
1. számú melléklet 
 
 

KAPOSVÁR 
A LEGFONTOSABB 
 
A KAPOSVÁRIAK PROGRAMJA 



Országot építünk városunkban 
 
Egy önkormányzatot két dolog jellemez igazán: a szavai és a tettei. 
 
Új munkahelyek, új utak, új otthonok – ezzel a c ímmel fogadtuk el négy évvel ezelőtt a 2010-ig szóló 
várospolitikai programunkat. 
Büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy közös munkánk eredményeként Kaposvár épül, és ma már az 
ország egy ik legdinamikusabban fejlődő városa.  
Az elmúlt években sokan sokfélét ígértek, mi azonban tudtuk: leginkább magunkra támaszkodhatunk,  
utunkat magunk választjuk, magunk építjük és magunk is járunk rajta.  Közös munka és közös tanulás.  
Ez hozott örömet, és ez segített át bennünket a nehéz pil lanatokon. 
 
Olyan várost építünk, ahol a gazdasági fejlődés zálogát a minden fiatal számára elérhető színvonalas 
oktatás, a kaposvári ember tehetsége és szorgalma biz tosítja. Bízunk abban, hogy lesz erős 
középosztály , amely  képes esély t teremteni a szegények és az elesettek számára.  
 
Olyan várost építünk, ahol tisz tességes munkából tisz tességesen meg lehet élni, hogy minden egyes 
embernek legyen lehetősége gondoskodni családjáról. Ez tisztességes munkahelyet és tisz tességes 
béreket jelent, olyan oktatási rendszert, amely  megfelel a gazdaság elvárásainak. 
 
Olyan várost építünk, ahol megbecsülés övezi az időseket, ahol odafigyelésre és támogatásra 
számíthatnak a gyermeket vállalók, ahol lehetőségek tárháza várja a fiatalokat.  
 
Olyan várost építünk, ahol az egészségügyi ellátás elérhető és hatékony. 
 
Olyan várost építünk,  ahol minden kaposvári embernek joga van a közbiz tonsághoz és a szociális  
biztonsághoz.  
 
Olyan várost építünk, ahol megvalósíthatják álmaikat a tehetségesek és támaszra találnak a 
rászorulók. 
 
A kaposvári emberek mindenekelőtt biztonságot akarnak. 
Biztonságot az élet minden területén. Biztonságot akarnak a munkahelyen, biztonságot az 
egészségügyben és biz tonságot utcáinkon, köztereinken is. És a munkahely  adta biz tonságot várják 
azok is, akik ma még nem tudnak dolgozni. 
Kaposvár azokban az értékekben hisz, amelyek mindenkinek fontosak. Ilyen érték a munka, az otthon,  
a család, az egészség, a rend. Ezeket az értékeket képv iseli, juttatja érvényre és igyekszik mindenki 
számára elérhetővé tenni. 
Mi hiszünk abban, hogy az első és a legfontosabb érték a munka, mert mindenki számára megadja a 
lehetőséget, hogy saját szorgalma, tehetsége és érdeme szerint boldoguljon. A munka az alapja minden 
ember létbiztonságának, 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 minden 
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. 
 
Sokan, nagyon sokan dolgoztunk együtt Kaposvár jövőjén, fiatalok, idősek, férfiak, nők, munkavállalók,  
vállalkozók, mérnökök, tanárok, munkások, orvosok, művészek. 
 
Az elmúlt egy évben több mint 70 helyszínen több ezer kaposvári mondta el javaslatait. 
Hálás vagyok, hogy a közös munkának magam is ismét részese lehettem. 
 
Megfogalmaztuk hosszú távú céljainkat, városunk kialakítandó imázsát, azaz, hogy milyen is legyen az 
évtized közepére Kaposvár. Arról döntöttünk, hogy maradjunk fenntarthatóan működő, emberléptékű 
középváros, mely  vonzó az itt élőknek, vonzó a befektetni szándékozóknak és vonzó a hozzánk 
látogató turis táknak.  
 
Programunkat úgy valósítjuk meg, ahogyan eddig, ahogyan készült. Közösen! 
 
Hiszem, hogy foly tatni tudjuk a megkezdett utat és ennek eredményeként valóban ország épül a 
városunkban. 



A közösség ereje 
 
Mi, kaposváriak régóta tudjuk már, hogy minden terv és elképzelés megvalósításához erős 
lokálpatrióta 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. 
 
Úgy döntöttünk, hogy maradandó emléket állítunk a városunkban született gyermekeinknek. Ahogyan 
lombosodik a Gera Katalin művésznő által készített Életfa, úgy gyarapszik Kaposvár is. Ma már 1700 
kaposvári gyermek neve került rá arany ló levél formájában.  
 
Az Életfa magát az életet szimbolizálja, törzsén szárnyas angyalokkal, melyek a gyermekeket és 
szülőket is jelképezik. A fa négy égtáj felé néző ágain ülő levelek szimbolizálják a gyermekeket.  
 
Jó érzés együtt látni a szülőket, nagyszülőket, kisgyermekeket a levélátadás ünnepi pillanataiban.  
 
Bevezettük a Kaposvár kártyát is, nem titkoltan azzal a szándékkal is, hogy a kaposvári identitás 
erősödjön.  
 
Kaposvár elsősorban a kaposváriaké. A kártyát az állandó kaposvári lakosok igényelhetik. A kártya 
tulajdonosai kedvezményesen vehetnek részt kulturális és sporteseményeken, olcsóbban használhatják 
a Virágfürdőt, az uszodát és a Jégcsarnokot is, szombaton ingyen parkolhatnak a város 
fizetőparkolóiban.  
 
Ma már csaknem hetven üzlet, vendéglő is árengedményt ad a Kaposvár kártya 13000 tulajdonosának. 
 
Ez év őszétől további kedvezményeket is igénybe vehetnek a kaposváriak. Az autóbuszainkon 10% -kal 
olcsóbban utazhatnak, az autósok hétköznap is  kedvezményesen parkolhatnak és a wifi kiépítése után 
a közterületen internetezni akarók ingyen vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.  
 
A kaposvári közösség fontos építőkövei, erős pillérei a civil szervezeteink. Természetesen 
továbbra is számíthatnak az önkormányzat támogatására.  
Munkájuk nélkülözhetetlen az egészségügyben, kultúrában, sportban, az idősek és a fiatalok 
összetartásában, a szoc iális  gondoskodásban. A több mint kétszáz alapítvány, egyesület munkája 
nélkül jóval szegényebb lenne városunk. Évente 95 millió forinttal segítjük munkájukat.  
 
Városunk honlapján civ il oldalt ny itottunk, ezt 221 kaposvári c iv il szervezet használja már. Tavaly  
hetven civ il szervezettel közösen megalkottuk a város civ il koncepcióját, mely  a partnerség, a közös 
munka kereteit jelöli ki. 
Az anyagi támogatáson túlmenően – munkájuk segítésére – önkormányzati tulajdonú hely iségeket is  
biztosítunk számukra. Így tudja közösségerősítő munkáját végezni többek között a Borostyánvirág 
Anyaotthon a Jutai úton, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete a Béke utcában, vagy a Máltai 
Szeretetszolgálat a Sávházban. 
Elkészült a Kaposvár történetét feldolgozó Városismereti Kézikönyv is, amelyet már tanítunk is a 
kaposvári középiskolák 3-4. osztályában. 



Kaposvár az ötcsillagos város 
 
Az itt élők munkája az elmúlt években számos elismerésben részesült. Városunk az Év települése lett.  
334 település közül mi kaptuk meg az Arany Rózsa-díjat. 2008. óta Kaposvár az ország 
turizmusbarát települése, környezetszépítő tevékenységünket pedig arany diplomával ismerte el a 
Virágos Magyarországért program 2007-ben. Birtokosai vagyunk az Entente Florale aranydíjának is,  
amellyel egyben kiérdemeltük az Európa Virágos Városa címet is.  
 
Erős közösség lettünk, és erőnk napról-napra növekszik, így optimisták lehetünk kitűzött 
céljainkat tekintve. 

Városimázs 
 
Hazánk 328 városa közül alig van olyan, amelyet be tudnánk azonosítani jelképei alapján. Ezek közé 
tartozik például Eger, melyről rögtön eszünkbe jut az egri vár vagy a Szépasszonyok völgye. 
Ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni magunkat másoktól, ahhoz, hogy Kaposvár egyedivé,  
beazonosíthatóvá váljon, meglévő hagyományainkra építve erősítenünk kell városunk imázsát.  
Négy olyan, a városra jel lemző imázskép erősítéséről döntöttünk, amelyből egynek vagy kettőnek pár 
éven belül alkalmassá kell válnia arra, hogy erről azonosítsák be Kaposvárt: 
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 ismertté Kaposvár v irágosítási programjáról. Ebben az 
időszakban helyezték ki a v illanyoszlopokra az első v irágkosarakat is.  
1925-ben tizenötezer v irágot és facsemetét ültettek el Kaposvár utcáin.  
1928-ban alakították ki a mai Berzsenyi parkot, majd ezt a Színházés a Rippl-Rónai park követte.  
Elődeink törekvéseit foly tatva növeltük a v irággal beültetett területek nagyságát. Ma már közel 2 millió 
m2 zöldterületet gondozunk. Négy év alatt megdupláztuk a zöldterületek fenntartására fordított 
összeget.  Átalakult városunk, új városrészek épültek, komfortosabb lett Kaposvár. Parkjaink,  
közterületeink rendezettebbek, mint korábban.  
A v illanyoszlopokon, az utak mentén, a lakótelepeken már ma is  több ezer muskátli  díszlik. A  
körforgalmakat is  v irágosítottuk, a kecelhegyi játszótér köré sövényt ültettünk, a Múzeum park és az 
Európa park növényeit pótoltuk. I gényes új zöldterületet alakítottunk ki az Achim András utcában.  
Gondozásba vettük a városliget északi területét, és a kaposvári gördeszkás fiatalok kérésére görparkot 
is építettünk. Foly tattuk parkjaink növényrekonstrukciós munkáit és új fákat, cserjéket ültettünk 
városszerte.  
Ma már parkjaink rendjét és tisz taságát parkőrök v igyázzák a Városligetben, a Berzsenyi, Cseri, 
Hajnóczy, Színház, Európa és a Múzeum parkban, továbbá a Jókai ligetben is.  
Köztereinken, buszmegállóinkban 182 új padot helyeztünk el, mert jólesik egy-egy séta vagy bevásárlás 
után megpihenni.  
Gondot okozott az utcai szemétgyűjtők hiánya. 207 újat szereltünk fel,  továbbá 100 csikktartót a város 
forgalmas pontjain. Bővült a szelektív  gyűjtőszigetek száma is, 35 db van a város különböző részein.  
 
Városunkat szép parkerdők veszik körül (Gombás, Tókaji, Töröcskei, Gyertyános) és arborétumot is  
létesítettünk a Desedán.  
A Deseda tónál felújítottuk a kikötőt és jelentős partvédelmi munkákat végeztünk. A desedai 
parkerdőben felújítottuk az asztalokat, a padokat valamint a sétautat, a Gyertyánosban és Tókajon 
újrafestettük a padokat, a tókaji parkerdő játszóterét pedig újjávarázsoltuk.  



Városunk közterületi játszótereinek egy része már több évtizedes. Új játszóteret építettünk a Virágfürdő 
területén, korszerű játszóeszközöket helyeztünk ki a Hajnóczy parkba, focipályát építettünk a Nádasdi 
utcában.  
Felújítottuk a Béke-Füredi lakótelepen a Szivárvány játszóteret és megszépült a Füredi úti és Béke park i 
játszótér is. Óvodáinkban felújítottuk a játékudvarok jelentős részét is.  
Az elmúlt négy évben 81 millió forintot költöttünk játszótereink felújítására, de munkánknak még közel 
sincs vége: 100 millió forintos játszótér-felújítási és épí tési programot kezdünk el 2011-ben. 
 
Kaposvár – a szecesszió városa 
 
Kevés olyan város van Európában, ahol v iszonylag szűk helyen annyi szecessziós, eklektikus épület 
található, mint Kaposváron. 238 olyan épületünk van, amelynek zöme a XIX. század második felében 
épült. Karbantartásuk, homlokzatuk felújítása közös érdekünk. 
Ezek az épületek zömmel magántulajdonban vannak. Felújításuk aránytalanul nagy terhet ró 
tulajdonosaikra, ezért továbbra is hozzájárulunk a felújítás költségeihez, hiszen ezeket az épületeket 
örökségként kezeljük. Így újult meg többek között a Fő utca 79., 66., és a Kossuth Lajos utca több 
homlokzata is.  
 
Kaposvár – a szökőkutak városa 
 
Városunkban 28 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 és azért, hogy Kaposvár a szökőkutak városa lehessen, minden 
évben építünk egy újat.  
Ezért készült el a Kossuth téri, a Raktár utcai, a donneri, a Noszlopy Gáspár utcai és a Béke-Füredi 
lakótelepen található két szökőkút is. 
 
Kaposvár – a fesztiválok városa 
 
Városunkban jelentős a fesztiválok közösségszervező és összetartó ereje. Ma már minden évszakra jut 
egy fesztivál. Foly tattuk a hagyományokat és újakat is szerveztünk. Komoly hagyományokra tekintenek 
v issza a Farsangi Napok, a Tavaszi Fesztivál, a Festők Városa Hangulatfesztivál és a Szentjakabi Nyári 
Esték programsorozata is.  
A Csiky Gergely  Színház és az ASSISTEJ Magyar Központja közös rendezésében minden második  
évben megrendezzük a Gyermek és I fjúsági Színházak Találkozóját. Idén ötödik alkalommal láttuk 
vendégül a társulatokat. A biennálé igazi fesztiválhangulatot teremtve már az utcákra, terekre is  
kiköltözött. Jelentőségét az egyre erősödő külföldi érdeklődés is mutatja. A továbbiakban még nagyobb 
hangsúly t fektetünk a fesztivál nemzetközi jel legére. Diákok meghívását tervezzük Európa 
színművészeti egyetemeiről. A Young Európa program a Kaposvári Egyetem koordinálásával valósul 
meg.  
Rangos fesztivállá vált a Youth Football Festival is, amely  ma már több kontinens több ezer fiatalját 
vonzza városunkba.  
2010-ben egy új, szépreményű fesztivált is útjára indítottunk, a Nemzetközi Kamarazenekari Fesztivált.  
Bízunk abban, hogy pár éven belül kiemelkedő jelentőségű nemzetközi eseménnyé növ i ki magát.  
 
Tervünk, hogy a Festők Városa Hangulatfesztivál hazánkban a nyár egyik legjelentősebb 
fesztiválja legyen. Nem is lehet ennél kisebb célja Rippl-Rónai és Vaszary városának. 



Fesztiváljaink elismertségét jelzi, hogy az Európa Kulturális Fővárosa pécsi programjaihoz a Festők 
Városa Hangulatfesztivál mellett a Kaposi Farsanggal és a Gyermekszínházi Biennáléval is  
csatlakoztunk 2010-ben.  
Kaposvár évente csaknem 100 mill ió forintot fordít nagyrendezvényeinek támogatására. Megéri, hiszen 
azokon több tízezren vesznek részt. A jövőben is számíthatnak a város támogatására.  

A munka a biztos megélhetés garanciája 
 
Ha munka van, minden van, ha munka nincs, semmi sincs. A munka az alapja minden ember  
létbiztonságának, önállóságának, függetlenségének.  
A munka ad tartást, büszkeséget és elismerést abban a közösségben, ahová tartozunk: a családban, a 
lakóhelyen, a munkahelyen, a baráti körben.  
Olyan gazdaságpolitika a célunk, amely elősegíti, hogy aki akar, az tudjon is munkát vállalni. 
Ma Kaposváron 3700-an vannak munka nélkül.  
A munkanélküliség nemcsak gazdaságpolitikai problémákat okoz, hanem a szegénység kiterjedését is  
eredményezi. A tartósan munkanélküli emberek munkába állása és a 45 év felettiek elvesztett 
szakmájukba való v isszavezetése már ma is nehezen lehetséges.  
 
A problémát súlyosbítja, hogy ma hazánkban a szociális segélyezési rendszer nem segíti, hanem 
akadályozza a szegénységből való kitörést, hiszen alacsony a motivációs hatása.  
A 2008 őszén berobbant gazdasági válság megtanított bennünket arra, hogy a bajban adni kell  
és nem elvenni. Bevezettük a Kaposvári modellt, az országban is elismerést kiváltó,  
vállalkozásokat segítő, munkahelyek megőrzését, illetve teremtését ösztönző programunkat. 
Tettük ezt azért, mert a válságot nem túlélni akartuk, hanem győztesen kikerülni belőle.  
Programunk öt részből ál l: 
Előrehoztuk beruházásainkat, hogy munkát tudjunk adni a kaposvári embereknek.  
Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keretet működtetünk.  
A legkisebb vállalkozásoknak elengedtük a hely i iparűzési adót.  
A közepes és nagyobb vállalkozásoknak fizetés i halasztást vagy részletfizetési lehetőséget adtunk a 
hely i adó befizetésében. 
Szervezett közmunkaprogramokat indítottunk. 
Programunk sikeres, hiszen K aposváron jóval kevesebben veszítették el állásukat, mint másutt az 
országban.  
Kaposváron a foglalkoztatási ráta – vagyis az aktív  keresőknek a munkavállalói korú népességhez 
v iszonyított aránya – 60%. Megyei szinten ez az arány 51%, az országban pedig 58 százalék. Ma az 
Európai Unió átlagos foglalkoztatási szintje 64% . Célunk ennek elérése. Ehhez 1800 új munkahelyre 
van szükség. 
 
