Polgári Szabadság Platform
önkormányzati program 2010-2014

„ Szökőkutak helyett munkahelyeket !!”
Önkormányzati program a 2010 – 2014
közötti időszakra
„VITAIRAT”
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Bevezető
Bár a kaposváriak ma azt gondolják, városunkban a legnagyobb rendben mennek a
dolgok, helyén van a Polgármester és a Képviselőtestület is, távolról nézve pénz a
kötelező és az önként vállalt feladatokra is bőven van, közelről már látható, ahogy
viharfelhők tornyosulnak az Önkormányzat felett. A kaposváriak mindezt csak a most
kezdődő önkormányzati ciklusban fogják igazán érzékelni. Az adósságállomány 2006
óta a többszörösére emelkedett, a Város hitel és kötvény formájában a külső források
bevonásának minden lehetőségét kimerítette és ezen pénzeszközökkel elsődlegesen az
épített környezet fejlesztését tűzte ki célul. Az elmúlt megközelítőleg 12 évben a
Város vezetése elhanyagolta a helyi gazdaság fejlesztését illetve ehhez kapcsolódóan a
munkahelyteremtés elősegítését. Minden ellenkező propaganda ellenére az elmúlt évek
nagyberuházásainak hasznát kevésbé a kaposvári és somogyi vállalkozások, hanem
inkább az ország más területeiről érkezett vállalkozók élvezték. Felerősödtek a helyi
oktatási rendszerben meglévő feszültségek, a helyi oktatási rendszer mérhetően
alacsony hatékonysággal működik, a város az oktatási normatívát elsődlegesen
intézményfenntartási normatívaként kezeli és arányszámait tekintve keveset fordít az
oktatás hatékonyságára. Bár a városháza folyamatosan úgy nyilatkozott, hogy megvédi
a kaposvári közalkalmazottak álláshelyeit, azok százas nagyságrendben szűntek meg,
elsődlegesen a folyamatosan szűkülő pénzügyi lehetőségek miatt. Meggyőződésünk,
hogy a szakképzés jelenlegi problémáit, az erőforrások megfelelő koncentrálását csak
hosszútávú, érdemi gazdaságfejlesztési programmal együtt megvalósítani. Jelentős
probléma a fiatalok elvándorlása, az ő megtartásuk elemi érdeke Kaposvárnak. A
Város még ma sem kezeli helyén a kulturális kínálat bővítését, pedig ennek a város
határain túlnyúló hatásait nem lehet túlbecsülni.
Az

elkövetkezendő

önkormányzati

ciklusban

nem

lesz

pénz

további

nagyberuházásokra, mivel az önkormányzat a pályázatok önrészét immáron hitelből
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sem fogja tudni biztosítani, a kevés önálló bevételt termelő létesítmények pedig
jelentős mértékben megterhelik az amúgy szenvedő költségvetést.
Új hangsúlyokat kell kijelölni a városfejlesztési politikában, erre nemcsak a
városvezetés szabad akarata, hanem az Élet (azaz a pénzügyi szükségszerűség) is
rákényszeríti Kaposvár új vezetését.
Az elmúlt években megfogalmazott javaslatok, amelyek túlmutattak a szökőkutak
tervezésére és építésére tett „erőfeszítéseken”, rendre közgyűlési támogatás nélkül
maradtak. Ismerve és érzékelve a város előtt álló feladatokat ezek a javaslatok ma is
aktuálisak. Kérem, hogy tiszteljen meg véleményével és javaslataival.
Kaposvár, 2010. augusztus
Pintér Lóránd
Polgári Szabadság Platform elnöke
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„Szökőkutak helyett munkahelyeket !! ”
Gazdaságfejlesztési program
1. A

jelenlegi

városfejlesztési

politika

elérte

természetes

határait,

a

városfejlesztést új alapokra szükséges helyezni. Az épített környezet
kizárólagos várospolitikai elsőbbsége helyett a várospolitikai prioritások közé
kell emelni a helyi gazdaságfejlesztést és a kulturális kínálat bővítését, úgy is
mint a kulturális turizmus hordozóját, amely bizonyítottan rendkívül hatásos
városmarketing

eszközként

is

működik

és

gazdasági

hatása

sem

elhanyagolható.

2. A kaposvári önkormányzatnak kezdeményező és koordináló szerepet kell

vállalnia, -eszközrendszerét felhasználva- Kaposvár és a teljes kistérsége
gazdaságfejlesztési tevékenységében, hiszen Kaposvár és kistérsége nem csak
intézményrendszerük szorosabbá válásával, hanem a gazdasági teljesítményük
okán is függnek egymástól, a jelenlegi rossz gazdasági mutatók csak a helyi
erők összefogásával javulhatnak, a legerősebb partner ebben természetesen
Kaposvár Város.

4. A Város a szabaddá váló és szabaddá tehető pénzeszközeit a helyi

gazdaságfejlesztés és a kulturális kínálat bővítésének szolgálatába kell állítani,
mert

mind

pénzeszközök,

mind

intézményi

háttér

tekintetében

az

Önkormányzat képes a gazdaságfejlesztés közösségi feladatainak ellátására.
Ehhez a költségvetési prioritások újraértelmezésével új szemléletmódra is
szükség van, nyitott, új impulzusokat befogadni képes, sokszínűségre törekvő,
Kaposvár nagyvárosi szerepét erősítő városfejlesztési politikát kell kialakítani
és a gazdaság fejlődésének helyi infrastrukturális feltételeit kell megteremteni
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és fejleszteni, az önkormányzat szerepvállalásával pedig elérhető a kívánt
multiplikátor hatás.
A fenti feladatokat sikeresen rövid és hosszabb határidőkkel lehet megvalósítani:

Rövid- és középtávú projektek:
1. Kaposvár MJV gazdaságfejlesztési koordinációs tevékenysége a Város és a

kistérségére vonatkozóan, az együttműködés lehetőségei, a városi intézményi
háttér átalakítása a gazdaságfejlesztési koordinációs tevékenység elősegítése
érdekében. A jelenlegi igazgatósági struktúra belső átcsoportosításával
megteremtjük a gazdaságfejlesztési és marketingtevékenység strukturális
feltételeit.
2. Kaposvár és kistérsége munkaerőpiaci helyzetéhez és természeti, gazdasági

adottságaihoz igazodó ipari struktúra fejlődésének elősegítése aktív helyi
„gazdaságdiplomáciai” eszközökkel, a térségben működő vállalkozások
beszállítói tevékenységének támogatása mellett.

