshoz kísérés, segítség 

a háztartási munkákban. A segítségnyújtás igé- 

nyelt időtartama különböző, az esetenkénti el- 

látástól, a heti egy-két alkalomtól a napi rend- 

szerességig terjed. Az ellátottak számára ez a se-

gítségnyújtás programunk keretében ingyenes.

A szociális étkezést továbbra is biztosítjuk mind-

azoknak, akik ezt kérik. Egyetlen igénylőt sem 

utasítunk el.

minden kaposvári ugyanakkora érték.

Magyarországon csaknem hatszázezer, Ka-

posváron mintegy 1700 ember él valamilyen 

fogyatékossággal. Ők is városunk teljes ér-
tékű polgárai. a velük való törődés pedig 
emberségünk mércéje. 

Kiemelten támogatjuk a fogyatékos gyerekeket 

nevelő családokat, az intézményi térítési díj  

felét átvállaljuk. az akadálymentesítésnél 
szemléletünk az, hogy minden, ami jó  
a fogyatékossággal élő embertársainknak, 

az jó a kismamáknak, a nehezen mozgó 
időseknek, az egészségi problémákkal 
küzdőknek egyaránt. Akadálymentes lett  

az autóbusz-pályaudvar, a piac, a terhesgondo-

zó, az okmányiroda, a bölcsődéink, óvodáink, 

iskoláink jelentős része is. A gyengénlátókat 

már tizennyolc helyen hangosbeszélő segíti át 

a zebrán. A fogyatékos személyek átmeneti ellá-

tása 2012-től állami feladat, de az önkormányzat 

továbbra is hozzájárul a Mozgáskorlátozottak 

Somogy Megyei Egyesülete által fenntartott 

intézmény működtetéséhez, az ellátás fenntart-

hatósága érdekében 2013–2014-ben 3,5 millió 

forinttal.

A Napsugár-otthon részére egy ingyenes 

helyiséget is biztosítunk a város másik pontján, 

és működésükhöz rendszeres támogatással já-

rulunk hozzá. A megváltozott munkaképességű 

dolgozók foglalkoztatása, illetve támogatása 

érdekében az önkormányzat közszolgáltatási 

szerződést kötött a megváltozott munkaképes-

ségű személyeket foglalkoztató, Kaposváron te-

lephellyel rendelkező nonprofit szervezetekkel.

Támogatjuk a fogyatékkal élők foglalkoztatását, 

mert az ő munkájuk is teljes értékű.

A Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari 

Nonprofit Kft. 2010-től átlagosan húsz megvál-

A kaposvári kismamák ingyen utazhatnak autóbuszainkon. 
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A kaposvári kismamák ingyen utazhatnak autóbuszainkon. 
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tozott munkaképességű személy rehabilitációs 

foglalkoztatását biztosítja a Füredi utca 45–47. 

szám alatti telephelyen. Az ERFO Rehabilitáci-

ós Foglalkoztató Nonprofit Kft. vette át 2012 

márciusától a megváltozott munkaképességű 

dolgozókat foglalkoztató Pécsi utca 11. szám 

alatti telephely működtetését, ahol jelenleg  

104 főt foglalkoztat; közülük 79 fő kaposvári,  

25 fő pedig a környező települések lakója.

A Gyöngyfa Napközi Otthon férőhelyeinek szá-

mát 29-ről 32-re emeltük. Itt közepesen súlyos 

értelmi fogyatékos fiatalok napközbeni ellátását 

és speciális fejlesztését vállaltuk fel, ezzel is se-

gítve a fogyatékkal élőt nevelő családokat.  

Az intézmény szervezőkészségének köszön-

hetően tizenhárom ellátottnak biztosítanak 

napközben	néhány	órás	(aktuális	állapotuktól	

függő)	foglalkoztatást	a	Komló-Habilitas	Kht.	

közreműködésével, a munkajövedelemhez jutás 

lehetőségével is javítva a fogyatékos személye-

ket gondozó családok anyagi helyzetét.

Köszönettel tartozunk a Bárczi Gusztáv Általános 

Iskola és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő 

és Módszertani Központ nevelőtestületének is. 

Célunk, hogy a fogyatékos emberek is megszerez-

hessék mindazt a tudást, amelyet bármely ember-

társuk. A fogyatékkal élőknek a sportban is 

ugyanaz dukál, mint egészséges embertársaiknak. 

A Bárczi DSE-ben atlétikára, cselgáncsozásra, 

korcsolyázásra, úszásra, a Kaposvári Hallássérült 

SE-ben kispályás labdarúgásra, sakkra, tekére, 

dartsra, röplabdára, asztaliteniszre, a Kaposvári 

Lovas Sportegyesületben gyógylovaglásra van 

lehetőség, míg a lovasakadémián gyógyterápiás 

célú lovaglás folyik. A sportalapunkból a fogya-

tékkal élő sportolókat is foglalkoztató szerveze-

teket anyagilag is támogatjuk.

a Családsegítő és gyermekjóléti Szol-
gálat kiemelt feladata a krízishelyzetet, 
veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer 
működtetése, a válsághelyzetek kialakulá-
sának megelőzése. 

Átalakítottuk a Honvéd utcai volt kazánházat. 

A SzocioNet Családsegítő és Gyermekjóléti 

Központnak 2014-ben átadtuk új épületün-

ket, melynek berendezése a tárgyi feltételeket 

tekintve lényegesen kedvezőbb körülményeket 

biztosít 2014 őszétől a szolgáltatások nyújtásá-

hoz. A családgondozók méltó körülmények kö-

zött fogadhatják a hozzájuk forduló, segítségre 

szoruló családokat, egyéneket. A szolgáltatókkal 

szemben a szakmai munka színvonalának eme-

lése is elvárás, különös tekintettel a közösségi 

tevékenységekre, a rendezvényekre, a kiegészí-

tő szolgáltatásokra, amihez az önkormányzat 

megteremtette a feltételeket.

Az önmaguk felemelkedéséért tenni akarók 

megsegítéséért sokat tesznek a civil szerve-

zetek, amelyeknek a munkáját anyagiakkal is 

segítjük. A Vöröskereszt hajléktalanszállót, száz 

férőhelyes nappali melegedőt, tíz férőhelyes 

éjjeli menedékhelyet, negyven férőhelyes átme-

neti szállást és népkonyhát is működtet velünk 

kötött feladatellátási szerződés keretében.  

Az átmeneti szállás kilenc női férőhellyel bővült. 

A hajléktalanok egészségügyi ellátása érdeké-

ben önálló, a MEP által finanszírozott rendelőt 

működtet a Vöröskereszt.

 
Kaposvár, a tapintható város

A fogyatékkal élő személyek aktív részvételének 

elősegítése a turizmusban is egyre sürgetőbb 

feladat.

Kaposvár országos szinten kiemelkedik akadály-

mentességével. A turisztikai attrakciók zöme 

akadálymentesen megközelíthető. A látássérül-

teknek dombornyomású térképpel, Braille- 

írásos brosúrával, hanganyaggal biztosítjuk  

az önálló turistáskodás lehetőségét. A közte-

rületeken taktilis jelekkel, „beszélő” gyalogát-

kelőkkel segítjük közlekedésüket, több belvárosi 

szobrunk körüljárható, tapintható számukra is. 

A hallássérültek a Jeles Kaposvár című filmből 

feliratok és jelnyelv segítségével ismerhetik 

meg városunkat. Több intézményünk induk-

ciós hurokkal van felszerelve, hogy a célcsoport 

teljes értékűen vehessen részt a programokon. 

A gyalogátkelők, a belvárosi gyalogoszóna és  

a turisztikai szolgáltatók többsége akadálymen-

tes, rámpák, liftek segítik a kerekes székeseket. 

A közterek és épületek akadálymentesítését 

nemcsak a mozgásukban korlátozottak, hanem 

a kismamák, az idős emberek is örömmel 

fogadják. Akadálymentesítési törekvéseinket 

az Európai Bizottság Kiváló Európai Desztináció 

(Eden)	díjával	ismerte	el	akadálymentes	turiz-

mus témában. 

Szintén 2013-ban az Európai Bizottság Access 

City díjáért folyó versenyben Kaposvár pályáza-

tát egyedüli magyarként küldték tovább  

az európai döntőbe.