Előrehozott beruházásainkkal több mint 10 milliárd forint megrendelést adtunk az építőiparnak,  
hogy legyen a cégeknek munkája, és ne kelljen embereket elbocsátaniuk.  
 
Így épül az Ady Endre utca 126 új parkolóval, így szépül meg a Noszlopy Gáspár utca és így válik 
multifunkcionális rendezvényközponttá az 1928-ban épült volt Szivárvány Filmszínház. A városi strand 
után 9 új medencével megújul a termálfürdő is. Új, fedett élménymedencét építünk, amely  kiúszó 
nyaktaggal kapcsolódik a szabadtéri medencéhez.  
Mivel a meglévő medencék kapacitása a jelenlegi igényeket nem elégíti ki, a komplex gyógyászati 
fej lesztés részeként ülőpados gyógymedencét, gyógytornaés súly fürdő medencéket, tornatermet is  
építünk. Épül a kaposvári nagypiac, a Deseda körüli kerékpárút, bővül a Keleti Ipari Park. Megszépül a 
Rippl-Rónai-v illa, iskolák, óvodák, utak, járdák, épületek újulnak meg. 



A Kaposvári modell másik  eleme a Foglalkoztatási és Munkahely-megőrzési Támogatási Keret. Az 
elmúlt két esztendőben munkahelyek megőrzéséhez 16 vállalkozásnak 98 millió forint támogatást 
adtunk. Ezzel mintegy 300 család munkából való megélhetését biz tosítottuk.  
A válság a legkisebbeket, az egyszemélyes vagy családi vállalkozásokat sújtotta leginkább. 523 cég,  
magánszemély talpon maradását segítettük elő azzal, hogy 70 millió forint iparűzési adót nem kellett 
befizetniük. 
A közepes és nagyobb vállalkozásoknál 57 vállalkozó kérését támogattuk azzal, hogy – likv iditásuk 
megőrzése érdekében – 191 millió forint iparűzési adó befizetését átütemezhették. Ez 1700 ember 
munkahelyének megtartásában nyújtott nagy segítséget.  
Több mint ezer – négyszer több, mint az előző években – munkanélkülinek adtunk munkát közhasznú 
és közcélú munka keretében. Ők a város alkalmazásában intézményeinknél és a köztereken 
dolgoznak.  
 
Célunk nem lehet kisebb, mint hogy elérjük: aki akar, tudjon is munkát vállalni. Ez 1800 
munkahely teremtésével valósulhat meg. 
 
Ennyi új munkahely  kell ahhoz, hogy fenntartható növekedés és egyensúly  jellemezze a kaposvári 
gazdaságot.  
Az új munkahelyek jelentős részét a felsőfokú végzettség nélküli emberek számára kell a 
vállalkozóknak létrehozniuk, hiszen közöttük sok a munkanélküli, vagy az inaktív .  
Kaposváron a regisztrált munkanélküliek csaknem 30% -a nyolc általános iskolai osztállyal, vagy azzal 
sem rendelkezik.  
 
Az ilyen típusú új munkahelyek döntő többsége az építőiparban, a turizmusban és a közösség 
érdekében végzett munkák területén jöhet létre. Ezek képesek tömegesen felszívni a ma még nem 
foglalkoztatott munkaerőt.  
Az 1800 munkahely  másik részét a frissen végzett, sokszor több idegen nyelvet is beszélő fiatalok 
elhelyezkedésének megkönnyítésére kell a vállalkozásoknak megteremteniük. Ehhez a jövő a kreatív  
iparoké, valamint az európai és globális szolgáltató központoké.  
Ha ebben nyerünk, megnyerjük a magasabb életszínvonalat és életminőséget. A kicsiknél és a 
nagyoknál egyaránt állandó innovációra van szükség, ehhez K+F-stratégia és szervezet kell.  
 
Az építőiparnak jelentős az élőmunka igénye, ezért fontos ágazata lehet a gazdasági válságból  
való kilábalásnak.  
 
Az önkormányzati megrendelések több mint 80% -át a kaposvári kis és közepes vállalkozások kapják.  
2007-től ez  év elejéig 913 vállalkozási szerződést kötöttünk, ebből 739-et kaposvári, 174-et pedig nem 
kaposvári vállalkozókkal. A valamivel több mint 10 mil liárdos szerződött összegből 7,9 mill iárd forint a 
kaposvári vállalkozókhoz és alvállalkozóikhoz került. Problémát okoz v iszont  
a Közbeszerzési Törvény szigorú, a hely i érdekeket érvényesíteni nem engedő szabályozása.  
Az államnak a Közbeszerzési Törvény módosításával lehetőséget kell adnia az önkormányzatoknak a 
várospolitikai érdekek érvényesítésére is.  
A jelenlegi törvényi szabályozás és építőipari vállalkozásaink ereje ma még a nagyobb volumenű 
munkák fővállalkozói szerepvállalását nem teszi lehetővé. Meg kell erősödniük, vagy összefogva kell 
alkalmassá válniuk a nagyobb beruházások elnyerésére is.  
Ma az építőipari kisés középvállalkozásoknak jóval nagyobb gazdálkodási biz tonságot, jogbiz tonságot 
kell kapniuk. A piaci versenyben csak akkor győz a jobb, ha valóban van verseny. Ha ezt korlátozzák 
vagy kizárják, akkor nem a jobb, hanem az erősebb győz.  
A Közbeszerzési Törvény ma nem a jobbat, hanem az erősebbet támogatja.  



A kaposvári építőipari cégek másik súlyos gondja a körbetartozás és lánctartozás. A körbetartozás nem 
csak az üzleti bizalmat, a fizetési fegyelmet és a gazdasági környezet kiszámíthatóságát rombolja szét,  
de gyakran igazságtalanul nehéz likv iditási helyzetbe hozza a vállalkozásokat, különösen a 
kisvállalkozásokat. A körbetartozás sajátossága, hogy mindig a végén csattan az ostor, a legerősebben 
a tartozási lánc végén álló kisvállalkozásokat sújtja. Számukra egy-egy késedelmes számlakiegyenlítés 
vagy ki nem fizetett munka akár a vállalkozás végét is jelentheti. Ennek elkerülésére a város i 
megrendeléseknél idegen, nem kaposvári fővállalkozó esetében olyan szerződéseket kötünk, amelyek 
alapján az elvégzett munkájuk után közvetlenül mi fizetjük ki a kaposvári vállalkozásokat.  
 
Újabb lakásokat építünk. A kaposvári építőiparnak kitörést jelenthet városunk otthonteremtés i 
programja. A lakásépítések egyszerre élénkíthetik a gazdaságot, csökkenthetik a munkanélküliséget és 
megoldást k ínálnak egy sor társadalmi problémára is.  
 
Az otthon az a hely , ahonnan munkába indulunk, és ahová mindig örömmel térünk haza.  
A kaposváriak gyakran mondják, hogy az újabb gyermek vállalásának egy ik akadálya a saját otthon 
szűkössége vagy hiánya.  
 
Nem lehet kisebb a célunk, minthogy Kaposváron mindenkinek legyen saját otthona. Szeretnénk,  
ha még többeknek válna valósággá az új otthon álma.  
Ezért is építettünk újból bérlakásokat. Harminclakásos Fecskeház épült a Fő utcában. Állami támogatás 
esetén a Dési Huber közben 31, a volt hajléktalanszálló helyén 45 bérlakást építünk.  
Többen vannak olyanok, akiknek egy kis plusz kell még ahhoz, hogy saját tulajdonú otthonuk legyen.  
Ezt a pluszt megadjuk azzal, hogy a piaci árnál négyzetméterenként 70 ezer forinttal olcsóbban 
vásárolhatnak tulajdont a Fő utca 93. szám alatt.  
 
Folytattuk panelházaink felújítását is.  
Mindezidáig 7157 panellakás újult meg hatmilliárd forint ráfordítással. A munkákat kaposvári építőipari 
vállalkozások végezték. 2010-ben 346 mill ió forintért megújítottuk a Sávházat is. Programunkat 
foly tatjuk, hogy Kaposvár az ország első olyan városa lehessen, ahol valamennyi panellakás megújul.  
Mi gondolunk azokra is, akik nem panellakásban élnek. A hagyományos építésű lakásokban élőknek is  
biztosítunk támogatást energiatakarékossági beruházásaikhoz.  
Számunkra fontos lakótelepeink közterületeinek javítása is, zöldterületeink korszerűsítése,  
intézményekkel, szolgáltatásokkal való ellátása.  
Megmutatjuk az országnak, hogy a lakótelepek is nézhetnek ki úgy, mint a városok díszterei.  
 
Már elkészült a Béke-Füredi lakótelep két tömbjének a rehabili tációja,  megújult járdákkal, utakkal,  
közművekkel, szökőkutakkal és játszótérrel.  
A következő felújítandó lakóteleprész a Honvéd, az Arany János és s Petőfi utcák által határolt 
városrészben lesz. A Honvéd utca mögött új játszótér épül, a Sávház előtti sportpálya megújul és új 
parkolók is épülnek. Foly tatjuk a Sávház korszerűsítését, a középső lépcsőházába akadálymentes li ftet 
építünk. A Petőfi Emlékkönyvtárat felújítjuk. Minderre 1,2 milliárd forintot költünk. 
Támogattuk és a továbbiakban is támogatjuk mindazokat, akik közművesített telkeket alakítanak ki. Í gy 
készült a kaposfüredi, a rómahegyi, a kisgáti családi házas lakótelep is. A lakást vásárlóknak, építőknek 
hosszúlejáratú kamatmentes hitelt biztosítunk, amely  3 éves türelmi idővel 12 évre szól. Gondolunk 
azokra is, akik még albérletben élnek. Csak 2009-ben 254 családnak 18 millió forinttal csökkentettük 
albérleti kiadásait.  
Kaposvár helyi adópolitikája a gazdaság ösztönzését jelenti. 
Ma az állam a helyben keletkezett adóbevételek zömét, a személy i jövedelemadó esetében több mint 
90 % -át elvonja, majd különböző közfeladatokra, oktatásra, egészségügyre vagy szociális ellátásra 
fejkvóták alapján v isszaadja. Sőt, ma az állam úgy ír elő törvényileg közfeladatokat a települések 



számára, hogy a feladatok ellátásához szükséges finanszírozást nem vagy nem elegendő mértékben 
biztosítja.  
Így a települések előtt gyakorlatilag két út ál l: vagy saját bevételeikből, a hely i vállalkozások 
megadóztatásából, vagy a fejlesztési beruházási kiadások lefaragásából pótolják a hiányzó forrásokat.  
A végeredmény a városok döntő többségénél a magas hely i adók és a gyenge hely i gazdaság,  
infrastruktúra kettőssége.  
Versenyképes vállalkozások azonban csak versenyképes településeken működhetnek.  
Kaposvár adópolitikája más. Nálunk a hely i adó nem a bevételt növelő, hanem a gazdaságot 
ösztönző eszköz. Azzal együtt is, hogy ma a vállalkozók összes adójukból nyolc százalékot fizetnek 
helyben, 92 % -ot pedig a központi költségvetésbe juttatnak. 
A települések finanszírozásában, a hely i és központi adók megosztásában olyan új rendszer 
szükséges, amely  közvetlen kapcsolatot teremt a települések gazdaságfejlesztési tevékenysége és a 
települések gazdasága között.  
 
A kaposvári kis és középvállalkozások megerősítése a jövő záloga. 
Különleges figyelmet kell szentelni nekik, mivel a munkahely teremtésben elsődleges szerepet 
játszanak. Ez a regionálisan adott gazdasági lehetőségek jobb kihasználását is jelenti. A Somogy 
Megyei Vállalkozói Központ sokat tehet érdekükben. 
Az államnak mérsékelni kell adójukat, egyszerűbb adminisztrációval, kedvezményes hitelekkel és állami 
megrendelésekkel is javítaniuk kell a szektor működési feltételeit. 
Itt, Kaposváron továbbra is ők lesznek az önkormányzati megrendelések kedvezményezettjei. A  
Foglalkoztatási és Munkahely-megőrzési Alapunk által nyújtotta lehetőségekkel továbbra is  
számolhatnak. Az általunk adott adókedvezmények elsődleges preferáltjai továbbiakban is ők lesznek.  
Az elmúlt két évben mintegy háromszázmillió forint hely i adó átütemezésének lehetőségével 1700 
kaposvári munkahelyet támogattunk. 
Ma még tovább kell működtetnünk a garanc iaalapot is, hiszen beruházásaikhoz, fejlesztéseikhez 
nehezen jutnak Európai Uniós forrásokhoz, vagy kedvezményes kamatozású hitelhez. Az elmúlt 
években létrehozott garanciaalapban nyolc ingatlan szerepel huszonhat hektáros területtel. Az alap 
segítségével tudott beruházási hitelt felvenni például a Lakoma Bár Kft., amely  az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlant ajánlotta garanciaként a kölcsönt nyújtó pénzintézetnek. 
Ahhoz, hogy a települések a hely i gazdasági környezet fejlesztésére több forrást biztosítsanak, helyre 
kell áll ítani a település finanszírozásában a piacösztönző szerepét.  
Az aktív  telephely i politika ugyanis – infrastruktúra-fejlesztés a befektetők és hely i vállalkozások 
számára – komoly kiadásokat jelent.  
Kaposváron a jelenleg érvényben lévő, számunkra rendkívül kedvező tlen központi  
forrásmegosztás ellenére bővítjük a Keleti Ipari Parkot.  
 
A magyar államtól 16 hektárny i területet vásároltunk és 137 millió forintért közművesítettük, utat,  v ízés 
szennyvízhálózatot építettünk ki.  
A kaposvári átlagkeresetek emelése érdekében városunk támogatja azokat a munkaadókat, akik 
a béreket az előző évi infláció mértékét meghaladóan növelik. 
28 millió forint telekvásárlási támogatást adtunk a Guba Sándor utcában lévő 9170 m2 terület 
vásárlására a Lakics K ft-nek azzal, hogy gépipari üzemet létesít a területen. Ezzel a támogatással 100 
új munkahely  létesítéséhez járultunk hozzá.  
 

Versenyképes oktatást és képzést! 
 
Közvetlenül a rendszerváltás után a tőkebefektetések egy ik legfőbb motiváló tényezője a hazai 
munkaerő jó szakképzettsége volt. Ma v iszont egyre nehezebben találnak jól képzett szakmunkásokat a 
cégek. Olyannyira, hogy mára a nagyvállalatok letelepedésének, de már a kis és középvállalatok 



fej lődésének is egy ik legfőbb gátjává a jól képzett szakemberek hiánya vált. És ez nem a kaposvári 
szakképző iskolák hibája.  
Az elmúlt évtizedben az oktatás területén megbomlottak az egyensúlyok. A mérleg egy ik serpenyőjét 
nézve a fiatal korosztályok mind nagyobb hányada vesz részt a felsőfokú oktatásban. A mérleg másik  
serpenyőjében v iszont azt látni, hogy a szakképzés nagyot veszített presztízséből  és ma már egyes 
szakmákban szinte minimálisra csökkent a képzésben résztvevők száma. A szakképző intézményekben 
a törvény ugyanis az elméleti ismeretek oktatását preferálja, miközben a vállalatoknál és a 
tanműhelyekben folyó szakmai gyakorlatok erősen háttérbe szorulnak. Annak ellenére, hogy a 
kaposvári vállalatok éppen a fordítottját szeretnék: több gyakorlati képzést, kevesebb elméleti oktatást.  
Hatékony duális képzést kell városunkban megvalósítani, amely  alapvetően a vállalatoknál zajló 
gyakorlati képzésre épül, amit csak kiegészít a szakképzési intézményekben folyó elméleti oktatás. A 
Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) koordináló szerepe nélkülözhetetlen a munkában. 
A TISZK-et 2007 februárjában adtuk át, az intézményben öt év alatt ötezer diáknak biz tosítunk 
piacképes szakmát. Faipari műhely t, élelmiszer és ruhaipari, kereskedelmi kabineteket és CNC műhely t 
is építettünk.  
Ma már Szigetvár, Dombóvár szakképző iskolái mellett a Kaposvári Egyetem, a Szigeti Gyula és a 
Zichy szakképző iskolák is tagjai a konzorciumnak.  
 
Gazdaságpolitikánk kulcsa a foglalkoztatás növelése. 
A foglalkoztatás bővítésének jelentős, ma még kihasználatlan tartaléka az úgynevezett atipikus 
foglalkoztatás (részmunkaidős foglalkoztatás és a speciális foglalkoztatási programok – 
pályakezdők, fogyatékosok, távmunka.) 
 
Álláspontunk szerint az állam fokozottabb kötelezettségvállalásával jelentős előrelépés valósulhatna 
meg a részmunkaidős foglalkoztatásban. Biztosítani kell a teljes és a részmunkaidős foglalkoztatás 
közti átjárhatóságot.  
Hisszük, hogy a részmunkaidő ösztönzésével felvehetjük a harcot a munkanélküliséggel szemben. A  
részmunkaidős foglalkoztatással elsősorban a nők, a gyermekes anyák, a fogyatékkal élők és a 
felsőoktatásban tanulók számára biz tosítunk lehetőségeket.  
 