3. A helyi vállalkozások piacrajutásának koncentrált elősegítése (vásárok,

kiállításokon

való

megjelenés,

egyéb

marketingeszközökkel

való

támogatása) pályázati rendszerben, - kiemelt célként kezelve a magyarországi
és a kereskedelemfejlesztési szempontból gazdaságos 600 km-es földrajzi körbe
tartozó településeken tartott nemzetközi szakvásárokat és kiállításokat-, továbbá
a szakmai szervezetekkel együttműködve a technológiatranszfer koordinálása és
elősegítése.
4. Kaposvár és kistérségének egyedi, versenyképes termékeinek összefogása és

marketingje „Kaposvár és kistérsége termékkatalógus” formájában, a
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megfelelő minőségű helyi termékeket a „Kiváló kaposvári termék” címmel
kell kitüntetni, a katalógusba történő bekerülés és a minősítő cím odaítélésének
szabályait az Önkormányzat által megalkotott rendeletben kell szabályozni. A
minősítő cím odaítélése és a termékkatalógusba történő bekerülés iránti kérelem
és eljárás a kérelmező vállalkozás, vállalkozó számára ingyenes kell legyen.
5. A kaposvári vállalkozások helyi versenyelőnyének hatékonyabb biztosítása

a helyi megbízások tervezése során, ami kaposvári vállalkozások gazdasági
pozícióit illetően azonnali javulást eredményezne.
6. A helyi adórendszerben a foglalkoztatást és az önerős helyi beruházásokat

elősegítő valódi kedvezmények megteremtése és biztosítása, mindazonáltal
tudjuk, hogy a fejlődő gazdaság nagyobb vállalkozói bevételt is eredményez és
ezáltal kisebb terhet jelent az adók megfizetése. A körültekintő helyi
adópolitika a magyarországi nagyvárosok közötti versenyben erősítheti
Kaposvár gazdasági versenyképességét.

7. A helyi vásárlóerő növelése érdekében a somogyi gazdaság teljesítményéhez
képest is indokolatlanul alacsony helyi bérszínvonal növelésének lehetőségei.
8. A kaposvári kistérség magasértékű, jelenleg is működő illetve kiaknázható

idegenforgalmi kínálatának koncentrált képviselete, a számbajöhető
kapcsolt

szolgáltatások

kiépítése, biztosítása,

marketingje az

érdekelt

vállalkozások, szakmai szervezetek bevonásával.

9. Az ún. „magas kultúrára” nyitott kulturális kínálat bővítése és ezáltal a

kulturális turizmus fejlesztése, amely bizonyítottan hatékony városmarketing
eszközként is működik illetve a kapcsolt üzleti jellegű szolgáltatások miatt
gazdasági ereje is jelentős.

7

Polgári Szabadság Platform
önkormányzati program 2010-2014
10. Fontosnak tartjuk, hogy támogassuk és elősegítsük, hogy a kaposvári fiatalok

tanulmányaik befejeztét követően önálló vállalkozóvá válhassanak és üzleti
egzisztenciájukat Kaposváron építhessék fel. Kibővítjük a meglévő, kis- és
középvállalkozók számára létrehozott garanciaalapot és projekttámogatás
formájában, megfelelően megalapozott üzleti terv birtokában határozott
összegű,

vissza

nem

térítendő

támogatást

biztosítunk,

az

alap

keretösszegének mértékéig. Nemteljesítés esetére visszafizetési garanciát
írunk elő. A benyújtott projektekről történő döntéshozatalt projekttanácsként a
Gazdaságfejlesztési, Európai Uniós, Tudományos és Szakképzési Bizottság
hatáskörébe utaljuk.
11. Szükségesnek tartjuk, hogy önkormányzati tulajdonban lévő vagy egyéb

ingatlanokban az üzleti pályakezdést elősegítendő kedvezményes áron
biztosíthatóak legyenek üzlet illetve műhelyhelyiségek. Ezen célból a vételi
opcióval lekötött NOSTRA épületegyüttesben nem a Város által tervezett,
időközben valószínűleg meg nem valósuló Ifjúsági Szabadidőközpontot
kívánjuk létrehozni, hanem szintén az Európai Unió támogatásával egy a
fiatal, kezdő vállalkozók számára átalakított Inkubátorházat. Az Ifjúsági
és Szabadidőközpontot az Egyetem mellett kívánjuk létrehozni, zöldmezős
beruházás keretében.
12. Kiemelt célnak tekintjük, hogy Kaposvár város önkormányzata mellett a

helyi gazdálkodó szervezetek, vállalatok és cégek, civil szervezetek is minél
több uniós forrást tudjanak elnyerni. Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy
az önkormányzati pályázati tapasztalatok milyen formában hasznosíthatók a
helyi

gazdaság,

a

civil

szféra

fejlesztése

érdekében.

Megkeressük

pályázatírásban, pályázatok készítésében jártas kaposvári és kistérségi
partnereinket és kedvező költségszinten, közösen pályázati és pályázatfigyelő
irodát működtetünk, elsősorban a kis- és középvállalatok uniós források
segítségével történő fejlesztését előmozdítandó, hiszen tapasztalataink szerint
leginkább ők igénylik a pályázati segítséget.
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Hosszútávú projektek ( 10 éves időtartammal ) :
14. Magas hozzáadott értékű szolgáltatások és termékgyártás alapjainak
megteremtése és
technológiatranszfer :
-

az informatika

Az informatika térhódítása feltartóztathatatlan, amelynek fejlődése – úgy a
szoftver-, mind a hardvereszközök terén – meghatározza jövőnket. A
szoftverfejlesztés egyike azon iparágaknak, amelynek közlekedése az „információs
autópályán” is megoldható.
Elősegítjük, hogy a magyar informatikai ipar egyik fontos állása lehessen
Kaposvár. Koordináljuk a képzés és fejlesztés kérdéseit.

-

a magas értékű egészségügyi szolgáltatások (hazai és nemzetközi pacientura
részére)

Kaposvár jelenleg is magasan fejlett diagnosztikai háttérrel rendelkezik és az
egészségügyi szolgáltatások terén városunk határozott fejlődési potenciált tudhat
magáénak. A fenti cél eléréshez azonban az egészségügy érdekelt helyi vezetőinek
( megye – város – intézmények ) közös célokat kell meghatározni és azok
elérésére közösen kell törekedni. Ehhez szorosan kapcsolódik a közlekedési
infrastruktúra fejlesztése, a műszeres orvoslás eszköztárának közös szándék
szerinti fejlesztése és a város közigazgatási területén kívülről érkező páciensek
körében végzendő marketingmunka.
-

magas

értékű

biotermékek

kistérségi

feldolgozása
-

9
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A biotermékek előállítására történő felkészülés – pl.: földterület pihentetése hosszabb időt vesz igénybe, de a hazai és nemzetközi fizetőképes kereslet
növekedését és a biotermékek iránti növekvő igényt Somogy megye adottságainál
fogva a maga hasznára fordíthatja. Ehhez társulhat a biotermékek feldolgozására
képes élelmiszeripar működése, a két tevékenység Kaposvár és kistérsége életében
szervesen kiegészítheti egymást
-