Minden társadalom kiemelt feladata az idősek tisztelete, 
megbecsülése és biztonságának erősítése.
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Rend és biztonság

egy társadalom életében a legfontosabb 
közös érték a rend, amely megadja 
a hétköznapok biztonságát, a boldogulás 
alapfeltételeit.

Olyan városban akarunk élni, ahol a családok, 

a gyermekek és az idősek egyaránt biztonság-

ban vannak. Mindenki tudja, hogy a félelemmel 

nem lehet együtt élni. A félelem nélküli élet 

azt jelenti, hogy a gyermekeket nem kell félte-

ni az iskolába menet, az időseknek nem kell 

rettegniük attól, hogy nap mint nap durva visel-

kedéssel találkoznak az utcán.

A közrend, a közbiztonság alapja: senki sem 

állhat a törvények fölött. Vannak olyanok, akik 

úgy érzik, hogy a szociális helyzet felmentést 

adhat a törvények tisztelete alól. Mi ezt soha 

nem fogadjuk el!

Meggyőződésünk, hogy nem létezhet megél-

hetési bűnözés, anyagi helyzete miatt senki sem 

helyezheti magát a törvényeken kívül. Szolidari-

tásunk csak azoknak jár, akik tiszteletben tartják 

a törvényeket, nehézségeikre az orvosságot 

nem a bűn, hanem a munka világában keresik. 

Olyan rendőrséget akarunk, amely a bűnözőket 

bünteti, a segítségre szorulókat segíti, az ártatla-

nokat pedig hagyja békében élni.

reND éS 
BIzToNSÁg

Rend és biztonság
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Akinek tisztességesek a szándékai, az nem 

háborodik fel azon, hogy az önkormányzat min-

den olyan eszközt megragad, amellyel a kapos-

váriak biztonságérzetét erősítheti. Erre készen 

is állunk, ugyanis bennünket mindaddig nem 

nyugtat meg a javuló bűnügyi statisztika, amíg 

lesznek olyan városrészek, ahol a becsületes 

emberek félnek az utcára lépni. Nem feltétlenül 

azért, mert bántalmazás érheti őket, hanem 

mert az utcai rendbontások, a családi perpatva-

rok szemtanúiként nem érzik jól magukat. Ezért 

a rend irányába kell elmennünk ott is, ahol 
eddig a rendetlenség uralkodott. 

A közbiztonság megteremtése a rendőrséget 

fenntartó állam feladata. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy mi ne éreznénk felelősséget azért, 

ami a kaposvári utcákon történik. Megalkottuk 

rendrendeletünket, hogy a magunk eszközeivel 

– segélyek, támogatások felfüggesztésével – 

szankcionálhassuk, ha valaki nem képes betarta-

ni az együttélés írott vagy íratlan szabályait. 

Ezekben az esetekben szívfájdalom nélkül meg 

fogjuk vonni az anyagi támogatást, mert a ka-

posváriak közössége nem fog segíteni azo-
kon, akik rombolásukkal éppen a közösség 
ellen cselekszenek.

Még mindig kevés a rendőr a város utcáin.  

Kaposváron érezhető módon kell növelni  
a rendőrök közterületi jelenlétét.  
Az em berek akkor érzik magukat biztonság- 

ban, ha a rendőrrel kapcsolatba tudnak  

lépni, és a zártkertekben is számíthatnak  

a segítségére.

Harminchat körzetre osztottuk fel városunkat, 

ezeket 17 rendőr és 13 közterület-felügyelő 

vigyázza. Jelenleg huszonnégy helyen van 

közterület-figyelő kamera. A kamerák fontos 

szerepet töltenek be a közterületen elkövetett 

szabálysértések, bűncselekmények megelőzé-

sében, és felvételeik a már elkövetett cselekmé-

nyek felderítésében bizonyítékul szolgálhatnak. 

Példa erre a szentjakabi városrészben 2014-ben 

elkövetett súlyos bűncselekmény, melynek  

felderítése során a Nádasdi utcában újonnan  

létesített térfigyelő kamera felvételei hasznos 

segítséget nyújtottak a rendőrségnek. 

A térfigyelő kamerák felvételeinek kezelését  

a rendőrség és a közterület-felügyelet végzi. 

Az együttműködés hatékonyságának növe-

lése érdekében 2013-ban együttműködési 

megállapodást kötöttünk a Somogy Megyei 

Rendőr-főkapitánysággal, melynek értelmében 

városunk frekventált területeit a rendőrség és 

a közterület-felügyelet közös járőrszolgálattal 

folyamatosan ellenőrzi.

Növelni fogjuk a közterületi kamerák szá-
mát. 150 millió forint beruházással 140 új kame-

rát helyezünk ki, ami szakemberek szerint akkora 

hatékonysággal bír, mintha hétszáz rendőr járná 

Kaposvár utcáit, s óvná az itt élők biztonságát.

A városi rendőrkapitányság, a Kistérségi Polgárőr 

Egyesület és a közterület-felügyelet a város bűn-

ügyileg fertőzött területén közös járőrszolgála-

tok szervezésével növeli a lakók biztonságérze-

tét. A közterület-felügyelet létszámát 2014-ben 

két fővel bővítettük, annak érdekében, hogy 

városunk közterületeinek tisztaságát, parkjaink, 

tereink állapotát hatékonyan megóvjuk.

Ösztönözzük a zártkerti ingatlantulajdonosok 

által létrehozott őrző-járőröző szolgálatokat is.

Kaposvár rendje gyermekeink és szüleink biz-

tonsága, családjaink és értékeink védelme, hét-

köznapjaink nyugalma. Mi mindenkinek védel-

met akarunk, aki vállalja a törvények tiszteletét. 

Vagyoni, szociális helyzetre, világnézeti, politikai 

meggyőződésre, vallási, etnikai hovatartozásra 

való tekintet nélkül mindenki számára garan-

tálni kell a védelem jogát, amelyet a legalapve-

tőbb emberi jognak tartunk.

Célunk nem kevesebb, mint hogy kaposvár 
magyarország egyik legbiztonságosabb 
városa legyen.

Biztonságunk része a katasztrófavédelem, 
a tűzoltóság működése is.

A közrend, a közbiztonság alapja:  
senki sem állhat a törvények fölött. 

A rend irányába kell elmennünk ott is, ahol eddig  
a rendetlenség uralkodott. 

A kaposváriak közössége nem fog segíteni azokon, akik 
rombolásukkal éppen a közösség ellen cselekszenek.
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2012. január 1-jétől az önkormányzati hivatásos 

tűzoltóságokat felváltotta az állami katasztró-

favédelmi szervezet részeként működő állami 

hivatásos tűzoltószervezet. A katasztrófavédelmi 

jogi szabályozás 2011. évi változásai miatt a vá-

rost érintő katasztrófavédelmi, polgári védelmi 

tervezés is megújult. Az itt élők élet- és vagyon-

biztonságát szolgáló terveket az önkormányzat 

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szakmai 

közreműködésével elkészítette, csakúgy, mint  

a városban működő ipari üzemek miatt szüksé-

ges külső védelmi tervet is.

a kapos folyó áradása meggyőzhetett ben-
nünket arról, hogy tűzoltóinkra nemcsak 
a tűz elleni védekezésben számíthatunk, 
hanem a természeti katasztrófák esetében 
is. A Kapos áradásainak kordában tartását, a vá-

ros és lakossága védelmét szolgáló árvízvédelmi 

tározó építését 2014-ben befejeztük. 1,2 milliárd 

forintból, uniós támogatással 120 hektáros 

víztározó épült. Ezen munkálatokkal egy időben 

a meder kotrására, a partfal megemelésére, 

megerősítésére is sor került Kaposmérőtől Ka-

poshomokig. megérte, hisz többé nem kell 
tartanunk az árvizektől.

Kiszámíthatóság és biztonság.

A Boconádi logisztikai ezred eddig is nagy 

szolgálatot tett már a hazának és városunknak. 

Katonáink megbecsült polgárai Kaposvárnak. 

Támogatjuk klubjaikat, akárcsak a Honvéd Zene-

kart, a kaposváriak egyik kedvencét.

Kaposvár katonaváros volt, és ez a hagyomány 

él tovább az ezred jelenlétével.

Növelni fogjuk a közterületi kamerák számát. 
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Otthon a demokráciában

a hit a legszemélyesebb közügy. 