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 fontos kibővíteni és az igény lők számára még elérhetőbbé tenni az átmeneti munkalehetőséget 
biztosító közmunkaprogramokat is.  
Foly tatjuk a segély helyett munkahelyet, vagyis a hal helyett hálót elv  alkalmazását.  
Az elmúlt években megnégyszereztük a közmunkaprogramokban résztvevők számát, csaknem ezer 
kaposvárinak adunk így munkát. 
A korábbi négy helyett ma már húsz brigádvezetőnk van, de számuk még mindig kevés, többet veszünk 
fel, hogy a munkavégzés hatékonyságát szigorúbban ellenőrizhessük. Továbbra sem mondunk le 
azokról, akik hosszabb ideje munkanélküliek, el látásban nem részesülnek, önmagukat és családjukat 
csak segélyből képesek fenntartani. Nekik is a munka lehetőségét ajánljuk segély  helyett. Van mit 
tennünk óvodáinkban, iskoláinkban és a város közterületein is. Vannak még parlagfűvel fertőzött 
területeink, a csapadékvíz-elvezető árkok is felújításra várnak.  
Jól működő olasz és angol példák alapján lehetőségként ajánljuk a zöldfoglalkozást is. Műveletlen 
mezőgazdasági földeken a gazdálkodás, a konyhakerti növénytermesztés lehetőségét ajánljuk 
mindazon jelenleg még munkával nem rendelkezők számára, ak ik élni akarnak ezzel a lehetőséggel. A  
munkaerőpiac rugalmatlansága miatt – a roma társadalomra tekintettel – erősíteni kell a szezonális  
munkavégzés lehetőségét is. A közmunkák keretében erre lehetőségünk van.  



Sokat segítene, ha az állam megfelelő támogatást nyújtana a pályakezdő fiatalokat, 45 év feletti  
nőket és az 50 év feletti férfiakat szakképzettségüknek megfelelő munkakörben alkalmazó 
munkaadóknak.  
Mi a Foglalkoztatási Alapunkat alkalmassá tesszük erre.  
Segítjük a nők munkába állását is. A folyamatosan csökkenő ál lami támogatás ellenére sem zártunk 
be bölcsődét, sőt, a Búzavirág Utcai Bölcsődében tíz férőhely  zárolását feloldottuk. A Petőfi Utcai 
Bölcsődében pedig óradíjas gyermekfelügyeletet biztosítunk, tavaly  2269 órát vettek igénybe. Óvodáink 
nem csupán a kaposvári családok, hanem a környező településekről bejáró, nálunk dolgozó szülők 
gyermekeit is fogadják. A környező településekkel társulási megállapodásokat kötöttünk.  
 
A XXI. században a világ visszatér az emberiség alapjához. Újból a termőföld, a víz, az élelem, az 
energia lesz a fontos. Furcsa dolog, de mi, magyarok éppen annak vagyunk bővében, ami a XXI. 
században a világ sok helyén szűk keresztmetszetté válik.  
Energiapolitikánk alapja nem lehet más, mint a diverzifikáció, a verseny és az ellátásbiztonság.  
Magyarország az ellátás szempontjából k iszolgáltatott, a korábbi kormányzatok meggondolatlan 
privatizációs politikája pedig tovább rontotta helyzetünket.  
A v illamos művek és a szolgáltató vállalatok jelentős részének privatizációja, a hálózat koncepciótlan 
fejlesztése problémákat okozott.  
A város elektromos energiával való ellátása és a hálózat fejlesztése az E.ON feladata.  
Sajnos a kisebb hálózatfejlesztési munkákat az E.ON helyett nekünk kell elvégezni.  
Az elmúlt években több mint 24 millió forintot fordítottunk a közv ilágítás fejlesztésre. Bővült a hálózat az 
Iskola közben, a Rákóczi téren, a Csalogány utcában, a Guba Sándor úton,  sűrítettük a lámpatesteket 
többek között a Rómahegyi úton, az Ivánfahegy közben, Répáspusztán, a Körtönye és az Erdősor úton,  
a Szigetvári úton, a Benedek Elek utcában és Töröcskén. 
A város elektromos energiával való ellátását 208 km hosszú 20 KV-os hálózat biz tosítja. A lakásainkat 
kiszolgáló 0,4 KV-os hálózat pedig 426 km. Évente 170 millió forint közv ilágítás i költséget fizetünk az 
E.ON-nak.  
Ezért is döntöttünk úgy, hogy a 8658 db közv ilágítási lámpatestből 2254 db korszerűtlen, nagynyomású 
higanylámpát is lecseréltetjük. Ennek eredményeként az év i közv ilágítási költségünk húszmill ió forinttal 
csökken. Változatlan célunk az, hogy az energiapiac liberalizációjával olcsóbb áramot biz tosítsunk 
Kaposvárnak.  
Azzal, hogy 2007-ben az áramot a szabadpiacról szereztük be, 51,5 millió forintot spóroltunk.  
Olyan kaposvári energiapolitikát szorgalmazunk, amely garantálja az ellátás biztonságát, a 
kiszámítható és megfizethető árakat, a természeti környezet megőrzését és az energia-
felhasználás ésszerűsítését.  
Ezért egy olyan Kaposvár jövőképét érdemes felrajzolni, amely  az élet meghatározó területein már a 
nyugat-európai működés jeleit mutatja.  
 
Energiafüggőségünk leküzdésével az alternatív energiák hasznosításával a lehető l egnagyobb 
energiafüggetlenséget kell elérnünk. Növeljük a környezetbarát és olcsóbb energiaforrások 
használatát.  
A volt Füredi II. laktanya északi oldalán biomassza erőmű épül. Az erőmű által előállított v illamos 
energia teljesítmény 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 áránál,  melyet a távfűtött lakások fűtésére 
használunk fel, így a távfűtés költsége 20 százalékkal csökken.  
 
Cukorgyárunk sikeres fejlesztés keretében biogáz termelésére és saját célú hasznosítására áll át.  
Megállapodtunk, hogy biogázt veszünk át tőlük a földgáz áránál 30 % -kal olcsóbban és ezzel 
üzemeltetjük a kaposvári fürdőt. A beruházással évente 45 millió forint energiaköltséget spórolunk meg.  



Városunkban a napsütötte órák száma lehetővé teszi a napenergia használatát is. A Klebelsberg 
Középiskolai Kollégiumban 450 fiatal melegvíz igényét napkollektorok felszerelésével elégítjük ki.  
A gazdasági válság k irobbanásával az új munkahelyek ösztönzése mellett a hangsúly t a meglévő 
munkahelyek biztonságára és megőrzésére helyeztük.  
Az elmúlt három évben 4598 kaposvári munkahely  létrejöttéhez, illetve megőrzéséhez járultunk hozzá.  
Az elkövetkező évek legfontosabb feladata új munkahelyek teremtése és a meglévők biztonságának 
növelése lesz. Ennek érdekében számba vettük a Kaposvár számára előnyöket hordozó területeket is.  
Kaposvár legyen a Dél-Dunántúl logisztikai központja, mely  a déli és a keleti piacokra is  kiható,  
információkat gyűjtő, feldolgozó és terítő központ is egyben. Előnyünk, hogy városunk a Dél Dunántúl 
közepén fekszik. 
Kaposvár legyen a művészet, a kultúra regionális fővárosa. Előnyt jelent, mert a térségben márkát 
jelent a kaposvári művészet (Rippl-Rónai, Vaszary). 
Kaposvár legyen az egészséges táplálkozást propagáló, minőségi élelmiszereket gyártó város.  
Előnyünk, hogy a Kaposvári Egyetem az agrár és élelmiszer tudomány regionális tudásközpontja lesz.  
Kaposvár legyen vendégváró város, az egészség, az életminőség, a rekreáció, és a turizmus városa.  
Előnyt jelent, hiszen a Kaposi Mór Megyei Kórház a térség egy ik legfelszereltebb súlyponti kórháza 
lesz, az élményfürdőnk mellé felépül a re kreác iót, rehabil itációt is szolgáló európai színvonalú 
gyógyfürdő, és Kaposvár már ma is a hazai lovas szakemberképzés regionális központja. 



Kaposvár a régió logisztikai központja 
 
Kaposvár a régió logisztikai központja lesz. 
A Dél-Dunántúl szívében fekvő városunk alkalmas a logisztikai funkciók ellátására. Ez fejlett 
technológiai színvonalat képv iselő 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 szerepéről beszélünk, akkor tudnunk kell: városunknak nem 
csupán a Dél-Dunántúl, hanem a déli és keleti piacokra is  kiható logisztikai, gyűj tő, információkat 
feldolgozó és terítő központtá is  kell válnia. Ebben nagymértékben számítunk a Kaposvári Egyetem 
munkájára. Egy logisztikai központ elképzelhetetlen megfelelő közlekedési infrastruktúra nélkül (út,  
vasút, repülőtér), mert a közlekedési hálózatok fejlesztése a gazdasági felemelkedés alapvető feltétele.  
Az M67-es és az M9-es utak megépülte kiemelten fontos a város gazdasága, iparfejlesztése 
szempontjából. 
Ígéretet kaptunk bőven! 
Kaposvárt az M7-es autópályával összekötő M67-es gyorsforgalmi út megépítését 2009-re ígérték.  
Eddig csupán a Kaposfüredet elkerülő szakasz építése kezdődött el.  
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, Sopron-Szombathely-
Zalaegerszeg-Nagykanizsa-Kaposvár-Dombóvár-Szekszárd-Szeged útvonalon. Az út két szakasza már 
2000-2002. között megépült.  
A városunkat tehermentesítő szakasz Kaposmérőig már gyorsforgalmi útként üzemel. Műtárgyai 
autópályának megfelelő szélességben épültek meg. Az út másik elkészült szakasza a szekszárdi Duna 
híd.  
Az előző kormány az M9-es Kaposvár-Szekszárd közötti szakaszának megvalósítását 2013-ig nem 
tervezte. Kezdeményezzük a beruházás előrehozatalát.  
 
A vasúti közlekedés fejlesztésének kiemelt nemzeti célkitűzésnek kell lennie. 
Azt ígérték, hogy gyorsvasút köti majd össze Kaposvárt Budapesttel, külön szintű közúti és vasúti 
csomóponttal a Pécsi utcánál és a keceli bejárónál, valamint külön szintű vasúti kereszteződéssel a 
Jutai útnál és a Raktár utcánál.  
A beruházás elmaradásával sajnos a vasútvonal állapota nagymértékben romlott.  
A magyar vasút másfél évszázados működésének mélypontján van. Fejlesztésekre van szükség, a 
nemzetközi fővonalakon el kell érnünk az ígért 160-200 km/órás sebességet. Meg kell épülnie a 
Budapest-Kaposvár-Gyékényes közötti gyorsvasútnak és újabb InterCity  vonatokat kell üzembe 
helyezni, mert ma a Budapest-Kaposvár vasútvonalon csak száz évvel ezelőtti sz ínvonalon lehet 
közlekedni.  
 
Nem hagyjuk veszni a taszári repülőteret! 
Kevés város mondhatja el magáról, hogy közvetlen szomszédságában a v ilág legnagyobb személyés 
teherszállító repülőgépeinek fogadására is alkalmas repülőtérrel rendelkezik. Sajnos a taszári 
repülőteret 2004-ben bezárták. Azóta a karbantartások elmaradása és a szakszerűtlen kezelés miatt a 
repülőtér és a hozzá tartozó ingatlanok állapota rendkívüli mértékben leromlott.  
Az előző kormány sajnos veszni hagyta a taszári repülőteret a körülötte levő 524 hektáros területtel 
együtt, annak ellenére, hogy városunk egymilliárd forintot ajánlott érte. Nem mondhatunk le a repülőtér 
logisztikai hasznosításáról. Az afrikai, távol-keleti vagy akár a nagyléptékben fejlődő kínai piac elosztó 
központja lehetne Taszár, kontinensközi teherszállító bázis. Az uniós piac kapujaként funkcionálhatna,  
ugyanis Közép-Európában jelenleg nincs nagyméretű kiépített cargó bázis. Taszáron emellett lehetőség 
van repüléstechnikai hasznosításra, repülőgépek javítására, átalakítására is.  



Harminc hektár területet egy évvel ezelőtt értékesítettek azzal az ígérettel, hogy autóbuszgyár épül,  
több mint 100 munkahelyet teremtve. A bejelentést követően nem történt semmi. A privatizációt ki 
fogjuk v izsgáltatni.  
 
A gazdasági környezet javításához, de mindennapi életünkhöz is szorosan kapcsolódik a külső  
mellett a belső úthálózatunk fejlesztése is.  
A közlekedés ugyanis nem luxus, hanem a mindennapi élet alapvető feltétele. Lehetővé kell tenni, hogy 
mindenki gyorsan, biz tonságosan, jó minőségű utakon közlekedhessen autóval, autóbusszal.  
Ezért folytatjuk intenzív út és járdafelújítási programunkat. Az elmúlt négy évben 60 utcát 17656 m 
hosszban újítottunk fel 970 mil lió forintért. 27 utcában építettünk és újítottunk fel 13296 m járdát 217 
millió forint összegben.  
A belterületi földútépítések mellett tizenhat zártkerti utcában is hozzájárultunk szilárd burkolatú utak 
építéséhez.  
Kevesebb lett a balesetveszélyes csomópontunk is. Négy körforgalmat építettünk. A következő 
években még kettőt tervezünk: a Tesco előtt a Kaposváry György utcában és a Fő utca-Hársfa utca 
csomópontjánál. Ma már jelzőlámpák segítik az áthaladást a kisgáti és a Szent Imre utcai 
csomópontban, a Kossuth Lajos és a Mátyás király  utcánál, a Németh István és a Tall ián utcák 
csomópontjában is. A 67-es út Táncsics Mihály  utcai kereszteződésében tervezzük még 
forgalomirányító jelzőlámpa építését.  
 
További parkolóhelyek épülnek.  
A városok legnagyobb gondja, hogy a személyautók számának dinamikus növekedésével nem jár 
együtt a parkolóhelyek számának növekedése, így van ez nálunk is.  
Kaposváron az elmúlt 4 évben 1181 új parkoló létesült, illetve épül jelenleg is. Elkészült a Városház 
utcai parkolóház, felépült a Kapos Hotel mögötti parkolóház és a Corso bevásárló központ alatti  
mélyparkoló is. Megújult a Somogy Áruház előtti parkoló, a kisgáti városrészben is új parkolók épülnek.  
 
A városi élet nélkülözhetetlen eleme a megfelelő színvonalú tömegközlekedés.  
Városunk tömegközlekedését 43 busszal látjuk el. Átlagos koruk 14 év volt, ezért 9 csuklós buszt 
vásároltunk. Járműparkunk átlagos kora így 11 év alá csökkent.  
Ma már a Kőrösi Csoma utcában is jár busz, 253 millió forint beruházással tettük erre alkalmassá az 
utcát.  
Huszonkét fedett buszvárót is építettünk, többek között az Egyenesi, a Cseri, a Fenyves, a Zárda és a 
Posta utcákban.  
 
A NABI 2008-ban újraindította a kaposvári buszgyártást, munkát adva ezzel több mint 200 embernek.  
Mindezidáig az amerikai piacra gyártottak. Kérésünkre kifejlesztik az európai, így a hazai piacra is  
használható autóbuszt. Már készül a „kaposvári busz”. Sikeres szériagyártás esetén városunk a hazai 
buszgyártás fellegvára lehet, s ez újabb kaposvári munkahelyeket jelent. 