a

megújuló

energiaforrások

egyre

inkább

bővülő

magyarországi

hasznosításában a helyi gyártóipari háttér és kapacitás megteremtése
Haladéktalanul keresni kell az alternatív energiaforrások jelenleg Magyarországon
még gyerekcipőben járó előállítási folyamatába történő bekapcsolódás lehetőségét,
a kistérség mezőgazdasági termelőivel együttműködve. Az elmúlt időszakok
energiaválsága megmutatta, hogy a növekvő energiaigény fedezésének egyik
járható útja a megújuló energiaforrások hasznosítása, ehhez azonban nemcsak
egyes energiaforrásokat, hanem a hozzátartozó gépi berendezéseket is elő kell
állítani. Elősegítjük a helyi gyártóipari háttér megteremtését.
-

a biodiverzitást értékként kezelő biotechnológia

A biotechnológia a jövő technológiája, amely az orvostudomány, a kozmetikai
ipar és sok egyéb területi igényeit szolgálja. Ösztönözzük a kutatást és a kutatási
eredmények hasznosítását, jelentős kutatási központ létrejöttét, a kapcsolódó
szolgáltatások létrejöttét, de kifejezetten ügyelnünk kell arra, hogy mindez a
biodiverzitást, mint megőrzendő természeti értéket ne veszélyeztesse.
körében.
15. Az új Felsőoktatási Törvény fényében a kaposvári egyetemi képzési kínálat
bővítési lehetőségei. ( műszaki informatika, idegenforgalom, egészségügy, stb.).
A Kaposvári Egyetemmel való szorosabb együttműködés, az ebben rejlő,
esetenként valóban forintosítható lehetőségekkel Kaposvár város nem vagy
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csak alig élt.
16. A megújuló erőforrások kistérségi hasznosítása és a megújuló erőforrások

alapját jelentő energianövények mezőgazdasági előállítása.
17. Kaposvár stratégiai törekvései a Dél-Dunántúli régióban
18. Az

Önkormányzat

fokozottan

éljen

az

ún.

felterjesztési

jogával

gazdaságfejlesztési kérdésekben, amely lehetővé teszi a kormányzati gazdasági
és pénzügyi jogalkotás befolyásolását.
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„A Köz szolgáltatásai„

Kommunális szolgáltatások
1. Parkolási rend: A rendszerváltás óta Kaposvárott jelentősen megnövekedett a

forgalomban résztvevő gépjárművek száma, amelyek munkanapokon szinte
valamennyien egy irányba tartanak: a belváros felé. Kaposvár történelmi
belvárosát nem ilyen méretű forgalomra méretezték. Az elmúlt években
bevezetett

fizető

parkolási

rendszer

egyik

alapvető

céljaként

a

forgalomszabályozást határozták meg, ezt a feladatát a parkolási rendszer nem
tölti be, hanem az ebből származó bevételek legfeljebb bújtatott „helyi parkolási
adó”-ként funkcionálnak. Bár a fizető parkolási rendszer a belvárosban nem
szüntethető meg, olyan intézkedések szükségesek, amelyek valóban a
forgalomszervezést segítik illetve megtörik a parkolási díj „ parkolási adó”
jellegét. Ezek a következők:
A. ) A parkolási rend forgalomszervezési funkcióját meg kell erősíteni.

Az elmúlt években oly mértékben nőtt meg a forgalom, hogy a belváros
forgalomnak kitettsége a továbbiakban aligha növelhető. Ezért a
jelenlegi két ( I. és II. parkolási díjzóna) díjzónánál több díjzónára kell
osztani, amelye díjtételei a belváros szűk magja felé haladva
növekednek.

Ezzel

párhuzamosan

az

időközben

felépült

parkolóházak díjtételeihez viszonyítva a közterületi parkolási zónák
díjtételeit úgy kell módosítani, hogy azok a parkolóforgalmat a
parkolóházak felé irányítsa, így tehermentesítve a belváros
közterületeit.

A

kieső

parkolási

díjbevételt

ellensúlyozza

parkolóházakat működtető társaságok által befizetett helyi adó.
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B. ) Bevezetjük, hogy az oktatási intézmények közvetlen közelében

található parkolóhelyeken hozzunk létre úgynevezett zöld zónát, ( pl.
Kodály iskola előtt ) ahol a gyermekszállításra vonatkozó várakozási
engedély

birtokában

a

szülők

15

percig

költségmentesen

várakozhatnának. A gyermekszállítási engedély kiadására egy családra
vonatkozóan mindazon szülők jogosultak lennének, akiknek gyermeke
valamely, a parkolási övezet által érintett oktatási intézmény az adott
tanévre beiratkozott tanulója.
C. ) Azon, a parkolási szempontból kevésbé használt helyeken, ahol az

ott lakók ezt igénylik ( pl.: az Iskola köz esetében ), fizikailag
elkülönített ún. „home parking„ övezetet hozunk létre, amelyen belül
a lakók illetve azok rokonai, ismerősei díjmentesen parkolhatnának. Az
elmúlt években több lakó jelezte, hogy helytelennek tartja azt a
gyakorlatot, mely szerint a látogatóba érkező ismerősök, rokonok egyéb
parkolási lehetőség hiányában akár napokon keresztül kénytelenek a
parkolási díjat fizetni.
D. ) Szövegszerűen rögzítjük az önkormányzati rendeletben, hogy a

parkolójegyek lejártát követően a jelenlegi rendelkezés helyett: (25/1999
(X. 29) 13. § 3/b. pont: „előre megfizetett várakozási idő elteltével a
parkolóhely

további

díjfizetés

nélküli

igénybevétele

esetén”)

a

pótdíjmentességet biztosító időtartam 15 perc legyen, azaz az esetleg
feledékeny autós se kerüljön kellemetlen helyzetbe a parkolójegy lejártát
követően azonnal.
E. ) Folyamatosan figyelemmel kísérjük a tömegközlekedés és a

gépjárműforgalom viszonyát, ösztönözzük és elősegítjük, hogy a
belvárosba igyekvők minél nagyobb mértékben vegyék igénybe a
tömegközlekedési eszközöket. Megvizsgáljuk, érhető-e el javulás a
jelenlegi központosított autóbuszforgalom (szinte valamennyi
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autóbuszjárat a vasútállomás melletti helyi autóbusz-pályaudvarról indul
illetve érkezik és átszállási lehetőség is ott van) helyett gyorsjáratú,
körforgalmú autóbuszjáratok indításával, illetve hogy a Szabályozási
Tervben meghatározott autóbusz decentrumok (több, helyileg a város
teljes területén elszórt autóbusz-indulási és érkezési állomás) előrehozott
fejlesztésével és a hozzátartozó „P+R” parkolók építésével a belvárosba
tartó gépjármű forgalom mértéke csökkenthető-e ?