Nemzeti kultúránk szerves részei a történelmi 

egyházak, az általuk évszázadokon keresztül 

megőrzött építészeti, művészeti és egyéb kultu-

rális értékek további fennmaradása mindannyi-

unk felelőssége. A hívő közösségek önkormány-

zati támogatása tehát pusztán a tárgyi kulturális 

örökségek védelme érdekében is a hívők és 

nem hívők közös célja és közös feladata. 

A hívő közösségek által szervezett programok, 

rendezvények támogatása mellett jelentős 

forrást biztosítunk a templomok, kápolnák 

felújításához. 2011-ben az önerő biztosításával 

járultunk hozzá a Szent Őrangyalok-templom 

fűtés-korszerűsítéséhez és felújításhoz, amelyet 

pályázati forrásból valósított meg a plébánia. 

Ötvenszázalékos önkormányzati támogatással, 

közel 1,5 millió forintból újult meg 2011-ben 

a toponári Kálvária kápolna, majd ezt követően 

soha nem látott összefogással, magánszemé-

lyek, civil szervezetek és intézmények adomá-

nyából 2013-ra mind a tizennégy stáció is meg-

újulhatott – több mint hárommillió forintból. 

2014-ben húszmillió forinttal támogattuk 

a Szent Kereszt plébániatemplom felújítását, 

a Szentháromság-templom freskóinak restau-

oTTHoN 
a DemokrÁCIÁBaN

Otthon a demokráciában
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rálását, illetve a Kecel-hegyi kápolna felújítását. 

Emellett önkormányzati beruházás keretében 

4,6 millió forint ráfordítással elkészült a toponári 

Kálvária stációi közötti sétaút, illetve a Hősök 

temploma előtti téren elhelyeztük Mindszenty 

József hercegprímás emléktábláját.

mindannyiunk érdeke, hogy egyházi mű-
emlékeink eredeti szépségükben adhassa-
nak örömet nekünk és a hozzánk látoga-
tóknak. a továbbiakban is számíthatnak 
ránk az egyházak.

5,7 millió forint kölcsön nyújtásával – a pályáza- 

ti források utófinanszírozása miatt jelentkező 

likviditási problémákra való tekintettel –  

hozzájárultunk a Szent Őrangyalok Egyház-

község által 2013-ban szervezett kaposfüredi 

Káposztás napok és a toponári Medvés napok 

sikeréhez.

A történelmi egyházak jelenléte városunk 

szellemi, lelki gazdagságát növeli, az egyházi 

intézmények pedig kimagasló szolgálatot való-

sítanak meg kulturális, oktatási és szociális téren 

egyaránt. A hitéleti tevékenységen túl az egyhá-

zak számos közjóléti – oktatási, egészségügyi és 

szociális – intézményt is fenntartanak.

Fontos feladatot vállalnak a nemzettudat, a kul-

túra és a lelki egészség megújításában is.

Kaposvár római katolikus püspöki székhely.  

Az egyházak tevékenysége nélkülözhetetlen 

városunknak.

Mi Kaposváron nem teszünk különbséget  

a polgárok között az alapján, hogy ki milyen 

intézmény szolgáltatásait veszi igénybe, járjon 

akár az önkormányzat, akár a református  

vagy a katolikus egyház óvodájába, iskolájába. 

Az ide járók is ingyen tanulhatnak meg úszni,  

és használhatják tanórai keretek között a jég-

csarnokot.

az igazi közösség összetart, és megóvja 
tagjait.

1944-ben április 16-án kezdődött meg  

a magyarországi zsidók gettókba kényszerítése 

Kárpátalján. A parlament döntése alapján  

a 70. évforduló alkalmából 2014 a Magyar  

Holokauszt Emlékéve.

Városunkban az oktatási intézmények és a civil 

szervezetek több rendezvénnyel is megemlé-

keztek a tragikus eseményről. Az április 16-án  

a városháza dísztermében tartott önkormány-

zati rendezvény fontos üzenete az emlékezés 

és emlékeztetés kötelességén túl, hogy az igazi 

közösség összetart, és megóvja tagjait. Nem 

lehet más célunk, mint az, hogy Kaposváron 

ilyen erős, tagjaiért felelősséget érző közösség 

épüljön.

Ennek jegyében szerveztük a Kaposvári Zsidó 

Hitközséggel közös megemlékezésünket június 

29-én az izraelita temetőben.

a nemzetiségi politika nálunk városi ügy. 
Kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk nemzetisé-

geink kulturális tevékenységét, tradícióik meg-

őrzésének támogatását. A helyi nemzetiségi 

hagyományok ápolása, az anyaországgal és an-

nak kultúrájával való kapcsolattartás elősegítése 

fontos városi feladat. Testvérvárosi együttműkö-

désünkbe és közös pályázatainkba is bevonjuk 

őket. A nemzetiségi önkormányzatok mellett 

civil szervezetek és kórusok is működnek, me-

lyek aktívan őrzik és ápolják hagyományaikat 

és	anyanyelvüket	(Országos	Horvát–Magyar	

Baráti Társaság, Lengyel–Magyar Baráti Társaság, 

Somogyi	Német	Egyesület).

Nemzeti kisebbségeink számíthatnak  
ránk.

Városunkban négy kisebbségi önkormányzat 

működik: roma, német, horvát és lengyel. Kiegé-

szítjük állami támogatásukat, hiszen mértéke 

olyan csekély, hogy abból nem lehet színvona-

las munkát végezni. Átvállaljuk a pályázataik-

hoz szükséges önrészt is. A Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat a közmunkaprogram keretében 

kapott tőlünk támogatást, csakúgy, mint a Nap-

kerék Egyesület.

A cigányság a kaposvári társadalom része. 

Integrációjuk és felemelkedésük közös ügyünk. 

Alapvető célul tűztük ki, hogy a cigányok közül 

minél többen váljanak munkából élő, család-

juk eltartására és a közterhek viselésére képes 

polgárokká. 

az integrációhoz vezető úton az oktatásé  
a főszerep.

A történelmi egyházak jelenléte városunk szellemi,  
lelki gazdagságát növeli.

Az igazi közösség összetart, és megóvja tagjait.
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A Szentjakabi Óvodába és a Pécsi Utcai Általá-

nos Iskolába jár a legtöbb roma gyermek. Az ott 

dolgozóknak köszönhetően magas színvonalú 

nevelésben és oktatásban részesülnek. Ezért 

nem engedünk a nyomásnak, és nem zárjuk be 

a Pécsi Utcai Általános Iskolát. 

Évente mintegy hetven gyermek kapott tőlünk 

ösztöndíjat. Tanulmányaikhoz – iskolatípustól  

és tanulmányi eredményeiktől függően – havi 

2-9 ezer forinttal járulunk hozzá. 

„Komplex telepprogram Kaposváron” című 

programunk keretében 47 roma kapott szak-

mát, kisgépkezelői, egészségőri, parkgondozói 

és település-karbantartói képesítést.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező roma 

fiatalok aránya sajnos még mindig rendkívül 

alacsony, ezért az integrációjuk szempontjá-
ból kiemelten fontos területeken (oktatás, 
egészségügy, közbiztonság, közigazgatás) 
ösztönözzük továbbtanulásukat, és na-
gyobb ösztöndíjat kapnak.

A romák felemelkedésének fontos eleme, hogy 

kitörhessenek a kitaszítottságból. A higiénés 

állapotok javításával, az emberhez méltó élet-

feltételek megteremtésével segítjük őket. Ezért 

is nyújtottuk be pályázatunkat az Európai Unió 

szociális városrehabilitációs programjára.  

Ennek keretén belül a Nádasdi utcában meg-

újult 32 lakás, a Pécsi utca és a Nádasdi utca  

sarkán új közösségi házat építettünk multi-

funkcionális focipályával együtt, közterületek 

szépültek meg, járdák épültek.

De felelősen kell cselekednünk annak érdeké-

ben is, hogy megakadályozzuk új szegregációk 

kialakítását. Ha kell, vagyongazdálkodási politi-

kánkat is alárendeljük e célnak.