Kaposvár a művészet, a kultúra regionális fővárosa 
 
Meggyőződésünk, hogy a magyar nemzet felemelkedése csak színvonalas, mindenki számára 
hozzáférhető oktatással, szilárd erkölcsi alapokon nyugvó neveléssel érhető el. 
Nemzeti identitásunk megőrzése elképzelhetetlen a magyar kultúra megbecsülése nélkül, ezért 
kiemelten fontosnak tartjuk nemzeti kulturális örökségünk védelmét csakúgy, mint a kortárs művészeti 
alkotások létrejöttének és bemutatásának támogatását. Meggyőződésünk, hogy a közösségnek fontos 
szerepe van napjainkban is, határozottan kiállunk amellett, hogy az élet számos területén nem 
érvényesíthető a piaci logika. Vannak területek, ahol a társadalmi felelősségtudatnak, a szolidaritásnak 
kell meghatározónak lennie, hiszen az egyének nem kizárólag versenytársai egymásnak, hanem a 
közösség tagjaiként együttműködő partnerek is.  
A nemzet az a közösség, amelyben mindannyian otthon vagyunk. Közössége múltnak, jelennek,  
jövőnek, közössége minden magyar embernek, éljen bárhol a v ilágon. Feladatunk e közösség ápolása 
és erősítése Kaposváron is. Feladatunk, hogy ne vesszen el semmi nemzeti kincseinkből.  
Kaposvár nagymértékben gyarapítja a nemzeti kultúra kincsesházát. Feladatunk a múlt értékeinek 
megőrzése, megújítása és bemutatása, valamint a kulturális értékek gyarapításához szükséges 
feltételek megteremtése. A kultúra minden, ami összeköt. Hitünk szerint a jólét nemcsak kenyeret,  
munkát és fogyasztási javakat, hanem nemzeti büszkeséget, szeretetet, összetartozást, ünnepeket is  
jelent. 
Felelősek vagyunk kulturális közösségünk egészéért, ezért ápoljuk azt.  
Ma Kaposváron sok mindenre büszkék lehetünk, színházunkra, képző és zeneművészeti életünkre,  
néptánc kultúránkra, múzeumainkra. Kaposvár a v ilágnak már eddig is több festőóriást adott, 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 
magánkiállító-helyeinkre, az Ásványmúzeumra, a Steiner kályhagyűjteményre, a Kaposfüredi Galériára,  
a Babamúzeumra, a Krokodil Zoo-ra.  
Megítélésünk szerint az önkormányzat a kulturális feladatokat nem bízhatja teljes mértékben a piacra.  
Ugyanakkor nem tarthatja fenn magának az értékelés kiváltságát sem. Kultúrára költségvetésünk 9% -
át, csaknem 3 milliárd forintot költünk. Városunk aktív  szerepet vállal a művészeti 
intézményrendszerünk működtetésében. Így alapítottuk meg a Művészetek Kincsesházát, hoztuk létre a 
Bors-Honty gyűjteményt és Takáts Gyula Kossuth-díjas költőnk emlékházát. Közművelődési feladataink 
egy részét civ il szervezeteinkre bízzuk. Így dolgozik a Kaposvári Szimfonikus Zenekar, a Déryné 
Vándorszíntársulat és a Mikrokozmosz Alapítvány is.  
Bővítjük a kulturális értékeink bemutatásához szükséges infrastruktúrát is.  
Korábban már megépítettük a Vaszary Képtárat, felújítottuk legrégebbi történelmi emlékhelyünket, a 
Szentjakabi Bencés Apátságot és Vaszary János szülőházát. 2011-re felújítjuk a Rippl-Rónai 
Emlékmúzeumot és kertjét, i tt új parkolókat is építünk. Rendbe tesszük a park Méhes házát is. A  
beruházás 184 millió forintba kerül. Megépítettük, hangverseny és konferenciateremmé alakítottuk át az 
1928-ban épült városi mozi épületét 860 millió forintért. Elkezdtük az Együd Árpád Művelődési K özpont 
átalakítását is. A beruházás csaknem kétmilliárd forintba kerül. A Dél-Dunántúl kultúrpalotája lesz.  
2011-ben lesz száz esztendős a Csiky Gergely  Színház épülete. A színház felújítási terveit 
elkészítettük. A beruházás 7 mil liárd forintba kerül. Már többször kértünk segítséget a kormánytól,  
pályázatainkat rendre elutasították. Abban bízunk, hogy most segítséget kapunk és felújíthatjuk.  
Kaposvár az elmúlt esztendőkben Magyarországon egyedülálló módon gazdagodott köztéri szobrokkal 
is (Gera Katalin: A Szabadság Angyala, Wéber Klára: Bohóc, Sörös Rita: Söröskorsó, Trischler Ferenc:  
Rippl-Rónai-kordé, Gera Katalin: Rippl-Rónai találkozása Adyval). 
Fontosnak tartjuk, hogy a kultúrához lakhelyétől és anyagi helyzetétől függetlenül mindenki hozzáférjen.  
Ezért vezettük be a családi kedvezményeket. A családok, a gyermekek, az idősek a továbbiakban is  
ingyen vagy kedvezményesen látogathatják kultúrát közvetítő intézményeinket.  



Minőségi, egészséges élelmiszer Kaposvárról 
 
Minden gazdasági siker mögött tudás, és minden tudás mögött egy segítő közösség áll.  
 
Sajnos az oktatás, a kutatásfejlesztés és az innováció ma még csak gyenge szálakkal kapcsolódik a 
vállalatok v ilágához, így a meglévő tudás sem hasznosul kellően a gazdaságban. A most felnövekvő 
nemzedékek egyre nehezebben tudják finanszírozni tanulmányaikat és egyre nehezebben kapnak 
képzettségüknek megfelelő állást, ahol megszerzett tudásukat kamatoztathatnák.  
Jelenleg a felsőoktatásban szerezhető diplomák felére nincs piac i keres let.  
Szeretnénk, ha minél több kaposvári fiatal városunkban találná meg a továbbtanuláshoz szükséges 
feltételeket. Ez jó nekünk, szülőknek, mert i tthon olcsóbban tudjuk taníttatni gyermekeinket és jó a 
városnak, mert nagyobb az esély  arra, hogy fiatal diplomásként Kaposváron maradjanak.  
A Kaposvári Egyetemen befejeződött a képzési struktúra átalakítását előkészítő munka, amelynek 
lényege a piaci igényeket kielégítő oktatás i szerkezet kialakítása. Az egyetemnek emellett azonban 
v ilágos választ kell adni fiataljainknak arra a kérdésére is, hogy „miért a Kaposvári Egyetemet 
válasszam?” 
A hallgatói létszám sajnos az elmúlt három évben 1600-zal csökkent. A növekedés egy ik lehetséges 
módja a felsőfokú szakképzések körének és számának a bővítése. Új szakként elindítottuk a 
kereskedelmi szakmenedzser,  az audiov izuális szakasszisztens,  a médiatechnológus asszisztens és a 
televíziós műsorgyártó szakasszisztens szakokat.  
 
Egyetemünk az agrár és élelmiszertudomány regionális tudásközpontja lehet. 
A fejlesztés célja: modern szolgáltató és kutató egyetem kialakítása Kaposváron. Ennek legfontosabb 
eleme az agrár és élelmiszer tudományi tudásközpont, amelynek fő működési területe az élelmiszer 
alapanyagok útjának a teljes élelmiszerláncban való ellenőrzése a szántóföldtől az asztalig, új 
egészséges és magas hozzáadott értéket képv iselő, márkázott termékek és kapcsolódó technológiák 
kifejlesztése és bevezetése. 
Nemzetközi trendek is megalapozzák ezt a szándékot, hiszen erősödik a tudatosság a táplálkozásban. 
Ezt a város élelmiszeriparának ki kell használnia. 
Közös érdekünk, hogy jó minőségű élelmiszer kerüljön az asztalra. A biztonságos, jó minőségű 
élelmiszerre az élelmiszerbotrányok következtében az utóbbi időben igen nagy kereslet mutatkozik, és 
ennek kielégítését a kaposvári élelmiszergazdaság jelentős kitörési pontjaként kell kezelni. Egyre 
igényesebbé válnak a táplálkozással kapcsolatos elvárások.  
Az egyetemi kutatóközpont fontos feladata lesz a termékek minél hatékonyabb piacosítása is. A termék 
ugyanis csak akkor versenyképes, ha v izuális  korunk minden vívmányával felszerelve, többletértéket 
realizálva v isszük a piacra.  
Így minőségi, garantáltan egészséges – Kaposvárral azonosítható – produktumok jöhetnek létre,  
kenyérben, hústermékekben, tejben, sajtban, cukorban egyaránt. 
A kaposvári innováció, szakértelem jól értékesíthető lenne, ha az elméleti és gyakorlati tudás vállalkozói 
láncok keretében egyesülne. Ennek érdekében ösztönözni fogjuk a kaposvári élelmiszeripari klaszter 
kialakulását.  
Jó esélyünk lehet arra, hogy jó minőségű, egészséges kaposvári élelmiszer lássa el a hely i és a hazai 
piacokat.  
Megteremtjük a helyben termelt, illetve Kaposváron előállított élelmiszerek közvetlen értékesítésének 
biztonságos és gazdaságos feltételeit.  
Többek között ennek érdekében álltunk neki a Kaposvári Nagypiac átalakításának, mert a hely i és 
regionális szinten elismert termékek, az értékesítésre is lehetőséget adó piacok fejlesztése elősegíti a 
hely i identitás erősítését, bővíti a lakossági ellátás és a turizmus lehetőségeit is.  



A piac fej lesztéséhez szükséges magántulajdonú ingatlanokat megvásároltuk. A Baross Gábor utca 
felől 148 gépkocsi tárolására alkalmas parkolóházat építünk. Felette épül meg a korszerű vásárcsarnok,  
a régi piac területén pedig fedett elárusító teret hozunk létre 37 üz lettel, valamint további 44 ny itott 
árusító hellyel.  

Vendégváró város 
 
Kaposvár egyik legnagyobb lehetősége önmaga.  
Saját kincsei: a kaposváriak, a kaposvári gondolatok és hagyományok, a kaposvári kulturális örökség, a 
természeti adottságaink. A turizmus mindezt segíti elmesélni az országnak, a v ilágnak. A turizmus 
megismerteti, megszeretteti mindazt, ami kaposvári. A turizmus, ha jól csináljuk – nem mellékesen –,  
munkát is ad sokaknak. A turizmus gazdaságpolitikánk egy ik meghatározó lehetősége is. A következő 
években a meglévő erőforrások kihasználásával, ügyes stratégiával és okos fejlesztésekkel a régió 
egy ik leglátogatottabb városa lehetünk.  
Adottságunk van arra, hogy képzőművészeti ágakra építő, valamint természetorientált minőségi 
vendégforgalmat építsünk ki.  
Ma a Dél-Dunántúl turisztikai potenciálja kommersz, nem piacképes. Nekünk magasabb szintre 
kell kerülnünk. 
A művészetek mellett az agrár-, orvos és sporttudomány közös tevékenysége lehet alapja a kaposvári 
turisztikának. Ma még városunkba jellemzően egy-két éjszakára érkeznek a turisták. Egy minőségi 
szálloda hiánya ma már gátja a fejlődésnek, ezért a Kapos Hotel átépül négycsillagos szállodává. 20 új 
hotelszoba létesül, wellness részleg, új gazdasági és szociális épületrész készül. Az új parkolóház – 
amelynek második szintje a vendégek rendelkezésére áll – átadásával a szállodába érkezők parkolás i 
gondja is megszűnik.  
A szálloda átépítése után a konferenciaturizmus és rendezvényturizmus helyszíne is lehet.  
Átalakítottuk a Tourinform irodánkat, hiszen forgalma évről-évre folyamatosan nő. Tavaly  már több mint 
hetvenezer látogatónk volt. Egyre több turista keresi fel városunkat. Kaposvár már megállítja az átutazó 
forgalmat, amelyben évekig csak érintőlegesen vettünk részt. Ma már egyre nagyobb számban 
érkeznek a hosszú hétvégét városunkban eltölteni kívánó turis ták, ők három, négy napra keresnek 
szállást, látnivalót, programot. 
 
Egészségturizmus 
 
Hiszünk abban, hogy az egészségturisztikai fejlesztések hozzájárulnak az életminőség 
javulásához.  
Mindezek mellett fejlesztéseink a szórakoztatást és a hasznos szabadidő-eltöltést is szolgálják.  
Ezért alakítottuk át élményfürdővé az 1950-ben épült szabadtéri strandunkat. A beruházás 1,3 milliárd 
forintba került és az ország legnagyobb egybefüggő v ízfelületű fürdőjét építettük meg. Ezt követően 
nekiláttunk a termálfürdő átalakításának is. A fejlesztésre 3,4 milliárd forintot költöttünk. A fürdő 5893 
m2-es területét 8900 m2-re növeljük, a meglévő 5 medence helyett 14-et építünk. Fejlesztjük a 
gyógyászati részleget is gyógyés gyógytorna medencével, súly fürdővel és tornateremmel. A földszinten 
gyermek úszóterápiás medencét alakítunk ki, az emeleten önkiszolgáló étterem is épül.  
A Somogy megye népegészségügyi helyzetéről készült felmérés indokolttá teszi az 
egészségügyi ellátás fejlesztését. Az egészségturisztika jelentősen hozzá tud járulni az 
életminőség javításához. Ezért alakítjuk át a Kaposi Mór Megyei Kórházat is.  
Ennek fő eleme a szűrőprogramok kiszélesítése, a sürgősségi betegellátás centralizált rendszerének 
kialakítása, az egészségmegőrzés és a prevenció. Az utóbbiak az egészségügy legfontosabb feladatai.  
Betegségmegelőzésre összpontosító, egészségtudatos társadalmat építő, hatékony és hosszú távú 
programra van szükség. Ennek része a diplomás ápolónő-asszisztens képzés kapacitásának és 
minőségének emelése a kaposvári Egészségügyi Főiskolán. 



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tanulmánya szerint a lakosság egészségi állapotáért 43% -ban 
az életmód, 27% -ban az örökölt genetikai tényezők, 19% -ban a természeti és társadalmi környezet 
hatásai,  11% -ban pedig az egészségügyi ellátás tehető felelőssé. Kaposváron népbetegségnek számít 
a magas vérnyomás, ezt követik a csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei, majd a szív  és 
érrendszeri betegségek. Magas számban fordul még elő a diabetes, az osteoporosis és 
emésztőrendszeri fekélyek.  
 
Álláspontunk szerint az egészségügyben a szolidaritás, az egyenlő hozzáférés és a méltányosság 
mindenkire vonatkozó elve megkérdőjelezhetetlen. Ezen alapelvekre épülő szilárd és koherens 
egészségügyi politika a célunk.  
Az egészségügy, a gyógyító és betegségmegelőző tevékenység javításában iránytűnk a józanész és a 
magyar érdek. Ellene vagyunk minden olyan reformnak, amely  felforgatja a gyógyítás v ilágát,  
kiszolgáltatottá teszi a betegeket.  
Az államnak kötelessége garantálnia az egészségügyi ellátórendszer működését. 
Célunk az, hogy jobb megelőzéssel segítsünk mindenkit egészsége megőrzésében. Célunk 
eredményesebbé tenni a gyógyulást, mert a legolcsóbb gyógyítás az egészségmegőrzés. Megítélésünk 
szerint az egészségügyi politika nem betegségügyi politika, ezért az egészségügy legfontosabb feladata 
nem a betegellátás, hanem az egészségmegőrzés.  
 
Kaposváron az alapellátás minőségi, emberközpontú és minden állampolgár számára 
hozzáférhető.  
A háziorvosaink idejük jelentős részét kényszerűen adminisztrációval töltik, ezért kevesebb energia jut a 
személyes kapcsolatok kialakítására, valódi prevenciós feladatok elvégzésére.  
Az államnak javítania kell a családorvosi prax isok finanszírozását. Továbbá biz tosítania kell, hogy az 
alapellátás adminisztrációs terhei csökkenjenek, hogy az orvosok több időt fordíthassanak 
betegellátásra, gondozásra, egészségnevelésre és oktatásra. Továbbra is támogatjuk orvosi rendelőink  
kedvezményes megvételét, újak kialakítását. 2007-ben három gyermekfogászunk részére nyújtottunk 
13,5 millió forint támogatást saját tulajdonú rendelő kialakításához és eszközvásárláshoz. A városi 
alapellátásban 60 vállalkozó orvosunk és 64 egészségügyi asszisztens dolgozik.  
Az államnak stratégiai szerepet kell vállalnia a szakellátásban is, mert ez ad teret az egynapos 
beavatkozásoknak, valamint ez tehermentesítheti a kórházi ellátást is.  
Nem igaz az állítás, miszerint Magyarországon sok a kórház, sok a kórházi ágy. Az ötmilliós lélekszámú 
Norvégiában 80, a 8 milliós Ausztriában 212 kórház van, miközben hazánkban 160 kórház található.  
2007-ben kezdeményeztük a kormánynál egy mentőhelikopter bázis kiépítését a taszári légi bázison.  
Kérésünket sajnos nem teljesítették, annak ellenére, hogy a szakemberek szerint optimális a helyszín.  
A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül rossz. Egy nemzet 
egészségi állapotát nemcsak a gazdaság fejlettsége határozza meg, hanem az egészségi állapot is  
v isszahat a gazdaságra.  
 
Kaposvár a hazai lovasturizmus egyik bázisa lesz. 
Az 1988-ban épült lovasakadémia ma már nemzetközi bázissá vált. A hazai lovas szakemberképzés 
regionális központja, a verseny és utánpótlás sport nemzetköz i rangú színhelye.  
Elindult a Lovasakadémia komplex fejlesztése, amelynek keretében elkészül a fedeles lovarda 
tetőfelújítása, az is tálló korszerűsítése. Új lelátó, valamint kamionparkoló épül, megújulnak a 
vendégházak, s bővül az irodai infrastruktúra is.  
 
A turisztika számára ma még kihasználatlan terület a Bőszénfai Vadbiológiai Tájközpont. 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 különböző nagyvadak nemesítésével 
tenyésztőközponttá váljon.  
A Deseda ma még közel sem szolgálja úgy a turizmust, mint ahogy lehetősége lenne arra. Ennek 
elsődleges oka az elavult infrastruktúrája. Ezért elkezdtük a tó ökoturisztikai fejlesztését. Közel 
félmilliárd forintba kerül. A 11 km hosszú túraútvonalon 6 pihenőhely  létesül, de épül még 2 híd, 1 kilátó,  
valamint látogatóközpont is.  
Saját erőből már elkezdtük a tó körüli szilárd burkolatú kerékpárút építését is. Tervezzük, hogy a 
városból kiindulva csillagszerűen több egy-egy napos kirándulást tehessünk. Kaposvár és a környező 
zselici táj adottságai kerékpáros turizmus szempontjából kifejezetten kedvezőek.  
Kirándulások Kaposváron és környékén címmel 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 mondunk le a közel 20 hektáros Cseri közpark játékparkká alakításáról sem. Többféle 
korosztály  számára nyújtanánk itt izgalmas szórakozást. A 2,2 milliárd forintba kerülő fejlesztéssel új,  
országos jelentőséggel bíró turisztikai termék jönne létre, harminc új munkahely  teremtésével. Sajnos a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség eddig rendkívül kevés támogatást biz tosított számunkra.  
 