2. Vízszolgáltatás, vízgazdálkodás, energia, távfűtés:
A. ) Az elmúlt években a kaposvári közbeszédben örökzöld téma volt a

kaposvári víz minősége. Az állami segítséggel megvalósult vízminőségjavító programok részben elérték céljukat, azonban a vízzel kapcsolatos
panaszok száma nem csökkent, mivel a program végrehajtása csak a Köz
által fenntartott berendezéseket, csőelemeket, gépi berendezéseket érinti,
a lakosság tulajdonában lévő berendezések, csőhálózat felújítását nem
segíti elő, pedig a korábban magas vas- illetve egyéb ásványianyag
tartalom ezeket is károsította. Egy újonnan létrehozandó pénzügyi
alap alpontjával pályázati lehetőséget biztosítunk arra, hogy a
lakosság pénzügyi segítséget kaphasson az Önkormányzattól a belső,
fővízmérő órán túl elhelyezkedő vízvezeték-elemek felújítására.
További gond, hogy az elmúlt években elmaradt hálózati karbantartások
miatt növekszik városszerte a csőtörések száma, ennek megoldását
biztosítania kell rövid távon, megnyugtatóan a szolgáltatónak.
B. ) Sikeres egyéni képviselői indítványunk nyomán megkezdődött az az

energetikai felmérés -az ún. „energia-audit”- az önkormányzati
intézményekben, amelynek eredményeként pontos képet kaphatunk
arról, milyen műszaki és irányítási változtatásokat kell eszközölnünk
intézményeinkben a takarékos energiafelhasználás és ezáltal az
14
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Önkormányzatot

terhelő

érdekében.

energiaköltségek

Az

jelentős

energiaköltségek
egyébként

csökkentése

az

önkormányzat

költségvetésének egyik legjelentősebb tételét jelentik.

Folytatni

kívánjuk ezen programot, mind az önkormányzati intézmények
felmérése,

mind

az

energetikai

berendezések

korszerűsítése

érdekében valamennyi elérhető pályázati forrást megkeressük,
annál is inkább, mivel 2007-2013 között az Európai Unió pénzügyi
forrásaiból

a

jelenleginél

energiakorszerűsítésre,

is

nagyobb

energiatakarékossági

mértékben

lehet

programokra

pályázni. Az energiahatékonyság kérdése szorosan összefügg az
önkormányzati intézmények felújításának kérdésével, az elkövetkező
években az intézményi felújítás elsőbbséget kell élvezzen az
infrastrukturális

kiadások

terén,

hiszen

intézményeink

többsége

jelentősen leromlott, építészeti állapotban van. A közgyűlési többség
korábban elutasított több olyan pályázaton történő részvételt, amellyel
jelentős összeget nyerhettünk volna.

C. ) 2003-ban benyújtott sikeres egyéni képviselői indítványunk nyomán

kezdődött meg a megújuló energiaforrások kaposvári felhasználásának
tervezése. A megújuló erőforrások felhasználása olcsóbbá teszi az
energiát és fokozottan védi a környezetet. Ahogy azt gazdasági
programunkban is megfogalmaztuk, Kaposvár és a város környékén élők
számára mindez gazdasági haszonnal is járhat. ( A megújuló
energiaforrásokból kinyerhető energia előállítása, a hozzátartozó gépi
berendezések, eszközök gyártása stb. ) Az energia- és a pénzügyi válság
nyomán terjed a felismerés, hogy a megújuló energiaforrások
természetes hazai energiaforrások és az ország, a települések
importfüggőségét csökkentik, így rohamosan nő ezen energiahordozók
iránt az igény. A jelenleginél gyorsabban kell tehát cselekednünk, hogy
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Kaposvár ne maradjon le az alternatív energiaforrások kiaknázásáért
folytatott versenyben.
Ösztönözzük és elősegítjük a megújuló energiaforrások részarányának
növekedését Kaposváron. Támogatni kívánjuk a geotermikus és a
napenergia felhasználását, utóbbit főleg az önálló, de nagyobb
lakószámmal

rendelkező

lakóközösségek

használati

illetve

a

kisfogyasztású önkormányzati intézmények részére történő használati
melegvíz előállítása során.
D. ) Az elmúlt években számos intézkedés történt, hogy a kaposvári

távhőszolgáltatás

biztonságát

növeljük

és

az

eszközrendszerét

korszerűsítsük, ezzel is csökkentve a hálózati energiaveszteséget, azaz a
távfűtés költségeit. A távfűtés lakossági oldalán pedig a panelprogram
keretén

belül

történhetett

támogatott

berendezéskorszerűsítés.

Támogatjuk a panelfelújítási program folytatást. Bár közgyűlési
kezdeményezésünk nyomán született határozat a tégla lakóépület
energetikai felújításának támogatásáról, ez a határozat mostanáig
technikai részletek és pénzügyi források hiányában nem tölti be a
szerepét. Egy újonnan létrehozandó pénzügyi alap alpontjával
pályázati lehetőséget biztosítunk arra, hogy a lakosság a tégla
lakóépületek

esetén

is

pénzügyi

segítséget

kaphasson

az

Önkormányzattól a fűtőberendezések korszerűsítéséhez és az
energiatakarékossági intézkedések megvalósítására. Továbbra is
támogatjuk a már bevált kéményfelújítási programot.

E. ) Az elmúlt években szélsőségesen esőssé vált időjárás nyomán gondot

fordítunk

a

vízelvezetés

árkainak,

csatornáinak

tisztántartására,

gondozására, de éppígy gondot fordítunk a közterek, közterületek
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tisztántartására. A cél elérése érdekében fokozottan és nagyobb számban
számítunk a közmunkaprogramban résztvevők segítségére. Úgy véljük,
a közmunkaprogram a leginkább rászorulók és a legkisebb munkaerőpiaci eséllyel rendelkezők számára biztosít folyamatos foglalkoztatást és
jövedelemszerzési lehetőséget. A Közmunkaprogram nem arra való,
hogy a rászorulók támogatása helyett önkormányzati, intézményi
álláshelyek finanszírozását biztosítsa. Nagyobb arányban és több fő
munkaerőt bevonva kívánjuk a jövőben a közmunkaprogramra
szánt állami forrásokat igénybe venni, a Közmunkaprogram eredeti
céljának megfelelően.