A roma népesség nagy részének rossz egészségi 

állapota megköveteli a megfelelő szűrések biz- 

tosítását. A cigányság körében ugyanis rosszak 

az egészségügyi mutatók is. Kértük az ÁNTSZ-t, 

a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, hogy 

a szűrővizsgálatokra vonatkozó felhívásokat 

célzottan juttassák el az érintettekhez, és szor-

galmazzák az ezeken való részvételt. Felkér-

tük védőnőinket, hogy napi munkájuk során 

fordítsanak kiemelt figyelmet a roma népesség 

terhes- és csecsemőgondozására. Tanácsadó 

tevékenységük terjedjen ki az egész családra.  

A Kaposi Mór Oktató Kórházban megalakult  

a Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda, amely 

koordinálja a megelőző szűrővizsgálatokat és  

a különféle egészségfejlesztő programokat, 

biztosítva hozzá a megfelelő infrastruktúrát  

és szakértelmet is. Az iroda együttműködik  

a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és  

a Napkerék Egyesülettel is. 

a cigányság támogatásánál két területre 
kell összpontosítani. az egyik: minél több 
roma fiatal tanuljon tovább és szerezzen 
szakmát. a másik, hogy segély helyett  

a munka lehetőségét ajánljuk számukra is. 
Az elmúlt két évben a korábban foglalkoztatot-

tak többszörösét alkalmaztuk közhasznú munka 

keretében.

A roma kultúra minél szélesebb körben való 

bemutatása csökkenti a többségi társadalom 

tartózkodását. Szükségesnek tartjuk a többségi 

társadalom felé azoknak a kulturális jellemzők-

nek közvetítését, melyek megismertetik ezt 

a sajátos, sok szempontból tőlük különböző 

közösséget.

A cigányság problémáit nemzeti ügyként, nem 

spontán szegénypolitikaként kell kezelni.

Alapvető célul tűztük ki, hogy a cigányok közül minél  
többen váljanak munkából élő, családjuk eltartására és  

a közterhek viselésére képes polgárokká. 

A cigányság problémáit nemzeti ügyként,  
nem spontán szegénypolitikaként kell kezelni.
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Gátat szabunk az áremelkedésnek

Ma az európai városok mindinkább a poliszoso-

dás irányába fejlődnek, a városállami regionális 

központok kialakítása felé. Kaposvár is ebbe 

az irányba halad. Célul tűztük ki, hogy a lehető 

legnagyobb mértékben függetlenítsük ma-

gunkat a kívülről jövő negatív hatásoktól, a bajt 

állítsuk meg a város határainál. 

A rezsicsökkentést – és ezt büszkén mondom 

– mi már évekkel ezelőtt elkezdtük azzal, hogy 

nem engedtünk a profi tra éhes világnak.

Bő egy évtizeddel ezelőtt a közszolgáltatási 

díjakat tekintve az ország egyik legdrágább 

városa volt a miénk. mára magyarország 
egyik legolcsóbban élhető városa let-
tünk. Hosszú út vezetett idáig, de célunkat 

elértük.

Mindig abban hittem, hogy a függetlenségnél 

nincs nagyobb erő és kincs.

Ezért is tűztük ki magunk elé azt a célt, hogy 

magunknak magunk kell, hogy szolgáltassunk, 

hogy mi magunk rendelkezzünk mindazzal, 

amire szükségünk van, és ne másoktól kelljen 

azt sok pénzért megvásárolnunk.

És hogy ez így van, gondoljanak csak az ivóvízre. 

Talán már el is felejtették, hogy az 1990-es 

gÁTaT SzaBUNk 
az ÁremelkeDéSNek

Gátat szabunk az áremelkedésnek
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évek közepén az ország legdrágább ivóvizét 

ittuk. És miért? Mert kiszolgáltatottak voltunk. 

Évtizedekig vásároltuk a vizet, mert nekünk nem 

volt elég. Aztán kutakat fúrtunk, és lett elég 

ivóvizünk.

Megvásároltuk a vízműveket, magunknak 

magunk szolgáltatunk, és ma az ország egyik 

legolcsóbb vízdíja a miénk.

mi, kaposváriak soha nem tekintettük 
megoldásnak a közszolgáltatások priva -
tizációját. Még akkor sem, amikor nehéz  

helyzetben voltunk, és milliárdokat kínáltak  

a vízműért, a szemétszállításért, a távfűtő-

üzemért.

Hiszünk abban, hogy a kaposvári közszolgálta-

tásoknak a kaposváriak kezében van a legjobb 

helyük. 

a biztonságos ellátás alapja az, hogy eze-
ket a cégeket mi, kaposváriak megőriztük 
és saját tulajdonban tartjuk. Csak így lehe-

tünk továbbra is Magyarország legolcsóbban 

élhető városa.

Kaposvár mind az alacsony árak, mind pedig 

a jó minőség garanciáját abban látja, hogy 

közösségi tulajdonban tartja azokat a cégeket, 

amelyek a mindenki számára fontos szolgáltatá-

sokat biztosítják, legyen szó tömegközlekedés-

ről, szemétszállításról, víz- és csatornaszolgálta-

tásokról vagy éppen távfűtésről.

Már csupán két olyan közszolgáltató, a kémény-

seprést és a temetkezést végző cég maradt 

Kaposváron, amelyben nem vagyunk meg-

határozó tulajdonosok. Ezért azon dolgozunk, 

hogy e területen is döntő befolyást szerezzünk  

a kaposváriak érdekében. Csak többségi váro-
si tulajdonnal érhetjük el a kéményseprési 
díjak alacsonyan tartását s a temetkezés 
költségeinek jelentős csökkentését.

a város többségi tulajdonában lévő szol-
gáltató gazdasági társaságaink:
•	 Kapos	Holding	Zrt.

•	 Kaposvári	Tömegközlekedési	Zrt.

•	 Kaposvári	Önkormányzati	Vagyonkezelő	 

 és Szolgáltató Zrt.

•	 Kaposvári	Városgazdálkodási	Zrt.

•	 Kapos	Televízió	és	Rádió	Szolgáltató	 

 Közhasznú Nonprofit Kft.

•	 Kaposvári	Nagypiac	Kft.

•	 Kaposvári	Jégcsarnok	Kft.

•	 Kavíz	Kaposvári	Víz-	és	Csatornamű	Kft.

•	 Deseda	Kemping	Kft.

•	 Kaposvári	Élmény-	és	Gyógyfürdő	 

 Nonprofit Kft.

•	 Kaposvári	Hulladékgazdálkodási	Kft.

•	 Aquamedical	Kft.

•	 Dél-dunántúli	Hulladékkezelő	 

 Nonprofit Kft.

•	 Kaposvári	Környezetvédelmi	Kft.

•	 Kaposvári	Városfejlesztési	Nonprofit	Kft.
•	 Csiky	Gergely	Színház	Közhasznú	 
 Nonprofit kft.
•	 Kaposvár-TISZK	Térségi	Integrált 
 Szakképző központ közhasznú  
 Nonprofit kft.

Hatékonyabb, olcsóbb működésük érdekében 

elhatároztuk, hogy holdinggá alakítjuk át gazda-

sági társaságainkat. A Kapos Holding Zrt. 2011-

ben kezdte meg működését. Ekkor kilenc cég 

apportálásával lehetővé vált az összehangolt 

ügyfélszolgálati, pénzügyi, számviteli, beszerzési 

és egyéb kiegészítő tevékenységek megszer-

vezése a társaságok hatékonyabb működtetése 

érdekében. Jelenleg a Kapos Holding Zrt. tag-

vállalatainak száma tizenhárom.

A Kapos Holding Zrt. fő célkitűzése és feladata, 

hogy az egységes vállalati irányításon keresztül, 

a korábbinál hatékonyabb, racionálisabb mű-

ködéssel emelje a felügyelete alatt létrehozott 

cégcsoport szolgáltatásainak színvonalát.  

Az egységes irányításból keletkező megtaka-

rítások	(pl.	közös	beszerzés,	biztosítási	szolgál-

tatások központosítása, összehangolt informa-

tikai rendszer, közös pénzintézeti kapcsolatok, 

követeléskezelés	stb.)	lehetővé	tették,	hogy	

2010-hez képest három év alatt összességében 

több mint hétszázmillió forinttal csökkentsük  

a tagvállalatoknak nyújtott támogatásokat.

Az éves támogatás összege a 2010. évi 642 

millió forintról 2014-re 388,6 millió forintra 

csökkent. A tagvállalatok számára kialakított 

közös ügyfélszolgálaton, kulturált, színvonalas 

helyszínen történik a fogyasztók kiszolgálása.