Ugyancsak nem mondunk le a nemzetközi viszonylatban is egyedülálló háziasított állatok 
parkjának létrehozásáról, melyben a vad ősök mellett bemutathatóak a céltudatos tenyésztéssel 
kialakult háziállatok is. Látványos akváriumházat is  építenénk. Bízunk abban, hogy a Kaposvári 
Egyetem is fontosnak tartja az állatpark létrehozását.  
 
Kaposvár és térsége, így a Zselic turizmusa is úgy fejleszthető hatékonyan, ha az 
önkormányzatok és a szolgáltatók közösen tesznek lépéseket az idegenforgalom 
felpezsdítésére. Ehhez partnereinkkel Turisz tikai Desztinác ió Menedzsment (TDM) szervezetet 
alakítottunk ki. Jelenleg hét önkormányzat és tizenhárom szolgáltató a partnerünk.  
Kaposvár és környékének turisztikai k ínálata színes és gazdag,  azonban még nem rendelkezik  
egységes arculattal. A TDM feladata lesz a vonzerők felmérése, a csatlakozó tagok szolgáltatásainak 
egymás közötti megismertetése, egységes szemlélet kialakítása. Az így kialakított turisztikai termékek,  
szolgáltatásláncok jelenthetik majd az alapját a megerősített marketingnek, az újonnan kiépített 
értékesítési csatornáknak.  
A desztináció menedzsment elősegíti a hely i turisz tikai termékek, szolgáltatások fejlesztését, a 
turisztikai vállalkozások versenyképességét, ösztönözheti az adott település vagy kistérség turisz tikai 
kínálatának bővítését.  
A desztinác iót meg kell különböztetnünk a többitől, ez az egyedi vonzerők kiemelése mellett 
márkatermék kiépítésével érhető el. Erre lehet alapozni Kaposvár és a Zselic v idékének arculatát,  
imázsát és nem utolsó sorban a turisztikai árualapot. Ez vezet egy komplex kínálati rendszer 
biztosításához. 
A rendszer és a szervezet legalapvetőbb tényezője (egyben a legnagyobb buktatója) a partnerség, a 
szemlélet, az együttműködés. A szolgáltatóknak két fontos dolgot kell megtanulniuk: azt, hogy a turis ta 
érdekeit nézzék, valamint az együttműködést az eddigi versenytársaikkal. Ehhez még megfelelő szintű,  
minőségű szakértelem és egymás szolgáltatásainak megismerése is szükséges. A szemlélet (váltás) 
megalapozása szakmai képzések, fórumok, tréningek alatt sajátíthatók el.  
A partnerség több szinten van jelen, a munkaszervezet a turistákkal, a szolgáltatók a turistával, a 
szolgáltatók egymással és a munkaszervezettel. Csak összefogással hozható létre a jól működő TDM-
rendszer, úgy, hogy közben a turis ta szemével nézzük magunkat. El kell érnünk, hogy miután a turisták 
ezt a fogadóterületet választották úti célnak, v igyék is el a térség jó hírét, majd újra térjenek ide v issza.  
A fogadóképesség megtervezéséhez, kialakításához, hatékony marketingjéhez a terület minden 
turisztikai szereplőjére szükség van. Így a TDM szervezettől, a tagoktól és a szolgáltatóktól elvárható,  



hogy aktívan jelen legyenek, adják hozzá ötleteiket, véleményüket, segítőkészségüket. Akarat,  
kreativ itás nélkül nem sikerül véghezv inni az elképzeléseket. Első körben a hozzáállás lesz az a 
kapcsoló, amely  minden mást elindít! Az a cél, hogy a TDM egy szakemberekből álló, saját 
szakmájukat, valamint a turizmust értő és szerető profi csapattá váljon.  
Az előttünk álló feladat összetett: időben, térben és minőségben kell egyszerre összeegyeztetni a 
fogadóterület szolgáltatásait. Cél, hogy Kaposvár és a Zselic v idéke vonzó legyen, a turistáknak 
élményt nyújtson, a szolgáltatóknak gazdasági előnyöket jelentsen.  
Az elmúlt években vonzóvá tettük Kaposvárt. Nemcsak a turis ták, de a befektetők számára is fontos,  
hogy milyen egy város hangulata. Ma már a tőke számára nem az a legfontosabb, hogy kap-e olcsó 
telket befektetéséhez, hanem az, hogy jól érzi-e magát az adott településen.  
Régi elképzelésünk, hogy bővítjük a belváros sétálóövezetét. Sétálóutcánk megléte megfelelő alapot 
nyújtott ehhez, majd átépítettük az Európa parkot, sétálóutca lett a Múzeum köz, díszburkolatot kapott a 
Teleki utca. Európai színvonalú dísztérré építettük át a Kossuth teret. 
A munkát foly tattuk az Ady Endre utca átalakításával. Az utca déli tömbjének beruházása s ikeresen 
befejeződött.  
A Corso üzletközpontot 2009-ben átadtuk. Az elszlömösödött tömb átépítése során exkluzív  üzletekkel,  
közösségi terekkel kialakított városközpont jött létre. 
Az Ady Endre utca idén sétálóutca lett zöld szigetekkel, díszburkolattal, amelyen Ady és Rippl-Rónai 
tart a Kapos Hotel felé a festő hűséges kutyája k íséretében. Ugyanakkor fontos az is, hogy az autósok 
se szoruljanak ki teljes egészében a belvárosból. Ennek érdekében újult meg parkolók bővítésével az 
Ady utca északi tömbbelső, Kontrássy utcából nyíló szerv iz úttal, új kapubejárókkal, pihenőhelyekkel. 
A volt Szivárvány Filmszínház átalakításával együtt megújul a Noszlopy Gáspár utca is. Hangulatos 
vendéglátó teraszaival, köztéri szobraival, v ízfelületeivel és zöld szigeteivel várja a kikapcsolódni 
vágyókat. A mozi épületében egy európai színvonalú létesítmény kap helyet, amely  alkalmas színházi 
előadások, zenei és egyéb rendezvények bemutatására, konferenciák lebonyolítására. Bízunk abban,  
hogy a Vár utcai tömb átépítése is elkezdődik. A terület tulajdonosa, az Atreida Kft. kereskedelmi 
szórakoztató központot tervez a területre.  
A következő évben elkezdjük az Irány i Dániel utca tömbbelsőjének az átalakítását, utat, mélyparkolót és 
sok zöldterületet alakítunk ki.  
A kisgáti városrész Kaposvár egy ik legdinamikusabban fejlődő családi házas területe. 2007-ben itt 
építettük fel Európa egy ik legkorszerűbb középiskolai kollégiumát. 2007-ben és 2008. első felében 38 
családi ház épült fel a területen és 144 összközműves lakótelket alakítottak ki, a 61. sz. út déli oldalán 
pedig elkezdődött egy új bevásárlóközpont építése.  



Lehetőség és felemelkedés az oktatásban is 
 
Az iskola az oktatás és a nevelés intézménye. Gyermekeink testi, lelki, szellemi épülése nem 
játék. Olyan iskolákra van szükség, amelyek elvégzésével fiataljaink tisz tességes munkát kaphatnak.  
És olyan iskolákra van szükség, amelyek büszkén adják tovább gyermekeinknek a nemzet kulturális és 
történeti örökségét.  
 
„Szabad utat adunk a versenyképes tudásnak.”  
Egy óvoda vagy iskola létéről, megmaradásáról szóló döntést két szempont határozhat meg: a 
gyereklétszám, és hogy képes-e versenyképes tudást, minőségi oktatást, nevelést, esély t adni az ott 
tanuló diákoknak. Azzal együtt mondjuk ezt, hogy az állam évről-évre iszonyatos ütemben vonul ki az 
oktatás támogatásából.  
Költségvetésünk elsődleges kedvezményezettje az oktatás. Mintegy 10 milliárd forintot fordítunk rá.  
Ennek 2003-ban még 70% -át finanszírozta az állam, ma már a felét sem.  
 
Mi Kaposváron nem olyan iskolát akarunk, ahol a pedagógusok helyét számítógépek és interaktív  
táblák veszik át, s minden csak a tudás „hatékony” átadásáról szól.  
Olyan iskoláink vannak, ahol a tanulást segítő eszközök nem helyettesítik a pedagógusokat,  hanem 
támogatják munkájukat. Az olyan iskolákban hiszünk, amelyek a hely i közösség intézményei, ahol a 
nevelés és az oktatás a diákok, a szülők, a pedagógusok és a gazdasági szereplők közös ügye. Így 
biztosítható ugyanis a közbizalom, a támogatottság és a magas színvonal. Az ilyen iskolákban egyaránt 
fontos a nevelés és az oktatás.  
 
Az ilyen iskola a személy iség egészét teszi alkalmassá a munkára,  a családi életre,  a közösségi létre,  
hiszen olyan fiatalokat bocsát ki, akik képesek az új ismeretek önálló elsajátítására, a társadalmi 
együttműködésre, valamint tetteik felelős erkölcsi megítélésére.  
 
Óvodáink a kaposvári és a városkörnyéki gyermekeket is fogadni tudják. 12 önkormányzati, egy egyházi 
fenntartású és a gyakorló óvodába 2181 kisgyermek jár. Az elmúlt években megkezdtük óvodai 
játszótereink felújítását és új udvari játékokat is vásároltunk a Honvéd utcai, a kaposfüredi, a Szigetvári 
úti, a Sörház úti, a Temesvár-, a Madár és a Szántó utcai óvodákban. 
 
Sajnos általános iskoláinkban nálunk is csökken a gyerekek száma. A tanulólétszám jelentős 
csökkenése következtében a Bartók Béla Általános Iskola bezárására kényszerültünk.  
A kormányzati elvonások és a csökkenő gyereklétszám miatt általános iskoláinkat integráltuk a Kodály  
Zoltán Központi Általános Iskola köré, ahova csaknem ezer városkörnyéki kisgyermek is jár. Új iskolát is  
építettünk az élelmiszeripari szakközépiskolába járó fiataljainknak. Az elmúlt két évben 1,2 milliárd 
forintot fordítottunk 55 intézményünk kisebb-nagyobb felújítására.  
 
Kiemelt programunk az idegen nyelv oktatása. Növeltük a nyelvoktatásra fordított órák számát.  
Emelt óraszámban tanulják az angol és német nyelvet a Táncsics Mihály  és a Munkácsy Mihály  
Gimnáziumban. Két tannyelvű képzés foly ik a Munkácsyban angol és francia nyelven, valamint magyar-
német két tanítási nyelvű szakközépiskolai oktatás a közgazdasági szakközépiskolában. Az Eötvös 
Műszaki Középiskolában az osztrák-magyar tantervű képzést megelőzően nulladik évfolyamon indult 
német nyelvű előkészítő.  
Általános iskoláink közül a Zríny iben az angol bevonásával elindítottuk a kéttannyelvű képzést.  
 



Megteremtettük a folyamatosan megújulni képes szakképzés alapjait. A Térségi Integrált 
Szakképző Központban modul rendszerű tantervek és képzési programok alapján indult meg az oktatás 
a Kaposvár, Szigetvár és Dombóvár által kijelölt 8 szakképző intézmény tanulói számára.  
Büszkék lehetünk zeneiskolánkra is, ahol félezer gyermek húszféle hangszeren tanulhat. A különböző 
versenyeken elért szép eredmények fémjelzik az intézményben folyó kiváló szakmai munkát. Az Együd 
Árpád művészeti iskolánk szintén k iváló munkát végez, szinte valamennyi városi rendezvényünkön 
jelen vannak.  
 
Kaposváron esélyt adunk mindenkinek. A tudás megszerzése, a boldogulás lehetősége nem 
múlhat a szülők anyagi helyzetén. Nekünk most kell segítenünk a fiatalokat, mert így lesz biz tos a 
jövő. 
Biztos jövő csak biztos, lehetőségeket k ínáló jelenre építhető. Ne jövőt ígérjünk a fiataloknak, hanem 
adjunk nekik izgalmas, bíz tató lehetőségekkel teli jelent!  
A Kaposvár számít Rád! támogatási rendszerünk segíti a kaposvári fiatalokat tanulmányaik során és 
támogatja kaposvári letelepedésüket is. A program részei a következők: 

• Lakásvásárlás önköltségen 
• Lakáscélú támogatási keret terhére nyújtott támogatás  
• Lakáscélú hely i támogatás 
• ECDL v izsga támogatása 
• Kedvezményes gépjárművezetői engedély   
• Osztálykirándulások támogatása 
• Nyári napközi 
• Ifjúsági szervezetek támogatása 
• Iskolatej 
• Kaposvári diákkártya 
• Ösztöndíj a Kaposváron munkahelyet létesítő diákoknak 
• Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 
• Cigány tanulók ösztöndíja 
• Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása 
• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
• Lakótelek kedvezményes értékesítése 1 forintért 
• Fecskeház fiataljainknak 

Több munkaadó jelezte, hogy szívesen támogatná fiatal szakembereit, hogy családi házat tudjanak 
építeni, erősítve ezzel a munkahelyükhöz, így Kaposvárhoz való kötődésüket is. A kisgáti városrészben 
nyolc építés i telket adtunk így 1 forintért tulajdonba. Toponáron a Mikes Kelemen utcában 29 
összközműves telket alakítottunk ki telkenként 5 millió forintért, ezeket szintén 1 forintért adjuk 
tulajdonba fiatal szakembereinknek.  
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 hallgatók részére segítséget nyújtsunk. Az elmúlt három évben mintegy harmincmillió 
forinttal segítettünk 386 kaposvári egyetemistánknak.  
A főiskolás, egyetemista diákjaink részére – amennyiben nem kapnak kollégiumot – albérleti támogatást 
is adunk. 2007. és 2009. között 333 főiskolai és egyetemi hallgató albérleti költségeihez járultunk hozzá 
hav i ötezer forinttal, melyet 2009-től 20 % -kal megemeltünk. A Pécsett tanuló kaposvári diákok részére 
50 kollégiumi férőhelyet is vásároltunk. 2008-ban új ösztöndíjat is alapítottunk a tanulmányaik elvégzése 
után Kaposváron munkahelyet létesítő diákok számára. Az erre pályázók havonta 25.000 forint 
támogatást kapnak.  
Az iskola mutassa meg, hogy összetartozunk! Ezért is adunk anyagi támogatást oktatás i 
intézményeinknek, hogy tanulóik mindegyikét elv ihessék osztálykirándulásra. 2009-ben 182 gyermek 
költségét vállaltuk át, több mint hárommillió forint támogatást adtunk.  



Változatlan szándékunk, hogy a volt gabonatárolóból, a Nostrából ifjúsági és szórakoztató 
központot építsünk, hiszen ma még városunkban hiányzik egy kulturált és egyben biztonságos,  
a fiatalok szórakozását biztosító létesítmény. A terveket elkészítettük, a beruházás 1,7 milliárd 
forintba kerül. Pályázatot nyújtottunk be, de a beruházáshoz mindössze 572 millió forint támogatást 
nyertünk. Ennyiből sz ínvonalas szórakoztató központot nem lehet építeni. A magasabb támogatás 
reményében új pályázatot nyújtunk be.  
 
Rendkívül fontosnak tartjuk fiataljaink testi-szellemi fejlődésének összhangját is. Támogatjuk a 
diáksport és a szabadidősport fejlesztését.  
A sport közösségteremtő erő. Felelősséggel tartozunk a jövő nemzedékeiért, egészségükért.  
Kaposvár nemzeti sportváros és ez a felelősség hatja át sportpolitikánkat.  
 
A társadalom jövője a mában épül, ezért egyetlenegy önkormányzat sem működhet jól gyermek és 
ifjúságpolitikai elképzelések nélkül. Az ifjúsággal kapcsolatban kiemelten fontos a sport, amely  az 
egészséges testi és lelki fej lődést, valamint a közösségi életre nevelést biztosítja. Az oktatásnak és a 
nevelésnek kiemelt feladata van a társadalmi szolidaritás és az egyenlőtlenségek kiegyenlítése 
szempontjából. A tenni akarás és a tisztes munka, a tudás és a k iművelt emberfő érték, ezért az iskola 
feladata az, hogy ezek kibontakoztatásához lehetőséget biz tosítson mindenki számára.  
A gyermek és ifjúságpolitikában k iemelt figyelmet kell fordítani a teljes emberré nevelésre (erkölcsre,  
tudásra, egészségre nevelés) és a szakmai képzés eredményes és funkc ionális működésének lehetővé 
tételére.  
Az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktiv itás – v ilágszerte – minden sikeres demokratikus 
állam, és az azt felépítő családok alapértéke.  
Ez erkölcsi és gazdasági okokra egyaránt v isszavezethető, hiszen a sport megtanít arra, hogy 
eredményt csak kitartó munkával lehet elérni. 
Amennyiben sikeres családpolitikát akarunk építeni, ennek elengedhetetlen feltétele, hogy városunk 
polgárai egészségesek legyenek.  
Jelenleg Kaposváron a lakosság 8% -a sportol rendszeresen, szemben az európai 25-30% -os átlaggal.  
Az egészséges életmód elterjesztéséhez szükség van ösztönzésre – elsősorban a gyermekek és 
fiatalok körében. Ebben az önkormányzatnak kiemelt szerepet kell vállalnia a testnevelés óráktól a 
szabadidős sportok, a tömegsport támogatásán át egészen a gazdasági ösztönzők kialakításáig.  
A megújuló városi fürdőben megteremtjük a személy i, tárgy i feltételeket ahhoz, hogy minden első 
osztályos kaposvári kisgyermek részére biz tosítani tudjuk a tanórai keretek között zajló ingyenes 
úszásoktatást. 
Támogatnánk, ha az állam felfutó rendszerben bevezetné a mindennapos testnevelést és az évenkénti 
egységes fizikai felmérés rendszerét.  
Kiemelten kell kezelnünk a diákolimpiák versenyrendszerét és egyetemi városként az egyetemi sportot 
is.  
 