3. Köztisztaság, környezetvédelem :

A. ) A választási időszakokat kivéve Kaposvár közterein és utcáin

szembeötlőek a köztisztaság hiányosságai, utcáink sokszor szemetesek,
koszosak, nem hiába került ez a téma többször napirendre a
Közgyűlésben. Az elkövetkezendő években nagyobb figyelmet
kívánunk fordítani a város tisztántartására, takarítására, mert
közérzetünket jelentősen rontja a koszos utcák látványa. A
közterületek tisztasága a háztartási hulladék gyakoribb elszállításával is
elősegíthető. Sűrítjük a szemétszállító járatok számát, elsősorban a
nagyobb ünnepek idején.
B. ) A Közgyűlés 2009-ben módosította a helyi köztisztaságról szóló

rendeletét (54/2001. XII.6), amely álláspontunk szerint több, a
közterületek karbantartásához kapcsolódó, az önkormányzat hatáskörébe
tartozó feladatot ír elő kötelezettségként az egyes magáningatlanok
tulajdonosai számára. A rendeletet módosítjuk és mentesítjük a
magáningatlanok tulajdonosait az önkormányzati feladatok végrehajtása
alól.
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C. ) Kísérleti jelleggel néhány lakótelepi körzetben már épületek a

szeméttartó

edényeket

körülvevő

ketrecek,

amelyek

sikeresen

akadályozzák meg a hulladék széthullását. Ösztönözzük és elősegítjük,
hogy valamennyi lakótelepi területen rövid időn belül megépüljenek
ezek a védművek, hiszen ez is nagymértékben hozzájárul a
közterületek tisztaságának fenntartásához.

D. ) A szelektív hulladékgyűjtés szerencsére egyre elterjedtebb Kaposváron,

ezzel is védjük környezetünket. Úgy véljük azonban, hogy a szelektív
hulladékgyűjtést
Ösztönözzük

és

két

további

elősegítjük,

elemmel
hogy

szükséges

az

kiegészíteni.

Önkormányzat

saját

hatáskörében és az egész városra kiterjedő hatállyal megszervezze a
veszélyes

hulladéknak

minősülő,

környezetkárosító

háztartási

elemek illetve az újrahasznosítható, de a szennyvízhálózatba kerülve
a környezetet megterhelő, továbbá jelentős szennyvíztisztítási
költséget

okozó,

használt

étkezési

zsíradék

begyűjtését

és

újrahasznosítás céljából történő értékesítését.
E. ) Kaposvár „zöld” város, sok fával, növénnyel, virággal. Mindez olyan

értéket jelent, amelyet megtartunk és ápolunk, zöldterületeinket
továbbfejlesztjük, ezzel is védve a kaposváriak egészségét.
F. ) Jelentős tartalékok vannak az önkormányzati szolgáltatók

gazdálkodásában is, ami a jelenleginél kedvezőbb közszolgáltatási
díjakat tesznek lehetővé. Ilyen volt például a koncessziós szerződés
lejártakor új szolgáltatóként belépett KAVÍZ Kft esete is, amikor is az
Önkormányzat közgyűlési határozattal több tíz millió forintot vont el
szűkös pénzügyi eszközeinek pótlása érdekében, ahelyett, hogy a
szolgáltatási díjak csökkentésére vagy a szolgáltatás minőségének
javítására fordította volna.
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4. Épített környezet, épületfelújítás, közlekedésfejlesztés:
A. ) Folytatjuk és minden eszközt biztosítunk a panelfelújítási program

folytatásához, hiszen láttuk, látjuk, hogy a felújított épületeket nem csak
kívülről, hanem belül is elkezdik felújítani, megszépül a lakókörnyezet
és növekszik a lakások értéke. Az elmúlt években sok lakás újult meg
Kaposvárott, az Európai Unió pénzügyi alapjai további forrásokat
biztosítanak a panellakások felújítása érdekében.
B. ) A most véget érő önkormányzati ciklusban többször javasoltuk, hogy
az önkormányzat a tégla lakóépületek energetikai felújításához is
biztosítson forrásokat. Ezt a képviselői indítványunkat kivétel nélkül
minden alkalommal leszavazta a Közgyűlés többségi frakciója.
Létrehozzuk a téglaépületek felújítását elősegítő önkormányzati
pénzügyi alapot, amely a lakók és az önkormányzat közös, 55 – 45 %-os
teherviselésével megvalósuló, 35 millió forint kezdőösszeggel pályázati
lehetőséget biztosít a tégla lakóépületek energetikai korszerűsítéséhez, a
főmérőórától kiinduló, belső vízvezeték hálózati elemek felújításához, a
kémények más módon nem támogatott felújításához és a hozzátartozó
épületgépészeti berendezések felújításához. A pályázati források összege
szükség esetén növelhető.
C. ) Az Európai Unió forrásai segítségével Kaposváron is folytatódott a

belváros rehabilitációja. Az elmúlt évtizedben azonban rendkívül kevés
forrás jutott a külvárosok fejlesztésére. Kimutatható módon a külvárosi
területek ott fejlődtek leginkább, ahol településrészi önkormányzat is
működött, működik. A legszembeötlőbb példa erre az újonnan
megalakult szentjakabi részönkormányzat, amely a megalakulásától
eltelt rövid időben is számtalan kezdeményezéssel igyekezett javítani a
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településrész életminőségét. A külvárosok fejlesztésére fordított pénz
tehát megtérül az ott élők életminőségének javulásával. A nagyléptékű
összvárosi beruházások mellett nagyobb mértékű forrást kívánunk
biztosítani az egyes külvárosi településrészek életminőségének
javítására, elengedhetetlen a szociális városrehabilitáció folytatása.
D. ) A kaposvári útfelújítási programnak folytatódnia kell, hiszen a

városi utak minősége még mindig távol van az elvárttól, jóllehet
számos út burkolatát újították fel az elmúlt időszakban. Ezzel
párhuzamosan további lépések szükségesek a városi közlekedés
fejlesztése érdekében. Előnyben részesítjük a közlekedés biztonságát
elősegítő

beruházásokat

illetve

azokat

a

tömegközlekedési

beruházásokat ( pl. város teljes területén tervezett, kihelyezett
autóbusz-végállomások megépítése), amelyek a belvárosra terhelődő
gépjárműforgalmat csökkentik. Megvizsgáljuk annak a lehetőségét,
hogy a Petőfi utca és a Kereszt utca összekötésével milyen mértékben
csökkenthető a József Attila és a környező utcák gépjárműforgalma főleg
csúcsforgalom idején. Ahol szükséges, folytatjuk a megkezdett
buszváró létesítési programot.
E. ) Folytatjuk az önkormányzati intézmények és közterületek, utak, járdák

akadálymentesítését, mert a fogyatékkal élő kaposváriak csak így tudnak
résztvenni a társadalom mindennapjaiban és fokozottan integrálódni.
Folytatjuk az akadálymentesítést, nemcsak a mozgás-, hanem a
látás- és hallás-fogyatékos kaposváriak érdekében is. Az utak, járdák
akadálymentesítése

kiemelt

fontosságú

projekt

a

kisgyermekes,

babakocsival közlekedő kaposváriak számára is.
F. ) Folytatjuk a külterületi közvilágítási programot (Zselic kertváros),