A rezsicsökkentést mi már évekkel ezelőtt elkezdtük azzal, 
hogy nem engedtünk a profitra éhes világnak.

Mára a díjak tekintetében Magyarország egyik  
legolcsóbban élhető városa lettünk.
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évek közepén az ország legdrágább ivóvizét 

ittuk. És miért? Mert kiszolgáltatottak voltunk. 

Évtizedekig vásároltuk a vizet, mert nekünk nem 

volt elég. Aztán kutakat fúrtunk, és lett elég 

ivóvizünk.

Megvásároltuk a vízműveket, magunknak 

magunk szolgáltatunk, és ma az ország egyik 

legolcsóbb vízdíja a miénk.

mi, kaposváriak soha nem tekintettük 
megoldásnak a közszolgáltatások priva -
tizációját. Még akkor sem, amikor nehéz  

helyzetben voltunk, és milliárdokat kínáltak  

a vízműért, a szemétszállításért, a távfűtő-

üzemért.

Hiszünk abban, hogy a kaposvári közszolgálta-

tásoknak a kaposváriak kezében van a legjobb 

helyük. 

a biztonságos ellátás alapja az, hogy eze-
ket a cégeket mi, kaposváriak megőriztük 
és saját tulajdonban tartjuk. Csak így lehe-

tünk továbbra is Magyarország legolcsóbban 

élhető városa.

Kaposvár mind az alacsony árak, mind pedig 

a jó minőség garanciáját abban látja, hogy 

közösségi tulajdonban tartja azokat a cégeket, 

amelyek a mindenki számára fontos szolgáltatá-

sokat biztosítják, legyen szó tömegközlekedés-

ről, szemétszállításról, víz- és csatornaszolgálta-

tásokról vagy éppen távfűtésről.

Már csupán két olyan közszolgáltató, a kémény-

seprést és a temetkezést végző cég maradt 

Kaposváron, amelyben nem vagyunk meg-

határozó tulajdonosok. Ezért azon dolgozunk, 

hogy e területen is döntő befolyást szerezzünk  

a kaposváriak érdekében. Csak többségi váro-
si tulajdonnal érhetjük el a kéményseprési 
díjak alacsonyan tartását s a temetkezés 
költségeinek jelentős csökkentését.

a város többségi tulajdonában lévő szol-
gáltató gazdasági társaságaink:
•	 Kapos	Holding	Zrt.

•	 Kaposvári	Tömegközlekedési	Zrt.

•	 Kaposvári	Önkormányzati	Vagyonkezelő	 

 és Szolgáltató Zrt.

•	 Kaposvári	Városgazdálkodási	Zrt.

•	 Kapos	Televízió	és	Rádió	Szolgáltató	 

 Közhasznú Nonprofit Kft.

•	 Kaposvári	Nagypiac	Kft.

•	 Kaposvári	Jégcsarnok	Kft.

•	 Kavíz	Kaposvári	Víz-	és	Csatornamű	Kft.

•	 Deseda	Kemping	Kft.

•	 Kaposvári	Élmény-	és	Gyógyfürdő	 

 Nonprofit Kft.

•	 Kaposvári	Hulladékgazdálkodási	Kft.

•	 Aquamedical	Kft.

•	 Dél-dunántúli	Hulladékkezelő	 

 Nonprofit Kft.

•	 Kaposvári	Környezetvédelmi	Kft.

•	 Kaposvári	Városfejlesztési	Nonprofit	Kft.
•	 Csiky	Gergely	Színház	Közhasznú	 
 Nonprofit kft.
•	 Kaposvár-TISZK	Térségi	Integrált 
 Szakképző központ közhasznú  
 Nonprofit kft.

Hatékonyabb, olcsóbb működésük érdekében 

elhatároztuk, hogy holdinggá alakítjuk át gazda-

sági társaságainkat. A Kapos Holding Zrt. 2011-

ben kezdte meg működését. Ekkor kilenc cég 

apportálásával lehetővé vált az összehangolt 

ügyfélszolgálati, pénzügyi, számviteli, beszerzési 

és egyéb kiegészítő tevékenységek megszer-

vezése a társaságok hatékonyabb működtetése 

érdekében. Jelenleg a Kapos Holding Zrt. tag-

vállalatainak száma tizenhárom.

A Kapos Holding Zrt. fő célkitűzése és feladata, 

hogy az egységes vállalati irányításon keresztül, 

a korábbinál hatékonyabb, racionálisabb mű-

ködéssel emelje a felügyelete alatt létrehozott 

cégcsoport szolgáltatásainak színvonalát.  

Az egységes irányításból keletkező megtaka-

rítások	(pl.	közös	beszerzés,	biztosítási	szolgál-

tatások központosítása, összehangolt informa-

tikai rendszer, közös pénzintézeti kapcsolatok, 

követeléskezelés	stb.)	lehetővé	tették,	hogy	

2010-hez képest három év alatt összességében 

több mint hétszázmillió forinttal csökkentsük  

a tagvállalatoknak nyújtott támogatásokat.

Az éves támogatás összege a 2010. évi 642 

millió forintról 2014-re 388,6 millió forintra 

csökkent. A tagvállalatok számára kialakított 

közös ügyfélszolgálaton, kulturált, színvonalas 

helyszínen történik a fogyasztók kiszolgálása.

A rezsicsökkentést mi már évekkel ezelőtt elkezdtük azzal, 
hogy nem engedtünk a profitra éhes világnak.

Mára a díjak tekintetében Magyarország egyik  
legolcsóbban élhető városa lettünk.
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a városi tulajdon a leghatékonyabb eszköz 
arra, hogy gátat tudjunk szabni az áremel-
kedéseknek. Tesszük is, mert kaposvár 
él lehetőségével, és megvédi polgárait. 
ma kaposvár az ország egyik legolcsóbb 
városa. 

A közüzemi vállalatoktól megköveteljük, hogy 

átlátható számlázási rendszert alakítsanak ki: 

minden fogyasztónak jogában áll megtudnia, 

mikor, mennyit és miért kell fizetnie, és ezért 

milyen szolgáltatást kap.

kaposvár a régió hulladékgazdálkodási 
központja lesz. 

118 településsel szövetkeztünk, és kidolgoztuk 

a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Programot. 

6,2 milliárd forintba kerül, melynek részeként 

2015-ben elkészül a Kaposmenti Hulladékkezelő 

Központ, melyben nemcsak kizárólag hulladék-

lerakásra, hanem a hulladék jelentős részének 

feldolgozására is lehetőség lesz regionális szin-

ten. Huszonnyolc hulladéklerakót rekultiváltunk, 

köztük kaposvárit is. A KVG Zrt. terjeszkedik, 

jelenleg 114 településen szolgáltat. A közszol-

gáltatói rendszer átalakítása és szabályozása 

miatt létrehoztuk a Dél-dunántúli Hulladékke-

zelő Nonprofit Kft.-t, amely 2014. július 1-jétől 

jogutódként folytatja tevékenységét. 

Folyamatosan bővülő szolgáltatás keretében  

a családi házas területekről külön is elszállítjuk  

a zöldhulladékot, az egész város területén  

pedig évente limlomakciót szervezünk. 

Öröm, hogy egyre többen kérik: szelektív  

gyűjtőszigeteket helyezzünk el a városban.  

Ma már ötvenhat van belőlük.

2015-től tovább bővítjük a szolgáltatást  
a házhoz menő elkülönített gyűjtéssel.

Korábban az építési, bontási törmeléket csak 

a kommunális hulladéklerakóra lehetett szállítani.

A Nádasdi utca végén létesült inerthulladék- 

lerakóra ötszáz kg építési, bontási hulladékot szál-

líthatnak be ingyenesen évente a kaposváriak, 

ahol valamennyi építési és bontási hulladékfajtát 

fel tudják dolgozni, s belőlük az építési piac által 

megkövetelt minőségű építőanyagot állítunk elő.

A zöldhulladék gyűjtése nagy hatásfokkal mű-

ködik, évente kétezer tonna zöldhulladékot szál-

lítunk el a családi házas övezetekből is. Kaposvár 

lakosai a Cseri úton található hulladékudvarba 

pedig ingyen leadhatják szelektíven gyűjtött 

hulladékukat, legyen az üveg vagy veszélyes 

elektronikai hulladék.