A város sportjára évente kétmilliárd forintot költünk. 
Több mint 130 sportegyesületünk van, ezekben csaknem hétezren sportolnak. Nagyot léptünk előre:  
fedett jégcsarnokot építettünk, új mobil lelátót kapott a Sportcsarnok. Az élelmiszeripari iskolánknak új 
tornacsarnoka lett. 
Négy műfüves labdarúgó pályát építettünk, így a Cseri úton, a Klebelsberg Kollégiumnál, az Eötvös 
Szakközépiskolában és a Sportcsarnoknál évszaktól és időjárástól függetlenül focizhatnak a sportolni 
vágyók. Elkezdtük az iskolai sportpályáink felújítását is. 
Műanyag borítású atlétika pályánk már van, és tanuszodánk is lesz a városi fürdőben.  
A Városi Sportcsarnok ma már elavult, felújításra szorul. A Sportcsarnok bővítésének és felújításának a 
tervei elkészültek, állami támogatás esetén nekiállunk a munkának.  
 



Külön pénzügyi támogatást biztosítunk olimpiai reménységeinknek, de a fogyatékkal élő sportolóknak is  
új alapra helyezzük az élsport finanszírozását.  Ma a futball, a kosárlabda és a röplabda csapataink 
legmeghatározóbb támogatója az önkormányzat.  A Kaposvári Rákóczi esetében a Bene Ferenc 
Labdarúgó Akadémia támogatása kerül az önkormányzat fókuszába.  
A kosárlabda és a röplabda is tradic ionális egyetemi sportág. A Kaposvári Egyetemnek szerepet kell 
vállalnia a város élsportjában. Az egyetemen tanuló élsportolóknak ebben az esetben jelentős mértékű 
sportösztöndíjat biz tosítunk.  
 
A sport a kábítószer elleni küzdelemben is segít. A drogok elleni harcban, a továbbiakban is  
szövetségesként tekintünk a családokra, a közösségekre.  
Iskoláink pedagógiai programjának kötelező tartalmi eleme az egészségre nevelés, amelynek szerves 
része a drogprevenció. Városunk általános és középiskoláiban már 12 drogügyi koordinátor dolgozik.  
Nyolc általános iskolánkban foly tatnak DADA programot.  
 
A már szenvedélybetegek gyógyítására is gondoltunk. Ellátás i szerződést kötöttünk az INDIT 
Közalapítvánnyal, megkezdtük a szenvedélybetegek nappali ellátását.  
 
A jövő generációjának egészséges fejlődése alapvető célkitűzésünk. Ennek érdekében elő kell segíteni 
a sportra és a mozgás gazdag életmódra nevelést, csökkenteni kell a drogokhoz való hozzáférés 
lehetőségét.  
Elindítjuk a kaposvári grundprogramot. 30x60 m-es füves labdarúgó pályákat, földes kerékpár cross-
pályákat, parkröplabda pályákat és streetball pályákat építünk a város több pontján. A jégcsarnoknál a 
keletkező „hulladékhó” hasznosításával snowboard parkot létesítünk, a város parkerdeiben pedig nordic  
walking pályákat jelölünk ki. 



Siker és szolidaritás 
 
Kaposváron kiemelt hangsúlyt helyezünk a szociális felelősségre,  melynek lényege az egyéni  
szabadság tisztelete és az esélyegyenlőség előmozdítása. Olyan gazdaságot és társadalmat 
építünk, ahol az anyagi és szellemi javakért, a társadalmi szerepekért foly tatott versenyben a 
rátermettség és a tehetség dönt. Olyan politikára van szükség, amely  szolidáris a nehézségekkel 
küszködőkkel, ugyanakkor elhárítja az akadályokat azok elől, akik önerőből képesek az előrejutásra,  
azaz egyszerre szolgálja a sikert és a szolidaritást.  
Ha szétnézünk a v ilágban, láthatjuk, hogy azok az országok, nemzetek erősek, ahol az emberek 
hisznek saját sikerükben, szeretik nemzettársaikat, fontos számukra az összetartozás, s ezért tudják,  
hogy számíthatnak egymásra.  
A XXI. században is ez alapozhatja meg a szoc iális biztonságot.  
A szociális biztonság egy város, egy nemzet számára erőforrás. Minden egyes megszülető 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, gondoskodásra, legyen 
aki gondoskodni tudjon róla. Olyan jövőképet kell mutatni, amely azt üzeni: van kiút a 
legmélyebb kirekesztettségből is.  
Célunk a valódi esélyek megteremtése és a tevékenység díjazása, a nyomorból kilépni 
szándékozóknak segítő kéz nyújtása és a teljesen elesettek felemelése – csak akkor és olyan segítség 
megadásával, amikor és amilyen szükséges, és mindig a probléma keletkezéséhez legközelebbi 
megoldást adva. 
A jó önkormányzatnak felelőssége, hogy a szociális biz tonság finom szövetét ne dúlja fel, az egyének 
és családok elemi biztonságát kiszámíthatóan garantálja,  ösztönözze és segítse a gyermekvállalást és 
lehetőségek biz tosításával adjon esély t mindenkinek az önálló élethez. 
Kiemelt céljaink a következők: 
A családok erősítése 
Az idősek tisz telete, megbecsülése, biz tonsága 
A fogyatékossággal élők helyzetének javítása 
A szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatások színvonalának emelése 
A cigányság körülményeinek javítása, társadalmi beilleszkedésének segítése 
Az otthonteremtés, lakhatás támogatása 
A jövő építése, különös figyelem az ifjúságra és a sportra 
 
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, lelkiekben és anyagiakban egyaránt.  
Kaposváron a célunk egy átfogó családtámogatási rendszer működtetése, hogy megkönnyítsük a 
gyermekvállalást és a gyermeknevelést, és garantáljuk az édesanyák számára, hogy ne kell jen 
választaniuk a karrier és a család között.  
 
Magyarország lakossága 2009-ben egy kisváros lélekszámával, 34 000 fővel csökkent. 
Városunkban is csökkent a népesség 297 fővel.  
Kaposváron a társadalompolitika alapját a család jelenti. Célunk, hogy a gyermekvállalás ne 
jelentsen szegénységi kockázatot a családok számára. Célunk továbbá, hogy a családpolitika 
egyúttal egy átfogó védelmi rendszert jelentsen, ami a családbarát környezet kialakításától és az 
otthonszerzés megteremtésétől kezdve, a család és munkahelyprogramokon, a gyermekek napközbeni 
ellátásának biz tosításán, a szolidaritáson alapuló családsegítő és mentális szolgáltatásokon keresztül,  
egészen az esélynövelő iskolarendszer kiépítéséig, a családok védelmét és összetartozását segítő 



közösségi, civ il kezdeményezések támogatásáig sok mindent magában foglal. Támogatjuk a 
kisgyermekeket nevelő családok számára kedvező részmunkaidős és atipikus foglalkoztatási formák 
terjedését.  
 
Szolgáltató gyermekintézményeken nemcsak a bölcsődét és az óvodát értjük, hanem az általános 
iskoláinkban nyújtott tartalmas napközbeni 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 gyerekeknek.  
Megvásároltuk a Deseda Kempinget. Átalakítjuk és gyermektáborként működtetjük.  
Az egy és kétgyermekes családokat, valamint a nagycsaládosokat egyéni élethelyzetükhöz igazodva 
rendszeresen támogatjuk. Támogatjuk azokat a családokat is, amelyeket az állam magára hagyott az 
iskolakezdésnél. Évente több mint 300 tanulóv iszonyban álló kiskorú kaposvárit segítünk.  
Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, intézményi térítési díj, autóbusz bérlet s tb. mind-
mind a gyermeknevelés költségeit csökkenti.  
Nyáron az iskolai szünetben a rászoruló kaposvári gyermekek részére napi egyszeri meleg ételt 
biztosítunk. Örülünk, hogy mintegy nyolcszáz gyermeknek segíthetünk így minden évben.  
A kormány elhibázott családpolitikája következtében egyre több kaposvári családnak okoz nehézséget 
a közüzemi díjak és a lakáshitelek v isszafizetése. Ők segítség nélkül képtelenek törleszteni 
adósságaikat. Ezért is segítünk a felhalmozott adósságok v isszafizetésében. Évente hatvan családnak 
nyújtunk több mint nyolcmill ió forintos támogatást. Most is számíthatnak ránk.  
Kaposváron személyre szabott, többszintű támogatási rendszert működtetünk. 2006-ban 14, ma már 17 
olyan önként vállalt támogatást nyújtunk, amire az állam egy fil lért sem biz tosít. Évente 3000 családon 
segítünk így. Alapelvünk, hogy azoknak kell segítséget nyújtanunk, ak ik 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 k ifizetett segély  valóban azokhoz jusson, akik arra rá is szorulnak. Ennek érdekében 
évente 1500-1800 környezettanulmányt végzünk.  
A támogatást oda utaljuk, ahol a tartozás jelentkezik. Ilyen természetben nyújtott támogatás: 

• az ellátatlan munkanélküliek foglalkoztatása 
• a közcélú foglalkoztatás 
• a gyermekintézményben fizetendő személy i 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 távhő támogatás 
• a méhnyakrák elleni védőoltás támogatása 
• a méltányossági ápolási díj 
• a szemétszállítási díj részbeni átvállalása 
• a tankönyv-, tanszerés táboroztatási támogatás 

 
Sajnos a gyógyszerek ára az elmúlt években is emelkedett. Egyre több családnak okoz nehézséget a 
felírt gyógyszer kiváltása. Ezért is emeltük meg a gyógyszertámogatás hav i összegét 12 ezer forintról 
14 ezer forintra, a gyógyászati segédeszközök támogatását pedig 14 ezer forintról 16 ezer forintra.  
A beteg gyermekek gyógyszerköltségeihez, illetve kezelésükhöz 5-50 ezer forint támogatást adunk.  



A speciális diétára szoruló hátrányos helyzetű, tartósan beteg vagy fogyatékos gyerekek speciális  
étkezését a magyar állam nem segíti, mi ötezer forinttal járulunk hozzá havonta az élelmiszer 
költségeikhez.  
Az átmenetileg rendkívüli élethelyzetbe jutott kaposvári családoknak kamatmentes, két évre szóló 
szociális kölcsönt nyújtunk. Évente 20 családon segítünk így. 
2007 márciusa óta évente 25 mill ió forintért vásárolunk autóbuszbérletet a kaposvári kismamáknak. 
A magas házakban élőknél az egy ik legkellemetlenebb dolog, ha nem működik  a li ft.  A meghibásodás 
esélye folyamatos és rendszeres karbantartással csökkenthető, a társasházak egy részének v iszont 
nincs erre elégséges pénze, ezért hozzájárulunk a l iftek felújításához. Az elmúlt 3 évben 924 lakás 18 
személyfelvonójának a felújítását támogattuk.  
Minden társadalom kiemelt feladata az idősek tisztelete, megbecsülése és biztonságának 
erősítése. A család a nemzedékek szövetsége is. A családban erősödik és épül a nemzedékek közötti 
szolidaritás. Életünk úgy kezdődik, hogy szüleink, nagyszüleink gondoskodnak rólunk. Aztán egyszer 
csak rajtunk a sor, nekünk kell v isszaadnunk valamit abból, amit kaptunk. A gyermekek és unokák 
sohasem feledhetik, hogy az előttünk járók munkája alapozta meg életüket. Hála és méltó megbecsülés 
illeti ezért a nehéz éveket megélt időseket.  
Jól felfogott érdekünk, hogy az idősek aktiv itását és tapasztalatait a legtovább hasznosítsuk. Számítunk 
munkájukra és több évtizedes tapasztalataikra.  
A napi megélhetési gondjaik enyhítése mellett arra is figyelünk, hogy a családok generációs együttélése 
ismét v isszanyerje létjogosultságát a társadalmi együttélés rendszerében. Azok számára pedig, akik  
idősek otthonaiban k ívánják, tudják eltölteni életük utolsó évtizedeit, megteremtjük a személyre szabott 
szolgáltatások rendszerét.  
 
Nem fogadjuk el az időskori nélkülözést.  
Húsz százalékkal megemeltük támogatásukat a közüzemi számlák kifizetéséhez.  
Vannak olyanok, akik a hónap vége felé már nem tudják kiváltani a patikában a gyógyszereiket. Egy 
gondoskodó város nem mehet el szó nélkül emellett.  
Ma már a hatvan év feletti  kaposváriak is ingyen kapják a tüdőgyulladás elleni védőoltást. Csaknem 
ezren igénylik ezt tőlünk rendszeresen.  
Kaposvár idősebb polgárainak többsége napi ügyeik intézésére a hely i tömegközlekedést veszi 
igénybe. Az egyedül élő, alacsony nyugdíjat kapóknak év i 50 millió forintért autóbuszbérletet 
vásárolunk.  
A Vak Bottyán utcai Liget Szociális O tthont 10 férőhellyel bővítjük. A bővítés tanulmánytervét már 
elkészítettük.  
Idős klubjaink és nyugdíjas egyesületeink nagy segítséget nyújtanak az oda betérőknek a 
mindennapjaikhoz. Évente 55 millió forinttal segítjük munkájukat. A továbbiakban is számíthatnak ránk.  
Az idős, magányos és beteg polgáraink részére egészségügyi segélyhívó rendszert építettünk ki. Ma 
már több mint száz idős kaposvári használja ezt a biztonságot nyújtó szolgáltatást.  
A szociális étkezést továbbra is biz tosítjuk mindazoknak, akik ezt kérik. Egyetlen igény lőt sem fogunk 
elutasítani.  
 
Magyarországon csaknem hatszázezer, Kaposváron mintegy 1700 ember él valamilyen 
fogyatékossággal. Ők is városunk teljes értékű polgárai. A velük való törődés pedig emberségünk 
mércéje. A közösségeinknek ny ilvánvalóvá kell tenni, hogy mindenki értékes, mindenki hasznos és 
mindenki – még ha más módon is – hozzá tud járulni családja, közössége, városa gyarapodásához.  
 
Fogyatékossági politikánknak kiszámíthatónak kell lennie: a korai fejlesztés erősítésétől  kezdve, a 
fogyatékossággal élők családjainak támogatásán keresztül, a fogyatékos gyermekek kiemelt védelméig,  
a közszolgáltatásokhoz való általános hozzáférés biz tosításáig bezárólag sok a feladatunk.  
 