különös tekintettel a technológiai sorrendben előbbre álló utcákra, mert
ennek hiányában a kapcsolódó utcák sem tudnak a rendszerre rákötni.
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A Kaposfüredre és Toponárra vezető főközlekedési utak mentén a
még ellátatlan szakaszokon kiépítjük a közvilágítást, ezzel is
erősíteni kívánjuk az egyes városrészek összetartozását.
G. ) A gyermekek biztonsága érdekében folytatjuk a megkezdett
játszótér felújítási programot, a változatosság érdekében pedig
bővítjük a játszótéri játékok számát
5. Közbiztonság, tűzoltóság
H. ) Az elmúlt években számtalan jó kezdeményezés indult el a kaposvári
közbiztonság javítása érdekében. Értékes és fontos kezdeményezés volt
a lakótelepi rendőrség létrehozása, amely megteremtette a rendőrség és a
közterület-felügyelők együttműködésének intézményes alapjait.
Fontosnak tartjuk a „látható rendőrség” programot, együttműködünk a
városi és megyei rendőri szervekkel. Fontosnak tartjuk, hogy a
mindennapjainkat megkeserítő kisebb bűncselekmények számát
tovább csökkentsük és növeljük a polgárok biztonságérzetét. Úgy
véljük azonban, a polgárok ún. szubjektív biztonságérzete is fontos,
hiszen ettől is függ, mennyire is érzik magukat valójában biztonságban.
Ennek fontos eszköze a polgárok tájékoztatása és a megelőző
tevékenység. Támogatjuk a rendőrség munkáját, kiemelten kezeljük a
fiatalok körében folytatott prevenciót. Támogatjuk a polgárőrség
munkáját, mert a polgárőrök fontos szerepet játszanak lakókörnyezetünk
biztonságának megóvásában.
J. ) A most véget érő önkormányzati ciklusban megtartott beszámolók
alapján meggyőződhettünk róla, hogy a tűzoltóság jól és megbízhatóan
végzi a munkáját. Tevékenységük és felszerelésük fontos feltétele a
kaposváriak élet- és vagyonbiztonságának. Az Önkormányzat az
eddigiekben is minden segítséget megadott a folyamatos védelem
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fenntartásához. Támogatjuk a tűzoltóság eszközeinek beszerzését,
megújítását, karbantartását. Anyagi lehetőségeink ismeretében a
továbbiakban

is

támogatjuk

a

„Kötél

Egyesület”

Speciális

Mentőszolgálat munkáját, pályázatait, eszközbeszerzését.

„ Helyi demokrácia - érdekérvényesítés”
Önkormányzat, közgyűlés
A közgyűlés munkájával és döntéseivel gyakran évtizedekre meghatározza a város
arculatát, fejlődésének irányát, mindennapi életünk alakulását döntően befolyásolja.
Munkájának sikerét azon mérheti le, mennyire elégedettek a városlakók szűkebb és
tágabb lakóhelyük fejlődésével, életminőségével. Az önkormányzatiság jelenti a helyi
demokráciát, amely az elmúlt időszakban is többször sérült. Felelősségünknek és
kötelességünknek

érezzük,

hogy

óvjuk

a

demokrácia

értékeit.

Liberális

alapértékeinknek megfelelően támogatjuk a polgárok öntevékeny kezdeményezéseit.
A. ) Korábbi kezdeményezésünkre alakult meg a szentjakabi településrészi

önkormányzat. Megalakulásától kezdődően fontos és értékes munkát
végzett a településrész szépítése és az ott lakók életminőségének javítása
érdekében. A részönkormányzat területi illetékessége azonban csak egy
részét öleli fel annak a területnek, amelyet eredetileg javasoltunk (a
vasútig terjedő terület). Az elmúlt időszak arról győzött meg bennünket,
hogy egy részönkormányzat hatékonyabban tud kezelni egyes helyi
gondokat, másrészt a történelmi Szentjakab és a vasútvonalig terjedő
térség

problémái

–

közbiztonság,

település

tisztaságának,

tisztántartásának stb. kérdései - szorosan összetartoznak. Ezért a
szentjakabi

részönkormányzat területi hatályát kibővítjük a

vasútvonalig terjedő területtel.
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B. ) Az új gazdaságfejlesztési és kulturális feladatokhoz igazítjuk a

Közgyűlés bizottsági és az Önkormányzat igazgatósági struktúráját.
A jelenlegi bizottságok számát eggyel csökkentjük és feladatköreik is
átalakulnak.

Nem

változik

azonban

a

Jogi,

Ügyrendi

és

Összeférhetetlenségi, a Népjóléti és a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság struktúrája és feladatköre. A
Népjóléti Bizottság feladatai között azonban hangsúlyos szerepet kell
kapjon a helyi egészségipar fejlesztése és az illetékes megyei szervekkel
illetve a szakintézményekkel történő együttműködés. Új feladatkörű
bizottság lesz a:

Gazdaságfejlesztési, Európai Uniós, Tudományos és Szakképzési
Bizottság: A bizottság feladatköre lesz a helyi gazdaság fejlesztési
feladatainak koordinálása, az Európai Unió által 2007-2013 között
biztosított fejlesztési források széleskörű ismerete és Kaposvár város
közönségének és gazdálkodóinak érdekében minél nagyobb mértékben
történő feltárása, valamint a megfogalmazott gazdaságfejlesztési
elképzeléseknek megfelelő szakképzési stratégia kidolgozása és azzal
történő összehangolása, a tudományos eredmények és ismeretek
hasznosításának elősegítése. Magyarország tagja az Európai Uniónak,
ezért az európai intézményeket belföldnek tekintjük.
Kulturális, Külkapcsolatok és Turisztikai Bizottság: A 2006-2010
közötti önkormányzati ciklus másik fő feladata a kaposvári kulturális
kínálat növelése kell legyen, amely mind városunk ismertségét, mind a
városunkba kulturális célból érkező látogatók számát növelni fogja.
Ezért tartjuk szükségesnek a kulturális és a turisztikai feladatok együttes
kezelését. Ezt egészítik ki a külkapcsolatok, amelyek szintén a fent
említett célt, Kaposvárnak a határainkon túl, nem utolsó sorban a
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határontúli magyar területek lakóinak körében a kultúrán keresztül
növekvő ismertségét segíthetik elő.
Oktatási és Sportbizottság: Kiemelt feladatnak tekintjük az iskolás
korú gyermekek sportolását, az utánpótlásnevelést, az egészséget
megtartó tömegsportot. Ezért látjuk szükségesnek az oktatás és a sport
együttes kezelését.
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság: A Város pénzügyi
helyzetére tekintettel szükségesnek tartjuk, hogy az illetékes bizottság a
pénzügyekre és a vagyongazdálkodási ügyekre egyaránt megfelelő
rálátással rendelkezzen.