Szennyvíztelepünk és -hálózatunk egy része 

felújításra szorul. A mintegy ötmilliárd forint ér-

tékű rekonstrukciót előkészítettük. Amennyiben 

pályázatunk sikeres lesz, elindítjuk a munkát.

Folytattuk csapadékcsatorna-felújítási  
programunkat is. Hét utcában 2012-ben  

3172 méter hosszon épültek ki csapadékvíz-el-

vezetők, összesen 202 millió forint beruházási 

költséggel. A 2013-ban megkezdett Bereczk 

Sándor program keretében kilenc utcában  

1713 méter hosszon, 63 millió forint érték-

ben, 2014-ben tizennégy utcában 3284 méter 

hosszon, 93 millió forintért épült ki biztonságos 

csapadékvíz-elvezető rendszer.

Kaposváron 6851 távfűtött lakásban húszez-

ren élnek. Már az elmúlt években is jelentős 

rekonstrukciós programot hajtottunk végre, 

melyet folytatunk.

Több mint egymilliárd forintért bővítettük 
távfűtési rendszerünket. A Kaposi Mór  

Oktató Kórházat, a Munkácsy Mihály Gimnázi-

umot, a Berzsenyi Dániel Tagiskolát, valamint 

az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola két 

épülettömbjét is rákötöttük a távfűtésre.  

2014 őszéig megépült a Táncsics Mihály 

Gimnázium távhőellátását biztosító vezeték és 

hőközpont is. A kiépülő vezeték lehetőséget ad 

arra, hogy a későbbiekben a Noszlopy Gáspár 

Közgazdasági Szakközépiskola is csatlakoztatha-

tó legyen.

A város elektromos energiával való ellátását  

298 km hosszan 20 kV-os hálózat biztosítja.

A lakásainkat kiszolgáló 0,4 kV-os hálózat pedig 

426 km. Évente 172 millió forint közvilágítási 

költséget fizetünk az EON-nak. Ezért is álltunk 

neki 2011-ben a 2254 db 80 W-os higanygőz-

lámpa 38 W-os kompakt fénycsöves lámpatest-

re történő cseréjének.

Tovább bővült a közvilágítási hálózat a Kócsag, 

Kamilla, Nefelejcs, Százszorszép, Boglárka, Gólya-

hír, Tündérkürt, Hajnalka utcákban, valamint  

a Sikálós és az Egyenesi úton.

Csak többségi városi tulajdonnal érhetjük el  
a kéményseprési díjak alacsonyan tartását s a temetkezés 

költségeinek jelentős csökkentését.
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Gátat szabunk az áremelkedésnek Gátat szabunk az áremelkedésnek

a városi tulajdon a leghatékonyabb eszköz 
arra, hogy gátat tudjunk szabni az áremel-
kedéseknek. Tesszük is, mert kaposvár 
él lehetőségével, és megvédi polgárait. 
ma kaposvár az ország egyik legolcsóbb 
városa. 

A közüzemi vállalatoktól megköveteljük, hogy 

átlátható számlázási rendszert alakítsanak ki: 

minden fogyasztónak jogában áll megtudnia, 

mikor, mennyit és miért kell fizetnie, és ezért 

milyen szolgáltatást kap.

kaposvár a régió hulladékgazdálkodási 
központja lesz. 

118 településsel szövetkeztünk, és kidolgoztuk 

a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Programot. 

6,2 milliárd forintba kerül, melynek részeként 

2015-ben elkészül a Kaposmenti Hulladékkezelő 

Központ, melyben nemcsak kizárólag hulladék-

lerakásra, hanem a hulladék jelentős részének 

feldolgozására is lehetőség lesz regionális szin-

ten. Huszonnyolc hulladéklerakót rekultiváltunk, 

köztük kaposvárit is. A KVG Zrt. terjeszkedik, 

jelenleg 114 településen szolgáltat. A közszol-

gáltatói rendszer átalakítása és szabályozása 

miatt létrehoztuk a Dél-dunántúli Hulladékke-

zelő Nonprofit Kft.-t, amely 2014. július 1-jétől 

jogutódként folytatja tevékenységét. 

Folyamatosan bővülő szolgáltatás keretében  

a családi házas területekről külön is elszállítjuk  

a zöldhulladékot, az egész város területén  

pedig évente limlomakciót szervezünk. 

Öröm, hogy egyre többen kérik: szelektív  

gyűjtőszigeteket helyezzünk el a városban.  

Ma már ötvenhat van belőlük.

2015-től tovább bővítjük a szolgáltatást  
a házhoz menő elkülönített gyűjtéssel.

Korábban az építési, bontási törmeléket csak 

a kommunális hulladéklerakóra lehetett szállítani.

A Nádasdi utca végén létesült inerthulladék- 

lerakóra ötszáz kg építési, bontási hulladékot szál-

líthatnak be ingyenesen évente a kaposváriak, 

ahol valamennyi építési és bontási hulladékfajtát 

fel tudják dolgozni, s belőlük az építési piac által 

megkövetelt minőségű építőanyagot állítunk elő.

A zöldhulladék gyűjtése nagy hatásfokkal mű-

ködik, évente kétezer tonna zöldhulladékot szál-

lítunk el a családi házas övezetekből is. Kaposvár 

lakosai a Cseri úton található hulladékudvarba 

pedig ingyen leadhatják szelektíven gyűjtött 

hulladékukat, legyen az üveg vagy veszélyes 

elektronikai hulladék.

Szennyvíztelepünk és -hálózatunk egy része 

felújításra szorul. A mintegy ötmilliárd forint ér-

tékű rekonstrukciót előkészítettük. Amennyiben 

pályázatunk sikeres lesz, elindítjuk a munkát.

Folytattuk csapadékcsatorna-felújítási  
programunkat is. Hét utcában 2012-ben  

3172 méter hosszon épültek ki csapadékvíz-el-

vezetők, összesen 202 millió forint beruházási 

költséggel. A 2013-ban megkezdett Bereczk 

Sándor program keretében kilenc utcában  

1713 méter hosszon, 63 millió forint érték-

ben, 2014-ben tizennégy utcában 3284 méter 

hosszon, 93 millió forintért épült ki biztonságos 

csapadékvíz-elvezető rendszer.

Kaposváron 6851 távfűtött lakásban húszez-

ren élnek. Már az elmúlt években is jelentős 

rekonstrukciós programot hajtottunk végre, 

melyet folytatunk.

Több mint egymilliárd forintért bővítettük 
távfűtési rendszerünket. A Kaposi Mór  

Oktató Kórházat, a Munkácsy Mihály Gimnázi-

umot, a Berzsenyi Dániel Tagiskolát, valamint 

az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola két 

épülettömbjét is rákötöttük a távfűtésre.  

2014 őszéig megépült a Táncsics Mihály 

Gimnázium távhőellátását biztosító vezeték és 

hőközpont is. A kiépülő vezeték lehetőséget ad 

arra, hogy a későbbiekben a Noszlopy Gáspár 

Közgazdasági Szakközépiskola is csatlakoztatha-

tó legyen.

A város elektromos energiával való ellátását  

298 km hosszan 20 kV-os hálózat biztosítja.

A lakásainkat kiszolgáló 0,4 kV-os hálózat pedig 

426 km. Évente 172 millió forint közvilágítási 

költséget fizetünk az EON-nak. Ezért is álltunk 

neki 2011-ben a 2254 db 80 W-os higanygőz-

lámpa 38 W-os kompakt fénycsöves lámpatest-

re történő cseréjének.

Tovább bővült a közvilágítási hálózat a Kócsag, 

Kamilla, Nefelejcs, Százszorszép, Boglárka, Gólya-

hír, Tündérkürt, Hajnalka utcákban, valamint  

a Sikálós és az Egyenesi úton.

Csak többségi városi tulajdonnal érhetjük el  
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A villamos energia szabadpiaci beszerzésével 

ma 19%-kal olcsóbban veszünk lakossági ára-

mot, mint 2010-ben, és 26%-kal kerül keveseb-

be a közületi szolgáltatás.