Kiemelten támogatjuk a fogyatékos gyerekeket nevelő családokat, az intézményi térítési díj 50% -át 
átvállaljuk. Támogatási rendszerünket továbbfejlesztjük a fogyatékos, vagy súlyosan beteg 
gyermeküket, illetve felnőtt családtagjaikat családban gondozó, ellátó családok helyzetének javítására,  
hiszen a fogyatékkal élőknek még inkább szükségük van a biztos háttérre és gondoskodásra, amelyet 
elsősorban a család biz tosíthat számukra.  
Az akadálymentesítésnél szemléletünk az, hogy minden, ami jó a fogyatékossággal élő  
embertársainknak, az jó a kismamáknak, a nehezen mozgó időseknek, az egészségügyi  
problémákkal küzdőknek egyaránt. Akadálymentes lett az autóbusz pályaudvar, a piac, a 
terhesgondozó, az okmányiroda, a bölcsődéink, óvodáink, iskoláink jelentős része is. A gyengénlátókat 
már tizenhét helyen hangosbeszélő segíti át a zebrán.  
A fogyatékkal élők átmeneti ellátásának biztosítása érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk 
a mozgáskorlátozottak egyesületével. Az egyesület által létrehozott Napsugár Lakóotthont – melyhez 17 
millió forint értékű ingatlant biztosítottunk térítésmentesen – két éve adtuk át, működtetéséhez hav i fél 
millió forint támogatást nyújtunk. A Napsugár otthon részére egy ingyenes hely iséget is biztosítunk a 
város másik pontján, és működésükhöz rendszeres támogatással járulunk hozzá.  
Támogatjuk a fogyatékkal élők foglalkoztatását, mert az ő munkájuk is teljes értékű. Foglalkoztatás i 
keretünkből támogatást adunk a foglalkoztatóknak, ha megváltozott munkaképességű embereknek 
adnak munkát.  
A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének, a Praktikum Rehabili tációs Kft-nek 16 millió 
forint kamatmentes áthidaló hitelt és 8 millió forint támogatást adtunk.  
A Gyöngyfa Napközi Otthon férőhelyeinek számát 29-ről 32-re emeltük. Itt közepesen súlyos értelmi 
fogyatékos fiatalok napközbeni ellátását és speciális fejlesztését vállaltuk fel, ezzel is segítve a 
fogyatékkal élőt nevelő családokat.  
Köszönettel tartozunk a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és 
Módszertani Központ nevelőtestületének is.  
Az eltérő szükségletekre tekintettel a vak fiatalok tanulásához, pályakezdéséhez informatikai 
eszközöket, a siketek és nagyothallók részére térítésmentes internet hozzáférést biz tosítunk. 
Célunk, hogy a fogyatékos emberek is megszerezhessék mindazt a tudást, amit bármely  embertársuk.  
A fogyatékkal élőknek a sportban is ugyanaz dukál, mint egészséges embertársaiknak. A Bárczi DSE-
ben atlétika, cselgáncs, korcsolya, úszás, a Kaposvári Hallássérült SE kispályás labdarúgás, sakk, teke,  
darts, röplabda, asztalitenisz, a Kaposvári Lovas Sportegyesületben pedig gyógylovaglás, míg a 
lovasakadémián gyógyterápiás célú lovaglás foly ik.  
A sport alapunkból nyolc, fogyatékkal élő sportolókat is foglalkoztató szervezetet anyagilag is  
támogatunk.  
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiemelt feladata a kríz ishelyzetet, veszélyeztetettséget 
észlelő jelzőrendszer működtetése, megelőzve a válsághelyzetek kialakulását.  
Családsegítő intézményeinknél nagyobb hangsúly t kell kapnia a tanácsadási tevékenységnek, a 
szolgáltatásközvetítés és az együttműködés elvén alapuló koordinác iónak, valamint az előrejelző 
megelőző szerepnek.  
A családsegítő központ jelenleg három telephelyen dolgozik. Célunk, hogy egy helyen, korszerűbb 
körülmények között tudják munkájukat végezni. 
Átalakítjuk a Honvéd utcai volt kazánházat. Itt 908 m2-en a terhesgondozó is helyet kap.  
Az önmaguk felemelkedéséért tenni akarók megsegítéséért sokat tesznek a civ il szervezetek.  
Huszonnégy szervezet munkáját anyagiakkal is segítjük. 
Közülük a Vöröskereszt új, korszerű hajléktalan szállót alakított ki 1100 m2-en. Száz férőhelyes nappali 
melegedőt, tíz férőhelyes éjjel i menedékhelyet, negyven férőhelyes átmeneti szállást és népkonyhát is  
működtet.  
Városunkban 2008-tól a teljes körű hajléktalangondozást, feladatellátási szerződés keretében 
a Magyar Vöröskereszt által fenntartott  
Ny itott kapu Hajléktalan Gondozási Központ végzi. 



 
Kaposvár, a tapintható város 
 
A fogyatékkal élő személyek aktív  részvételének elősegítése a turizmusban is egyre sürgetőbb feladat a 
szakemberek számára. Irodánk hatalmas lépést tett ez ügyben, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
támogatásával a vakok és gyengénlátók számára elérhetővé tette, hogy speciális eszközökkel 
turistaként megismerjék Kaposvárt. Ebben a munkában részt vett a Vakok és Gyengénlátók Somogy 
Megyei Egyesülete is, tagjaik tesztelték a turisztikai anyagok alkalmasságát, használhatóságát. 
A projekt három fontos elemből, illetve eszközből áll. A Kaposvár c ímű turisztikai kiadvány egy formailag 
leegyszerűsített, Kaposvárról szóló általános turisz tikai információkat tartalmazó Braille írásos brossúra.  
A Braille írásból adódóan a kiadvány külsőleg teljesen eltér a szokványos szóró és 
propagandaanyagtól. Szorosan kapcsolódik hozzá a dombornyomásos térkép Kaposvár belvárosáról.  
Ez egy speciális térkép, amelyen kézzel tapinthatóak a belváros nevezetes helyei, épületei, utcái.  
Ennek segítségével önállóan, információkkal ellátva képes közlekedni Kaposváron a látássérült turista.  
A harmadik elem az audio-guide, amely  mint egy elektronikus idegenvezető, sétaútvonalon mutatja be a 
belvárost, s annak nevezetességeit. A kiadványhoz és a hanganyaghoz a látássérült turisták 
térítésmentesen jutnak hozzá a kaposvári Tourinform-irodában.  

 

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 biztonságban 
vannak. Mindenki tudja, hogy félelemmel nem lehet együtt élni. A félelem nélküli élet azt jelenti, hogy a 
gyermekeket nem kell félteni az iskolába menet, az időseknek nem kell rettegniük attól, hogy nap mint 
nap durva v iselkedéssel találkoznak az utcán.  
A közrend és közbiztonság alapja: senki sem állhat a törvények fölött. Sokan vannak olyanok, ak ik úgy 
érzik: a szociális helyzet felmentést adhat a törvények tisztelete alól. Mi ezt soha nem fogadjuk el!  
 
Meggyőződésünk, hogy nem létezhet megélhetési bűnözés, anyagi helyzete miatt senki sem 
helyezheti magát a törvényeken kívül.  
Számunkra a törvény előtti egyenlőség azt is jelenti, nem tűrhetjük, hogy legyenek olyanok, akik a 
szociális segély t rendszeresen bűncselekményekből szerzett pénzből egészítik ki.  
 
Szolidaritásunk csak azoknak jár, akik tiszteletben tartják a törvényeket, nehézségeikre az 
orvosságot nem a bűn, hanem a munka világában keresik.  
Ahhoz, hogy rend legyen, szigorú, következetes törvényekre van szükség, de olyanokra, ahol az 
emberek nem azt érzik, hogy a törvények nem a bűnözőkkel, hanem velük szigorúak.  
Olyan rendőrséget akarunk, amely  a bűnözőket bünteti, a segítségre szorulókat segíti, az ártatlanokat 
pedig hagyja békében élni. 
Ha az emberek azt tapasztalják, hogy a bűncselekmények elkövetőinek egy része elkerülheti a 
büntetést, az alapjaiban ássa alá a biz tonságérzetüket és a jogbiztonságba vetett hitüket.  
Az emberek természetes igénye, hogy a rendőrség ne férkőzzön be a mindennapjaikba. A polgároknak 
akkor van szükségük rendőrre, ha bajban vannak, akkor v iszont gyors, szakszerű és áldozatos 
szolgálatot várnak el.  
Szolgáltató rendőrségre van szükségünk, hiszen a rendőrségnek nem elsősorban a bírságok kiszabása 
a feladata, hanem a tisztességes polgárok védelme, oltalmazása, szolgálata. 



Különös gonddal kell védeni a gyermekeket és az időskorúakat.  
Kaposvár nem tűrheti el, hogy pedagógusokra vagy rendőrökre következmények nélkül lehessen 
támadni.  
Az adófizetők a magyar rendőrséget azért tartják fent, hogy szolgálja őket, nem pedig azért, hogy 
uralkodjon felettük. Felfogásunk szerint a rendőrség nem a hatalom ökle, hanem a polgárok 
védelmezője. 
 
Még mindig kevés a rendőr a város utcáin.  
Annak ellenére így van ez, hogy 36 posztos körzetre osztottuk fel Kaposvárt és ezeket a körzeteket 14 
rendőr és 17 közterület-felügyelő v igyázza. A városban 13 helyen közterület-figyelő kamerát is  
állítottunk.  
Kaposvár önkormányzata 2008-tól tízmillió forintot biztosít a Kaposvári Rendőrkapitányságnak, hogy a 
Cserben és a Donnerben fokozott rendőri jelenlétet biz tosítson. Még mindig kevés a rendőr a városban,  
annak ellenére, hogy újabb rendőrőrsöket hoztunk létre. A Béke lakótelep után a Sávházban, a 
Donnerban, a Cserben és a Nádasdi utcában is.  
Akkor lesz igazi rend, ha több rendőr tel jesít szolgálatot a város utcáin.  
Akkor lesz igazi rend, ha a rendőr kezében eszköz is lesz a cselekvésre.  
Kaposváron érezhető módon kell növelni a rendőrök közterületi jelenlétét. Az emberek akkor vannak 
biztonságban, ha a rendőrrel kapcsolatba tudnak lépni és számíthatnak segítségére a zártkertekben is.  
Városunk ösztönzi a zártkerti ingatlantulajdonosok által létrehozott őrző-járőröző szolgálatokat.  
Költségeik felét átvállaljuk.  
2009-ben tíz  városőrt is alkalmaztunk. A városőrök a közterület-felügyelőkkel együtt látnak el 
járőrszolgálatot. A kaposvári polgárőrök számunkra a közrend és közbiztonság megőrzésének fontos 
pillérei. Az elkövetkező években is számítunk munkájukra és tevékenységüket irodával és pénzzel is  
támogatjuk.  
 
Kaposvár rendje gyermekeink és szüleink biz tonsága, családjaink és értékeink védelme, hétköznapjaink 
nyugalma. Mi mindenkinek védelmet akarunk, aki vállal ja a törvények tiszteletét. Vagyoni, szociális  
helyzetre, v ilágnézeti, politikai meggyőződésre, vallási, etnikai hovatartozásra tekintet nélkül mindenki 
számára garantálni kell a védelem jogát, amelyet a legalapvetőbb emberi jognak tartunk. 
 
Biztonságunk része a katasztrófavédelem, a városi tűzoltóság működése is. 2005-ben a Kapos 
folyó áradása meggyőzhetett bennünket arról, hogy tűzoltóinkra nemcsak a tűz elleni védekezésben 
számíthatunk, hanem természeti katasztrófák esetén is.  
Bizonyították ezt 2010-ben is, amikor három nap alatt két és félhav i – 142 mm – csapadék zúdult a 
városra.  
Foly tatjuk a tűzoltóság és a polgári védelem anyagi, technikai felszereltségének javítását.  
Korszerűsítettük a tűzoltóság kommunikációs és vezérlőrendszerét, műszaki mentés i 
szakfelszereléseket vásároltunk, védőfelszereléseket szereztünk be, v ízszállító autót vásároltunk. Az 
elkövetkező években két tűzoltóautót vásárolunk még, így az ország egy ik legkorszerűbb felszereltségű 
tűzoltóságával büszkélkedhetünk majd.  
 
Kiszámíthatóság és biztonság. Kaposvár katonaváros is. A Boconádi Logisztikai Ezred eddig is nagy 
szolgálatot tett már a hazának és városunknak. Katonáink megbecsült polgárai városunknak. Nem 
feledkezhetünk meg akkor sem róluk, amikor nyugdíjba mennek. Továbbiakban is támogatjuk klubjaikat,  
csakúgy, mint a Honvéd Zenekart, a kaposváriak egy ik kedvencét.  



Otthon a demokráciában 
 
A hit a legszemélyesebb közügy.  
Nemzeti kultúránk szerves részei a történelmi egyházak, az általuk évszázadokon keresztül megőrzött 
építészeti, művészeti és egyéb kulturális értékek további fennmaradása mindannyiunk felelőssége.  
 
A hívő közösségek önkormányzati támogatása tehát pusztán a tárgy i kulturális örökségek védelme 
érdekében is a hívők és nem hívők közös célja és közös feladata. Ezen alapelvek alapján támogattuk a 
kaposvári Szent Margit – Szent József Templom felújítását, a Szent Kereszt Plébánia, a kaposhegyi 
műemlék  
kápolna megújulását, a Szent Őrangyal Római Katolikus Plébánia kerítésjavítását, a Hősök Temploma 
előtti tér burkolását, a Baptis ta Egyház Kaposvári Gyülekezete I fjúsági Pinceklubjának kialakítását, a 
Zsidó Hitközség Holocaust Emlékművének rendbetételét és a kaposfüredi templom előtti parkoló 
megépítését mintegy 15 mil lió forinttal.  
 
Örömmel járultunk hozzá a székesegyház felújításához, a fészerlaki és répáspusztai haranglábak 
renoválásához, az ivánfahegyi kápolna, a töröcskei harangláb, az evangélikus templom és a 
zselickislaki plébánia megújításához, és a Hősök Temploma toronyórájának működőképessé tételéhez.  
A továbbiakban is számíthatnak ránk.  
Mindannyiunk érdeke, hogy egyházi műemlékeink eredeti szépségükben adhassanak örömet 
nekünk és a hozzánk látogatóknak.  
Nagyra becsüljük az egyházak által közvetített erkölcsi értékeket, a vallási közösségek által nyújtott lelk i 
támaszt, egymásra való odafigyelést, szociális gondoskodást is.  
 
A történelmi egyházak jelenléte városunk szellemi, lelk i gazdagságát növeli, az egyházi intézmények 
pedig kimagasló szolgálatot valósítanak meg kulturális, oktatási és szoc iális téren egyaránt.  
 
Kaposváron mindenki szövetségesünk, aki segíthet a nemzet testi-lelki megerősödésében, az 
összetartozás, a gondoskodás, a bizalom térnyerésében. Az egyházak ma a családok mellett a 
legszilárdabb, a legmélyebbre érő, a legszélesebb keretekben létező közösségek.  
Fontos feladatot vállalnak a nemzettudat, a kultúra és a lelki egészség megújításában. Kaposvár 
katolikus püspöki székhely . Az egyházak tevékenysége nélkülözhetetlen városunknak. 
 
A hitéleti tevékenységen túl az egyházak számos közjóléti – oktatási, egészségügyi és szociális – 
intézményt is fenntartanak. 
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.  
 
A kisebbségpolitika nálunk városi ügy. Kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk nemzetiségeink kulturális  
tevékenységét, tradícióik megőrzésének támogatását. A hely i nemzetiségi hagyományok ápolása, az 
anyaországgal és annak kultúrájával való kapcsolattartás elősegítése fontos városi feladat.  
 
Nemzeti kisebbségeink számíthatnak ránk. 
Városunkban négy kisebbségi önkormányzat működik: cigány, német, horvát és lengyel. Kiegészítjük 
állami támogatásukat, hiszen mértéke olyan csekély , hogy abból nem lehet színvonalas munkát 
végezni.  



Átvállaljuk a pályázataikhoz szükséges önrész összegét. (Így vett részt a Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat a Pannon Paletta programban, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pedig közmunka 
program keretében kapott támogatást, csakúgy mint a Napkerék Egyesület.) 
 
A cigányság a kaposvári társadalom része. Integrációjuk és felemelkedésük közös ügyünk.  
 
Alapvető célunk, hogy a cigányok közül minél többen váljanak munkából élő, családjuk eltartására és a 
közterhek v iselésére képes polgárokká. Az integrációhoz vezető úton az oktatásé a főszerep. 
 
A legfontosabb, hogy óvodába és iskolába járjanak. Különösen fontos a továbbtanulásra történő 
felkészítés erősítése a 7-8. osztályosok számára. Fontos támogatni a c igány származású szakemberek 
képzését olyan szakmákban, amelyek piacképesek és amelyek fontosak a kaposvári társadalom 
számára.  
A Szentjakabi Óvodába és a Pécsi Utcai Általános Iskolába jár a legtöbb roma gyermek. Az ott 
dolgozóknak köszönhetően magas színvonalú nevelésben és oktatásban részesülnek.  
Az állam által eddig foly tatott erőszakos iskolai integrációs k ísérletek nem vezettek eredményre, hiszen 
további leszakadást okoztak, s így növelték a társadalmi különbségeket.  
Ezért nem engedtünk a nyomásnak, és nem zárjuk be a Pécsi Utcai Általános Iskolát.  
Évente mintegy 70 gyermek kapott tőlünk ösztöndíjat.  
Tanulmányaikhoz – iskolatípustól és tanulmányi eredményeiktől függően – hav i 2-9 ezer forinttal 
járulunk hozzá.  
 
A felsőfokú végzettséggel rendelkező roma fiatalok aránya sajnos még mindig rendkívül alacsony, ezért 
bizonyos területeken kiemelten szükséges támogatni a roma származású szakemberek képzését.  
Ösztönözni kell, hogy a roma fiatalok elsősorban az integráció szempontjából kiemelten fontos 
területeken szerezzenek felső fokú képesítést.  
Ezek az oktatás, az egészségügy, a közbiz tonság és a közigazgatás. Ma városunkban a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj és a cigány tanulók tanulmányi ösztöndíjának 
keretében hét roma fiatalt támogatunk.  
A meglévők mellett 2011-től külön ösztöndíj alapot hozunk létre az egyetemre készülő roma fiatalok 
számára, ha az integráció számára fontos szakterületen szereznek szakképesítést.  
 
A romák felemelkedésének fontos eleme, hogy kitörhessenek a kitaszítottságból. A higiénés állapotok 
javításával, az emberhez méltó feltételek megteremtésével segítjük őket.  
Ezért is nyújtottuk be pályázatunkat az Európai Unió szociális városrehabili tációs programjára. Ennek 
keretén belül a Nádasdi utcai bérlakásokat komfortosítjuk, a Pécsi Utcai Általános Iskolában „háztartási”  
oktató hely iséget alakítunk ki, míg a Pécsi utca és a Nádasdi utca sarkán új közösségi házat építünk 
multifunkcionális focipályával együtt. A Nádasdi utcából befelé járdát építünk, a bérlakások előtti  
játszóteret pedig felújítjuk.  
Célunk, hogy a felújításokat, beruházásokat a lehető legnagyobb mértékben a helyben lakók végezzék 
(pl. saját házuk előtti közterület rendbetétele).  
 