A megváltozott feladatköröknek megfelelően kizárólag belső
átcsoportosítással az igazgatósági struktúrát is átalakítjuk –
zárójelben az új feladatkörű igazgatóság megnevezése olvasható -:
Műszaki és Pályázati Igazgatóság (Pályázati, Gazdaságfejlesztési és
Európai Uniós Igazgatóság) jelenlegi feladatkörét ki kell bővíteni a
gazdaságfejlesztés,

a

helyi

gazdasági

információs

rendszer

fenntartásának, a szakképzés stratégiai tervezésének, a tudományos
ismeretek gazdasági hasznosításának és a helyi tudományos kutatás
ösztönzésének feladataival. Bár a pályázati igazgatóság jelenleg is
foglalkozik az Európai Unió által kiírt pályázatok figyelésével,
különleges feladata lesz az Európai Unió intézményeivel való
kapcsolattartás, mert bár több kísérlet volt Kaposvár európai uniós
képviseletének megteremtésére, ez az eddigiekben még nem járt sikerrel.
Az Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatóság (Oktatási, Kulturális,
Turisztikai és Sport Igazgatóság) jelenlegi feladatkörét ki kell bővíteni
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a turisztikai feladatokkal, amelyek szoros összefüggésben állnak a
kulturális turizmus és a kaposvári kulturális kínálat bővítésének
szándékával. Ide kerül többek között annak a TOURINFORM irodának a
felügyelete is, amelyet szintén belső átcsoportosítással kulturális
szolgáltató és programszervező irodává kívánunk átalakítani.
Bár a Népjóléti Igazgatóság (Népjóléti és Egészségügyi Igazgatóság)
feladatköre változatlan marad, feladatai között azonban hangsúlyos
szerepet kell kapjon a helyi egészségipar fejlesztése és az illetékes
megyei szervekkel illetve a szakintézményekkel történő együttműködés.
B.) Az elmúlt időszakban több olyan jogszabály is született, amelyek
ellentétesek érvényes jogszabályokkal vagy ellentétesek a fennálló
gazdasági, társadalmi rend alapvető működési szabályaival. Ilyenek a
már

korábban

említett

köztisztasági

rendelet,

a

hirdetőtáblák

elhelyezésére vonatkozó önkormányzati rendelet. Aggályos a Közgyűlés
és bizottságainak működése is, hiszen a bizottsági, közgyűlési többség
több esetben olyan előterjesztést szavaz meg futószalag-szerűen,
amelyek helyességéről maga sem tájékozódott megfelelő alapossággal.
Ilyen elrettentő példa volt néhány évvel ezelőtt az adórendelet
megszavazása, amikor is újból össze kellett hívni az érintett bizottság
ülését, mert az előterjesztő javaslatának helyességéről senki nem
győződött meg.
C. ) Növelni szeretnénk az egyes településrészekért felelősséget vállaló
civil szervezetek számát, mert tudjuk és látjuk, hogy a településrészi
önkormányzatok jó munkát végeznek és megfelelően gondoskodnak a
saját területükről. Azokon a településrészeken, ahol településrészi
önkormányzat közvetlenül nem alakítható, rendeletalkotással, a területi
hatály, illetve a felelősség és feladatkörök pontos meghatározásával
lehetőséget kívánunk civil kezdeményezések részére biztosítani, hogy az
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egyes, önmagunkban jól elkülöníthető településrészek életminőséget
befolyásoló gondokat, problémákat a településrészi önkormányzatokhoz
hasonló módon oldhassák meg.
Liberális alapelveinkkel összhangban az alacsonyabb mértékű
központosítást tartjuk célravezetőnek, ezért a hatékony képviseletért
és az egyes településrészek jobb életminőségéért rendeletet alkotunk
az

egyes

területekért,

hasonlóan,

önállóan

a

településrészi

felelősséget

önkormányzatokhoz

vállaló

lakóközösségek

támogatására.
D. ) Liberális alapelveink mellett a racionális gazdálkodás hívei vagyunk.

Az Önkormányzat a pénzével az utóbbi időben látványosan, de
rendkívül rosszul bánt. A valósággal történő szembenézés helyett a
Közgyűlés többségi, konzervatív frakciója álmokat kergetett. Így lesz és
lett sok pénzt felemésztő élményfürdőnk, jégcsarnokunk s hajszál híján
két, azonos kulturális funkciót betöltő nagyintézményünk. Az elmúlt
évek példátlan költekezése és csillapíthatatlan építési lázát követően
szűkebb esztendők várnak Kaposvárra. Szűkösebb forrásainkat
körültekintőbben kell felhasználni, hiszen a központi kormányzat érdemi
pénzügyi segítségére sem számíthatunk, mert nemcsak a kaposvári,
hanem Magyarország szinte valamennyi önkormányzata hasonló
mértékben eladósodott, mintegy 1000 milliárd forint mértékben. Az
Önkormányzat költségvetését nemcsak a tengernyi adósság, hanem
a beruházások nyomán létrejött létesítmények fenntartási költségei
is nagymértékben megterhelik majd.
E. )

Az

Internet

magyarországi

elterjedtségének

növekedésével

párhuzamosan és a már működő kaposvári elektronikus ügyintéző portál
segítségével

bővítjük

az

elektronikusan

intézhető

ügyek

sorát,

megvizsgáljuk, ösztönözhető-e kedvezményekkel az elektronikus aláírás
kaposvári elterjedtsége és ezáltal a kötelezően aláírandó dokumentumok
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internetes

ügyintézése.

Ösztönözzük

és

elősegítjük

az

elektronikus ügyintézésben kezdeményezett és benyújtott hivatali
ügyintézés részarányának növekedését.

„Város – Kultúra – Érték ”
Kulturális program
Úgy véljük, Kaposváron a kultúra az elmúlt években a szükséges várospolitikai akarat
hiányában nem kapta meg a kellő figyelmet. A kulturális kínálat egy nagyváros
életében az értékteremtés és az értékek megőrzése mellett a városmarketing
szempontjából is jelentős szerepet játszhat, hiszen az igényes kulturális kínálat a
kulturális turizmus hordozója is egyben, öregbítve városunk hírnevét itthon és
külföldön, valamint hozzájárul a jövedelemtermelő képesség növekedéséhez is.
Legfontosabb feladata azonban mégis a szellemi értékek létrehozása, ápolása.
Programunk egyik alappillére, hogy a városi életminőség javítása érdekében, szellemi
igényeink fokozottabb kielégítése és az értékteremtés szándékával bővítsük a
Városunkban elérhető kulturális kínálatot. Ezért a következő programpontokat
kívánjuk megvalósítani:
A.

) A belső struktúra átalakításával átszervezzük a városi kultúrpolitika
intézményrendszerét. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a „magas kultúrára”
nyitott kulturális kínálatra, az új gondolatok, új programelemek megjelenésére,
ezzel új irányt adunk a városi kultúrpolitikának. Városi Kulturális Szolgáltató
Irodává tesszük a TOURINFORM irodát, kibővítjük feladat- és hatáskörét.
Feladatait két irányban szabjuk meg, egyik a programkínálatba bevont
művészeti ágak programszervezésének koordinálása, a másik a kulturális
marketing összetett feladatköre lesz. Az iroda humán és technikai
eszközrendszerét átszervezéssel kibővítjük.
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B.