A volt Füredi II. laktanya északi oldalán remé-

nyeink szerint biomassza-erőmű épül. Az erőmű 

által előállított villamos energia teljesítménye 

10,2 MW, a kiadott hőenergia 17 MW. Évente  

70 000 GJ energiamennyiséget adnak át 

a városnak. Felépültével olcsóbban vásároljuk 

meg a hőt a gáz árával, melyet a távfűtött laká-

sok fűtésére használunk fel, így a távfűtés költ-
sége 20%-kal csökken. Reméljük, hogy a befek-

tető hamarosan elkezdi az erőmű építését.

Cukorgyárunk sikeres fejlesztés keretében biogáz-
termelésre és saját célú hasznosítására állt át. Bio-

gázt veszünk át tőlük a földgáz áránál jelentősen 

olcsóbban, és ezzel üzemeltetjük a kaposvári 

fürdőt. A beruházással az elmúlt három évben 

86 millió forint energiaköltséget spóroltunk meg.

Bővítjük a cukorgyári biogáz felhasználási körét; 

2015 nyarára a Rákóczi Stadion klubépületét és 

a játékteret is biogázzal fűtjük.

Városunkban jelentős a napsütötte órák száma, 

így a napelemekben és napkollektorokban 

rejlő energiatermelő potenciált ki fogjuk hasz-

nálni az elkövetkező években. Megfontolandó 

egy napelempark létrehozása a városban. 

Már az rendkívül sokat jelentene, ha a városüze-

meltetéshez szükséges energia nagy részét 

ebből nyerhetnénk. A kórház és a Városliget is 

a napenergiát használja már a hagyományos 

energiák helyett.

Célunk nem kisebb, mint hogy kaposvár 
európa egyik olyan városa legyen, mely 
jövőjét a megújuló energiák használatára 
alapozza.

A XXI. században a világ visszatér az emberiség 

alapjához, újból a termőföld, a víz, az élelem, 

az energia lesz a fontos. kaposváron olyan 
energiapolitikát szorgalmazunk, amely 
garantálja az ellátás biztonságát, a kiszá-
mítható és megfizethető árakat. Energetikai 

tanulmányt készíttettünk, amelyben megvizs-

gáltattuk, hogy Kaposvárnak milyen lehetőségei 

vannak, mely természetes adottságaira lehet  

és érdemes építeni.

az alternatív energiák hasznosításával  
a lehető legnagyobb energiafüggetlen-
séget érjük el. ezért növeljük a környe-
zetbarát és olcsóbb energiaforrások 
haszná latát, az egyes területeken, például 
a gáz- és áramszolgáltatás terén ma még 

meglévő kiszolgáltatottságot megszüntet-
jük, mert mindenkit megillet a választás 
lehetősége.

Jó példa erre a cukorgyári biogáz, amelyet  

a földgáz áránál olcsóbban vásárolunk, s 

amellyel fürdőnk vizét fűtjük. A jövőben ezzel 

a gázzal szeretnénk üzemeltetni buszainkat is, 

ami nemcsak környezetvédelmi szempontból, 

hanem a megfizethető árak miatt is előnyös.

Kiállunk a biomasszaüzem megépítése mellett, 

amelynek az a haszna, hogy a kaposvári táv-
fűtéses lakásokban élők és intézmények-
ben dolgozók, tanulók olcsóbban juthat-
nak meleghez. Egy ilyen üzem lehetőséget ad 

sokaknak az elhelyezkedésre, és lehetővé teszi 

a helyi ipart kiszolgáló, helyi beszállítókra épülő 

lánc kialakítását is.

Az elkövetkező években fenntartható ökológiai 

és energetikai rendszereket építünk ki:

•	 Növelni	fogjuk	az	energetikai	önellátás	 

 szintjét, mely együtt jár a „zöld” munka - 

 helyek létesítésével közvetlenül és  

	 közvetetten	(alkalmazott	alapanyagok	 

	 előállítása).

•	 A	lakosság	körében	csökkentenünk	kell	 

 az energiafelhasználást és a hulladék- 

 termelés mértékét.

•	 Az	egyéni	közlekedésben	célunk	 

 a személygépkocsi helyett a kerékpárt és  

 közösségi közlekedést napi szinten  

 használók számának növelése.

•	 A	gazdaságban	az	innováció	egyik	kulcs- 

 területe az energia- és anyagtakarékos  

 technológiák térnyerése, a beszállítói  

 hálózatok kialakítása legyen.

•	 A	lakóépületek	és	intézmények	energia- 

 takarékossági szintjének javítása kiemelt  

 feladatunk.

•	 A	turizmusban	a	szelíd,	természetközeli	 

 élményturizmus az, amire alapozunk.

a lehetőség adott. kaposvár belátható 
időn belül ipari, európai értelemben vett 
„zöld” várossá válik, ami munkahelyek 
bővítésével is jár. Nagy és nem könnyű vállal-

kozás ez, de hiszek abban, ha megnyerjük, akkor 

a jövő is a miénk.
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Következetes külkapcsolatok

Széles körű nemzetközi kapcsolatokat 
építettünk ki mind keleten, mind nyuga-
ton. arra törekszünk, hogy – a hivatalos 
formákat túllépve – tartalommal töltsük 
meg testvérvárosi kapcsolatainkat, minél 
több kaposvárit vonjunk be a közös prog-
ramokba. 

Városunknak tizenegy partnervárosa van: 

Bath	(Anglia),	Csíkszereda	(Románia),	Darkhan	

(Mongólia),	Glinde	(Németország),	Saint-

Sebastien-sur-Loire	(Franciaország),	Schio	

(Olaszország),	Tver	(Oroszország),	Villach	

(Ausztria),	Kapronca	(Horvátország),	Rauma	

(Finnország),	Mostar	(Bosznia-Hercegovina).

Az elmúlt években tovább bővítettük nem-

zetközi kapcsolatainkat: 2010-ben Cixi kínai 

várossal, 2013-ban Üsküdar török várossal írtunk 

alá együttműködési szándéknyilatkozatot.

Az Európai Unió „Európa a Polgárokért” prog-

ramja keretében 2010–2013 között két nyertes 

pályázatunknak köszönhetően több szakmai 

konferenciát és testvérvárosi találkozót bonyo-

lítottunk le a turizmus és a testvérvárosi együtt-

működés területén. Ezeken a rendezvényeken 

180 nemzetközi résztvevő volt jelen a kaposvá-

riak mellett, s az EU több mint harmincezer euró 

támogatást nyújtott a megvalósításhoz. A ren-

kÖVeTkezeTeS 
kÜlkaPCSolaTok

Következetes külkapcsolatok
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Következetes külkapcsolatok Következetes külkapcsolatok

dezvényekbe bevontuk a Kaposvári Testvérvá-

rosi Baráti Kört és a városunkban önkéntesként 

tevékenykedő külföldi diákokat is. Kaproncával 

az IPA Horvát–Magyar Határon Átnyúló Együtt-

működés keretén belül valósítottunk meg 

sikeres projekteket.

Az immár tizenhét éve működő Kaposvári Test-

vérvárosi Baráti Kör évente szervez kiutazásokat 

testvérvárosainkba. Példaértékű kapcsolatot  

ápolnak Glinde, Schio és Saint-Sebastien- 

sur-Loire városokkal, s Bath, Tver és Rauma  

testvérvárosokkal is folyamatosan bővítik kap-

csolataikat.

Az elmúlt években nemzetközi kapcsolataink 

szervezése és fejlesztése a Kaposvári Egyetem-

mel való együttműködésben és partnerségben 

történt, figyelembe véve az egyetem fejlesztési 

és oktatási prioritásait is. 

Számos diplomáciai képviselet tagja kereste fel 

Kaposvárt, s a Napkerék Egyesülettel közös szer-

vezésben 2013-ban is sort került egy nagysza-

bású nagykövet-találkozóra. Emellett Kaposvár-

ra látogatott Kína, Törökország, Norvégia, India 

és más országok nagykövete is.

Az ifjúság bevonása testvérvárosi és nemzetközi 

kapcsolatainkba kiemelten fontos. Nyolc közép-

iskolánk és hat általános iskolánk, valamint  

a zeneiskola rendelkezik már partneriskolával,  

és több oktatási intézményünk vesz részt  

testvérvárosi iskolákkal közös projektben.  