A roma népesség nagy részének rossz egészségügyi állapota megköveteli a megfelelő szűrések 
biztosítását. A cigányság körében ugyanis nem csak az oktatási, a foglalkoztatási helyzet katasztrofális,  
de rosszak az egészségügyi mutatók is. A 60 évnél idősebbek aránya csupán 3,9 százalék körükben, s  
eközben a 19 évnél fiatalabb romák aránya saját népességükön belül már 50 százalék fölötti.  
 
Kértük az ÁNTSZ-t, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, hogy a szűrőv izsgálatokra vonatkozó 
felhívásokat célzottan juttassák el az érintettekhez és szorgalmazzák az ezeken való részvételt.  



Felkértük 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 szűrőv izsgálatokat és a különböző 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 egy ik: minél több roma fiatal végezze 
el az általános iskolát, tanuljon tovább és szerezzen szakképzettséget. A másik: minél több cigány 
ember jusson állandó munkához.  
Segély helyett a munka lehetőségét ajánljuk számukra is.  
2009-ben és 2010-ben a korábbiaknál négyszer több embert alkalmazunk közhasznú munka keretében.  
Parkfenntartó tanfolyamokat szervezünk számukra, így szakmailag képzettebbek lesznek. Támogatjuk 
a hagyományos cigány foglalkozásokon és a szezonális munkákon való részvételüket is.  
 
A roma kultúra minél szélesebb körben történő bemutatása csökkenti a többségi társadalom másságtól 
való tartózkodását. Szükségesnek tartjuk a többségi társadalom felé azoknak a kulturális  jellemzőknek 
a közvetítését, melyek megismertetik ezt a sajátos, sok jegyében különböző közösséget.  
 
A Móricz Zsigmond Művelődési Házban Cigány Hagyományőrző Művészeti Iskola működik, tanulást 
segítő játszóházakat, i fjúsági klubot, táncházat is szerveznek. Mintegy hétmill ió forinttal támogatjuk 
működésüket.  
 
A cigányság problémáit nemzeti ügyként, s nem pusztán szegénypolitikaként kell kezelni. Nem 
képmutatásból, hiszen tudható, hogy a legszegényebbek közel nyolcvan százaléka c igány származású.  
A teljesen elrontott segélyezési politikával a kormány ellenszenvet és gyűlöletet keltett a cigányság 
iránt.  

 

Gátat szabunk az áremelkedésnek 
 
Ma az európai városok mindinkább a poliszosodás irányába fejlődnek, a városállami regionális 
központok kialakítása felé.  
Kaposvár is ebbe az irányba halad. Célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben függetlenítsük 
magunkat a k ívülről jövő negatív  hatásoktól, a bajt áll ítsuk meg a város határainál.  
 
Sajnos az állam a stratégiai fontosságú közműveit, az áramés a gázszolgáltatást nem tartotta meg 
nemzeti tulajdonban, eladta, kiszolgáltatva ezzel hazánk tízmill ió polgárát. A v illany és gáz áránál is a 
magánérdek, a profit, és nem a közösségi érdek dominál. Ez meg is látszik az árakon és a szolgáltatás 
minőségén.  
 
Mi más utat választottunk.  Nem adtuk és nem adjuk el jövőnket, meglévő közműcégeink 
többségi városi tulajdonban maradtak, sőt újat is vásároltunk.  
 
Tavaly  a koncessziós szerződés lejártával megvettük a Kaposvári Vízművek Kft-t.  
 
A város többségi tulajdonában lévő szolgáltató gazdasági társaságaink: 

• Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 
• Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 



• Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 
• KAVÍZ Kaposvári Vízés Csatornamű Kft. 
• Kaposvári Városfejlesztési Kft. 
• Deseda Kemping K ft. 
• Kapos-Fürdő Kft.  
• Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
• Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szak képző Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.  
• Kaposvár Jégcsarnok Kft. 
• Csiky Gergely  Színház Közhasznú Non profit Kft. 

 
A hatékonyabb, olcsóbb működésük érdekében holdinggá alakítjuk át gazdasági társaságainkat.  
 
A városi tulajdon a leghatékonyabb eszköz arra, hogy gátat tudjunk szabni az 
áremelkedéseknek. Tesszük is, mert Kaposvár él lehetőségével és megvédi polgárait.  
Ma Kaposvár az ország legolcsóbb városa. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy a közszolgáltatási díjakban a 
szolgáltatóknak nem engedtünk 1% -nál nagyobb nyereséget érvényesíteni. Az önkormányzat a 
közüzemi szolgáltatások esetében köteles a fogyasztók védelmét biz tosítani.  
A közüzemi díjak indokolatlan emelkedésének megakadályozása érdekében szigorú korlátok közé 
szorítjuk az áremelés mértékét. 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 hulladékgazdálkodásának központja lesz. 118 településsel szövetkeztünk és 
kidolgoztuk a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Programot. A program 5,2 milliárd forintba kerül, ennek 
részeként bevezetjük a szelektív  hulladékgyűjtést, a szemetet nem csupán lerakjuk, hanem jelentős 
részét fel is dolgozzuk. A program lehetőséget biz tosít arra is, hogy 33 település szilárdhulladék 
lerakóját – köztük Kaposvárét is – rekultiváljuk. 
A KVG Zrt. terjeszkedik is. Ma már nem csupán a kaposváriak hulladékát kezeli, hanem több mint 200 
településen szolgáltat. Az utóbbi évben jelentős piacokat tudtunk szerezni Erdélyben is. 
2003. és 2008. között a város lakói helyett átvállaltuk a szemétszállítási díj kifizetését, ezzel egymilliárd 
forint befizetésétől mentesítettük a kaposváriakat.  
Ma is több mint hatezer kaposvári család háztartási szemétdíj költségeihez járulunk hozzá év i több mint 
százmillió forinttal. 
 
Folyamatosan bővülő szolgáltatás keretében a családi házas területekről külön is elszállítjuk a 
zöldhulladékot és a papírt, évente két alkalommal, tavasszal és ősszel pedig lim-lom akciót szervezünk. 
Nem szép látvány az utak és a házak előtt található konténer sem, főleg ha tele van szeméttel. A Béke 
utcában kezdtük esztétikus faráccsal körbekeríteni konténereinket. Ma már a társasházak segítségével 
56 helyszínen tettük esztétikussá a szemetes edények környékét. 
Öröm, hogy egyre többen kérik, hogy szelektív  gyűjtőszigeteket helyezzünk el a városban. Ma már 38 
van belőlük. Korábban az építési, bontási törmeléket csak a kommunális hulladéklerakóra lehetett 
szállítani. Ez nem volt jó, hisz a szeméttelepünk így hamarabb betelt.  
A Nádasdi utca végén 2007-ben 453 millió forintból építési törmelék feldolgozót építettünk.  
A kaposváriak évente egy alkalommal 500 kg építési hulladékot térítésmentesen helyezhetnek el a 
telepen, ahol valamennyi építési és bontási hulladékfajtát fel tudunk dolgozni, s  belőlük az építési piac 
által megkövetelt minőségi építőanyagot állítunk elő.  
 
Megvásároltuk a Kaposvári Vízművek Kft-t. Tettük ezt azért, mert tudósok előrejelzése szerint a 
világon pár éven belül a legnagyobb kincs az ivóvíz lesz. A v ízre úgy tekintünk, mint a XXI. század 
stratégiai termelés i tényezőjére és kulcskérdésére.  



Áttértünk saját v ízbázisunk használatára, megszüntetve ezzel függőségi v iszonyunkat másoktól, így a 
DRV-től is.  
A v ízigények hosszú távú biz tonságos ellátását 68 db kút biztosítja 15 ezer m3 napi teljesítménnyel.  
Bőven vannak tehát tartalékaink.  
2008-ben jelentős v ízminőségjavító programot hajtottunk végre. A beruházás 732 millió forintba került,  
de megérte.  Valamennyi v ízműtelepünk kifogástalan minőségű v izet juttat a városi elosztóhálózatba. A  
v ízkezelés során az EU-s határérték alá csökkent a kaposvári ivóvíz ammónium-, vasés 
mangántartalma. 
 
Az elmúlt tíz esztendőben jelentős szennyvíz-csatornázási programot hajtottunk végre. Tíz év alatt 88 
km csatornát építettünk. Munkánk gyümölcse beérett. Száz százalékban csatornázott lett Kaposvár 
belterülete. Csatornahálózatunk hossza 214 km.  
 
Öt évvel ezelőtt kiöntött a K apos folyó, erre az elmúlt 50 évben nem volt példa. Már akkor is sürgettük 
az államot, hogy tartsa kellően rendben a folyó medrét és árterét és építsen árv ízvédelmi tározót.  
 
A vésztározó megépítését közgyűlésünk támogatta, így most már a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság elkezdheti a munkát. 
 
Az elmúlt években közel kétszázmillió forintot költöttünk lakóutcáink csapadékvíz-elvezető 
rendszerének felújítására. Így készült el többek között a Losonc köz, a Cseri út, a Déryné, a Léva utcák 
csapadékvíz-elvezetése.  
A munkát az elkövetkező években is foly tatjuk. Pályázatot nyújtottunk be a Fekete, a Gilice, a Pécsi 
utcák csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására. 
 
Kaposváron 6851 távfűtött lakásban húszezren élnek.  
Már az elmúlt években is jelentős rekonstrukciós programot hajtottunk végre, most ezt foly tatjuk.  
A távfűtés versenyképességét nagymértékben meghatározza, hogy mennyi fogyasztó használja a 
rendszert. 
Az Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. elkészítette a távfűtési rendszer bővítésének 
tanulmánytervét.  
Az elkészült tanulmányterv  az alábbi intézmények bekapcsolását javasolja: 

• Munkácsy Mihály  Gimnázium 
• Berzsenyi Dániel Tagiskola 
• Kaposi Mór Oktató Kórház 
• Eötvös Loránd Műszaki S ZKI (Damjanich u.) 
• Eötvös Loránd Műszaki S ZKI (Virág u.) 

 
A távfűtés bővítésének beruházási költségei a KEOP-2009-5.4.0 kódszámú „ Távhő-szektor energetikai 
korszerűsítés” pályázati konstrukcióban kaphatnak támogatást, melyre pályázatot nyújtunk be. A 
beruházás több mint egy milliárd forintba kerül. 
Energiapolitikánk a megújuló energiaforrások használatát kiemelt célként kezeli, mint ahogyan már 
szóltunk erről az előző fejezetben.  
Élére állunk a megújuló energiaforrások elterjesztését célzó európai kezdeményezéseknek.  
Az alternatív  energiák használata leggyorsabban a távfűtési díjak csökkenésében fejti ki hatását.  
 
Önálló, erős, kiszámítható, szavahihető, felelős, a helyi közösségekre támaszkodó környezeti  
politikát folytatunk. 
Számunkra a környezetvédelem nem csupán egy ágazat ügye, alapvető célk itűzésünk, hogy a 
környezetvédelmi szemlélet áthassa hétköznapjainkat és a döntéshozatal minden területét. Ezért 



szükségesnek tartjuk a gazdasági szféra és a környezetvédelem együttműködésének erősítését, a 
környezettudatos magatartás általánossá tételét.  
Az általunk képviselt emberközpontú környezetpolitika s tratégiai célja, hogy Kaposvár lakható és élhető 
otthon legyen mindannyiunk számára.  
 
Fellépünk a levegőszennyezés minden formája ellen, s fokozatosan elérjük, hogy Kaposvár 
parlagfűmentes övezet legyen, hiszen napjainkban csaknem 15 ezer ember szenved allergiás 
megbetegedésekben.  
A parlagfű évről-évre, egymás után szedi áldozatait. Nem kíméli a gyerekeket, felnőtteket és az 
egyébként sokat megélt, sokat kibírt időseket sem.  
Parlagfű kommandót hoztunk létre, amely   
a bejelentéstől számított 72 órán belül lekaszálja a gyomot.  
A bejelentéseket ingyenesen hívható zöld számon fogadjuk. Évente több mint száz jelzést kapunk.  
A fertőzött területek tulajdonosait felszólítjuk a 24 órán belüli kaszálásra, amennyiben ennek nem 
tesznek eleget, a bejelentéstől számított 72 órán belül kényszerkaszálást végzünk, melynek munkadíját 
leszámlázzuk a terület tulajdonosának.  
A bejelentések és a hatékony önkormányzati fel lépés következtében az elmúlt években jelentősen 
csökkent a parlagfűvel fertőzött terület városunkban.  

 

Következetes külkapcsolatok 
 
Széleskörű nemzetközi kapcsolatokat építettünk ki mind keleten, mind nyugaton.  
 
Arra törekszünk, hogy – a hivatalos formákat túllépve – tartalommal töltsük meg testvérvárosi 
kapcsolatainkat, minél több kaposvárit vonjunk be a közös programokba.  
 
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). 
 
Tavaly  nagysikerű turisztikai konferenciát szerveztünk Csíkszereda, Rauma, Mostar, Bath, Glinde,  
Saint-Sebastien és Kapronca részvételével. A rendezvényt az Európai Unió az Európa a Polgárokért  
program keretében támogatta. 
A kezdeményezést foly tatjuk, 2010-ben és 2011-ben három nemzetközi eseményt (konferencia és 
workshop) is rendezünk. Az elmúlt években több nagykövet is Kaposvárra látogatott. 
Nyolc középiskolánk és hat általános iskolánk, valamint a zeneiskola rendelkezik  már partneriskolával,  
és ezen túl több iskolánk vesz részt testvérvárosi iskolákkal közös projektben. A Comenius-programban 
több angol, lengyel, török, spanyol iskolával dolgozunk együtt.  
Testvérvárosainkkal közösen több diákcsere programban vettük részt, melynek legfőbb célja a 
nyelv tanulás volt (német, francia). 
 
A civ il kapcsolatok terén a Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör munkája kiemelkedő. Csereprogramokat 
szerveznek, német, francia és olasz testvérvárosainkkal. Most készítik elő az angol, finn és orosz 
nemzetközi kapcsolatokat.  
 



Városunk 2008 nyarától a „Kaposvár Számít Rád” támogatási rendszer keretében év i 3 millió forinttal 
támogatja iskolásainkat, ha határon túli magyarlakta településekre szerveznek tanulmányi vagy 
osztálykirándulásokat.  
Testvérvárosainkkal már eddig is több közös pályázatot nyújtottunk be az Európai Unióhoz. A 
legsikeresebb a Kapronca városával közösen megírt pályázat volt.  

 

Önkormányzat a polgárokért 
 
Olyan önkormányzatot kívánunk, amely képes megvédeni és támogatni polgárait. Olyat, amely 
nem lebénítja, hanem felszabadítja a társadalom erőit. Olyan önkormányzatra van szükség,  
amely Kaposvár  lakóinak igényeiből indul ki és biztosítja a feltételeket a polgárok 
öntevékenységéhez.  
 
A XXI. század kaposvári önkormányzata lemond olyan gazdaság és társadalomszervezési feladatairól,  
amelyeket a polgárok és közösségeik el tudnak látni. Cselekvőképességénél fogva ugyanakkor 
hatékonyan vállalja azokat a feladatokat, amelyek meghaladják a polgárok és közösségeik erejét. 
 
Felfogásunk szerint az önkormányzat a méltányosság, a közjó előremozdítására létrehozott intézmény. 
Legfőbb feladata, hogy elhárítsa a tehetségesek és a vállalkozó kedvűek kibontakozása elől a felmerülő 
akadályokat és segítse a rászorulók, valamint a hátrányos helyzetűek érvényesülését és felzárkózását.  
 
Fontosnak tartjuk, hogy a döntések minél közelebb kerüljenek a polgárokhoz. Ezért is szerveztük meg 
és működtetjük az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumot.  
Továbbra is fontos alapelvünk, hogy nem az tesz erőssé és hatékonnyá egy önkormányzatot, ha annak 
önmagában is  tetemes költséget felemésztő jövedelem-elvonó és újraelosztó szerepe erősödik, hanem 
az, ha a társadalmi szolidaritás elvét mindenkor fenntartva az önkormányzat saját versenyképességük 
fokozásában teszi érdekeltté polgárait.  
 
Jelentősen gyarapítottuk a város vagyonát: míg 2005-ben 70 milliárd 109 millió forintot tett ki,  addig 
2008-ban már 81 mill iárd 060 mill ió forint volt, s 2009. december 30-án meghaladta a 86 mil liárd forintot. 
Nálunk a köztisztv iselő munkája sohasem öncélú, feladata a szolgálat, a közösség és az egyén 
szolgálata. Felkészültségükön és teljesítményükön ma nagyon sok múlhat.  
 
2007-ben akadálymentesítettük a nagy ügyfélforgalmat lebonyolító okmányirodánkat is, így a 
fogyatékkal élők is ugyanolyan esélyekkel vehetik igénybe szolgáltatásait, mint más polgáraink.  
 
 
Új ügyfélhívó rendszert építettünk ki, ezzel megoldottuk, hogy az előzetesen bejelentkezett és 
sorszámot húzó, ügyeiket intéző polgáraink várakozási ideje jelentősen csökkent. 
 
Kaposvár példaértékű kapcsolatokat alakított ki a környező településekkel. A Kaposvári Többcélú 
Kistérségi Társulással a közoktatásban, szociális területen, egészségügyben, kultúrában, adóban, belső 
ellenőrzésben látunk el közös feladatokat.  