A Comenius-programban több angol, lengyel, 

török, spanyol iskolával dolgozunk együtt. Test-

vérvárosainkkal közösen több diákcsereprog-

ramban vettük részt, amelyek legfőbb célja  

a nyelvtanulás volt. Német testvérvárosunkban, 

Glindében tizenhat kaposvári diák járt az elmúlt 

négy évben az önkormányzat támogatásával. 

Emellett a város kiemelten támogatja a testvér-

iskolai látogatásokat is.

Testvérvárosainkkal már eddig is több közös 

pályázatot nyújtottunk be az Európai Unióhoz. 

Ezt tervezzük az előttünk álló években is.

Széles körű nemzetközi kapcsolatokat építettünk ki  
mind keleten, mind nyugaton. 
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Önkormányzat a polgárokért

olyan önkormányzatot kívánunk, amely 
képes megvédeni és támogatni polgárait.

olyat, amely nem lebénítja, hanem felsza-
badítja a társadalom erőit.

Olyan önkormányzatra van szükség, amely Ka-

posvár lakóinak igényeiből indul ki, és biztosítja 

a feltételeket a polgárok öntevékenységéhez.

Felfogásunk szerint az önkormányzat a mél-

tányosság, a közjó előmozdítására létrehozott 

intézmény. Legfőbb feladata, hogy elhárítsa a 

tehetségesek és a vállalkozó kedvűek kibonta-

kozása elől a felmerülő akadályokat, és segítse 

a rászorulók, valamint a hátrányos helyzetűek 

érvényesülését és felzárkózását. Fontosnak 

tartjuk, hogy a döntések minél közelebb kerül-

jenek a polgárokhoz. Ezért is szerveztük meg és 

működtetjük az Önkormányzati Érdekegyeztető 

Fórumot. 

Jelentősen gyarapítottuk városunk vagyonát.

A vagyonkataszter szerinti vagyonunk becsült 

értéke 2010-ben 72 milliárd 164 millió forint, 

2011-ben 73 milliárd 307 millió forint, 2012-ben 

74 milliárd 408 millió forint, 2013-ban 75 milliárd 

167 millió forint volt.

ÖNkormÁNyzaT 
a PolgÁrokérT

Önkormányzat a polgárokért
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Nálunk a köztisztviselő munkája sohasem öncé-

lú, feladata a szolgálat, a közösség és az egyén 

szolgálata. Felkészültségükön és teljesítményü-

kön ma nagyon sok múlhat. A szakképzettséget 

megszerzett, korszerű szakmai ismeretekkel ren-

delkező pályakezdő fiatalok és a tapasztalt, régi 

közszolgák együtt magas színvonalú, modern 

közigazgatást valósítanak meg. 

2010 után átalakult a közigazgatás és a társulási 

rendszer. 2013. január 1-jével ismét létrejöttek  

a magyar közigazgatás egykor szerves egységét 

képező járások. A Kaposvári Járási Hivatal a Pol-

gármesteri Hivatallal egy épületben, változatlan 

színvonalú szolgáltatásokat nyújtva működik.  

Az Okmányiroda nyitva tartása is kibővült reggel 

8.00 órától este 20.00 óráig. Nőtt a kollégák szá-

ma, tovább csökkent a várakozási idő. Ugyan-

azon a helyszínen, ugyanazokon az ügyintéző-

kön keresztül jutnak hozzá a magas minőségű 

szolgáltatásokhoz, mint korábban. 

Kaposvár példaértékű kapcsolatot alakított ki  

a környező településekkel. Működteti a Kapos-

vár–Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intéz-

ményfenntartó Társulást, ellátja munkaszer-

vezeti feladatait. A társulás feladata a szociális 

alapellátás körébe tartozó családsegítés, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítség-

nyújtás, a pszichiátriai és szenvedélybetegek 

közösségi ellátása, az időskorúak nappali ellá-

tása, a fogyatékosok nappali ellátása, a szociális 

étkeztetés, valamint a gyermekjóléti alapellátási 

feladatok körébe tartozó gyermekjóléti szolgál-

tatás, a bölcsődei, helyettes szülői ellátás haté-

konyabb, közös megvalósítása. Kaposvár több 

településsel feladatellátási szerződést kötött, 

melynek keretében az alapfokú oktatás-nevelés 

hatékonyabb megvalósítása, az intézmények 

gazdaságosabb működtetése valósul meg  

az óvodai ellátás terén is. A bejáró gyerekek 

utáni finanszírozással mindkét félnek megfelelő 

konstrukciót sikerült kialakítani. 2013-ban a vá-

ros környéki településekkel való együttműködés 

a belső ellenőrzés területén egyedi megállapo-

dásokkal valósult meg.

Felfogásunk szerint az önkormányzat a méltányosság,  
a közjó előmozdítására létrehozott intézmény. 



103102 H I S Z Ü N K  E G Y M Á S B A N !

Önkormányzat a polgárokért Önkormányzat a polgárokért

Nálunk a köztisztviselő munkája sohasem öncé-

lú, feladata a szolgálat, a közösség és az egyén 

szolgálata. Felkészültségükön és teljesítményü-

kön ma nagyon sok múlhat. A szakképzettséget 

megszerzett, korszerű szakmai ismeretekkel ren-

delkező pályakezdő fiatalok és a tapasztalt, régi 

közszolgák együtt magas színvonalú, modern 

közigazgatást valósítanak meg. 

2010 után átalakult a közigazgatás és a társulási 

rendszer. 2013. január 1-jével ismét létrejöttek  

a magyar közigazgatás egykor szerves egységét 

képező járások. A Kaposvári Járási Hivatal a Pol-

gármesteri Hivatallal egy épületben, változatlan 

színvonalú szolgáltatásokat nyújtva működik.  

Az Okmányiroda nyitva tartása is kibővült reggel 

8.00 órától este 20.00 óráig. Nőtt a kollégák szá-

ma, tovább csökkent a várakozási idő. Ugyan-

azon a helyszínen, ugyanazokon az ügyintéző-

kön keresztül jutnak hozzá a magas minőségű 

szolgáltatásokhoz, mint korábban. 

Kaposvár példaértékű kapcsolatot alakított ki  

a környező településekkel. Működteti a Kapos-

vár–Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intéz-

ményfenntartó Társulást, ellátja munkaszer-

vezeti feladatait. A társulás feladata a szociális 

alapellátás körébe tartozó családsegítés, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítség-

nyújtás, a pszichiátriai és szenvedélybetegek 

közösségi ellátása, az időskorúak nappali ellá-

tása, a fogyatékosok nappali ellátása, a szociális 

étkeztetés, valamint a gyermekjóléti alapellátási 

feladatok körébe tartozó gyermekjóléti szolgál-

tatás, a bölcsődei, helyettes szülői ellátás haté-

konyabb, közös megvalósítása. Kaposvár több 

településsel feladatellátási szerződést kötött, 

melynek keretében az alapfokú oktatás-nevelés 

hatékonyabb megvalósítása, az intézmények 

gazdaságosabb működtetése valósul meg  

az óvodai ellátás terén is. A bejáró gyerekek 

utáni finanszírozással mindkét félnek megfelelő 

konstrukciót sikerült kialakítani. 2013-ban a vá-

ros környéki településekkel való együttműködés 

a belső ellenőrzés területén egyedi megállapo-

dásokkal valósult meg.

Felfogásunk szerint az önkormányzat a méltányosság,  
a közjó előmozdítására létrehozott intézmény. 



104 H I S Z Ü N K  E G Y M Á S B A N !

Hiszünk egymásban!

Kedves Kaposváriak!

Két évtized közös munkájára volt szükség 

ahhoz, hogy Kaposvárt a XXI. század egyik jó 

reményű, erős városává alakítsuk.

A 2014 utáni években pedig az dől el, hogy 

élünk-e ezzel az erővel, kézzelfoghatóvá,  

a mindennapok biztonságává változtatjuk-e  

a reményt, amelyre elért eredményeink joggal 

biztatnak bennünket.

Kaposvár és a kaposváriak fényes jövő előtt 

állnak. Minden, amiért megküzdöttünk, most 

hozza meg a gyümölcsét. S mindaz, amit ma 

megteszünk, a gyermekeink és unokáink életét 

könnyíti majd meg.

Kívánom, hogy jelentsen ez mindnyájunknak 

hajtóerőt a következő időszakban is.  

S ne feledjék: közös sikereink alapja az, hogy 

hiszünk egymásban.

Szita károly
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