) A 2010-ben véget érő önkormányzati ciklusban hosszú idő után
megvásárolta a Város a Desedai Camping területét. Úgy véljük, a Deseda
környéke a város egyik legszebb területe, amely megfelelő fejlesztés mellett
fontos közösségi és kulturális találkozóhellyé válhat. Ez az elfogadott és
megvalósult önkormányzati tervekben, beruházásokban nem köszön vissza.
Elképzeléseink szerint a Deseda környékét nyári kulturális rendezvények
helyszínévé, infrastruktúrával megfelelően ellátott közösségi találkozóhellyé,
illetve

rekreációs

övezetté

kell

átalakítani.

A

desedai

strandfürdő

létesítményeinek állapotán javítani kell, mert sok kaposvári számára az
Élményfürdő belépődíjai megfizethetetlenek, ezért ők a Deseda környékét
választják pihenésük helyszínéül. Fenntartjuk azon elképzelésünket, hogy a
Deseda

környékét

nyári

kulturális

rendezvények

helyszínévé,

infrastruktúrával megfelelően ellátott közösségi találkozóhellyé, illetve
rekreációs övezetté kell átalakítani.

C.

) A kaposvári kulturális életnek most is vannak megőrzendő értékei. Ilyenek
például a „Festők Városa Hangulatfesztivál” vagy a remélhetőleg komoly
pályát befutó „Kamarazenei Fesztivál”. Arra törekszünk, hogy ezen
rendezvények programkínálatát a lefektetett alapelveknek megfelelően
kibővítsük, ahol szükséges frissítsük és további programelemekkel tegyük
értékesebbé.

D.

) A kaposvári Csiky-Gergely Színház Kaposvár legértékesebb brandje.
Aggasztónak tartjuk a Csiky-Gergely Színház körül kialakult jelenlegi
helyzetet. Félő, hogy a Közgyűlési többség döntései nyomán az évtizedes
„Kaposvár-jelenség” megszűnik. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Színház
Kft-vé történt átalakítását követően az egyszemélyes Kft alapítói, tagi
döntéseiről még a Közgyűlés tagjai sem rendelkeznek érdemi információkkal,
a kért tájékoztatást az alapító, aki egyszemélyben a Polgármester úr nem adta
meg a közgyűlési tagok kérése ellenére sem. Teljes homály fedi jelen program
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megírásának idején is a felújításhoz kapcsolódó terveket, információkat.
Neves művészek elvándorlásával súlyos veszteség érte a Színházat. Minden
eszközzel hozzá kívánunk járulni, hogy a kaposvári Csiky-Gergely
Színház újra a korábban megszokott légkörben készülő, az európai
szintéren is visszhangot kiváltó előadások otthona legyen.
E.

) Szükségesnek tartjuk az egyes művészeti ágak programkínálatának
bővítését.

Támogatjuk

és

ösztönözzük

képzőművészeti

műhelyek,

szimpozionok, alkotótáborok, országos hírű tárlatok, hazai és nemzetközi
alkotóházak, színházi találkozók, szakmai műhelyek létrejöttét, működését,
irodalmi

alkotóműhelyek,

nemzetközi

műfordító

szakszemináriumok

munkáját, meghívott íróvendégek részvételével megtartott hazai és nemzetközi
olvasótáborok szervezését, a társadalomtudományok és rokonterületei
témakörében megtartott nyári „egyetem” szervezését, könnyű- és komolyzenei
szakmai rendezvényeket, a táncművészet terén a társastánc és a néptánc
bajnokságait, minősítő rendezvényeit, szakmai találkozóit, a filmművészet
rendezvényeit.
F.

) Kaposvári helyszínnel, rendszeres időközönként rendezünk az egyes
határontúli

magyarlakta

régiók

(

Csángóföld,

Erdély,

Felvidék,

Horvátország, Kárpátalja, Vajdaság, Nyugati régió ) számára olyan
találkozót, amelyen valamennyi résztvevő régió bemutathatná gazdaságát,
kultúráját, turisztikai értékeit, ifjúsági találkozót rendezhetne és ahol alkalom
kínálkozna arra is, hogy a magyarságot foglalkoztató aktuális kérdésekről
rendszeresen szót válthatnának az anyaországi és a határontúli magyarság
képviselői. A program díszvendége minden évben valamelyik határontúli vagy
anyaországi magyar régió lenne. Úgy véljük, a találkozó hozzájárulhat az
egyes magyar régiók közötti gazdasági, kulturális, társadalmi kapcsolat
erősödéséhez, segítséget nyújthat az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó
országok magyarlakta területeinek és hozzájárulhat az EU határain belül és
kívül található magyarlakta területek kapcsolattartásához. A program
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részeként vásárjellegű gazdasági szemlét, turisztikai kiállítást, ifjúsági tábort
és közéleti konferenciát rendezünk. A rendezvény megszervezéséhez pályázati
forrásokat kívánunk igénybe venni.

G.

) A tervezett Ifjúsági Szabadidő és Szórakoztató Központot az előzetes
tervektől eltérően az Egyetem mellett zöldmezős beruházás formájában
kívánjuk

megvalósítani,

az

Európai

Unió

támogatásával.

A

szórakoztatóközpontnak ezen a helyen történő felépítése előnyösebb, mint a
tervezett Nostra melletti helyszín. Megfelelő a közlekedés, a környéken nincs
olyan lakóingatlan, amelyet a kiszűrődő zajok zavarnak és közvetlenül része
lehet az egyetem életének.
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„ Magasabb életminőséget az oktatás által”
Oktatási program
1. Iskolák, óvodák
André Kosztolányi véleménye szerint a jövőbe történő legjobb, sokszorosan megtérülő
befektetés gyermekeink oktatása. A képzésnek és oktatásnak nem csak az ismeretek
mechanikus átadásával kell törődnie, hanem a tanuló, azaz a későbbi dolgozó,
véleményt formáló, ügyeit intéző felnőtt világban való eligazodását is elősegítse.
Fontos, hogy már az iskola megerősítse a demokratikus berendezkedés iránti
elkötelezettségét, erre intenek bennünket a XX. század elrettentő diktatúrái, óvón
foglaljon állást a társadalom pluralitása mellett és világnézeti, politikai, vallási
ügyekben tanúsítson türelmes álláspontot.
A. ) Kaposvár jelenleg olyan oktatáspolitikát folytat, amely kizárólag konzervatív

alapelvekre épül, amely bár alkalmazza az oktatáspolitika törvényi előírásait, az
oktatásban eredményese alkalmazható, innovatív megoldásokat igyekszik távol
tartani a kaposvári oktatási intézményektől. A Város az oktatási normatívát
intézményfenntartási normatívaként kezeli, az oktatási intézményrendszer
mérhetően alacsony hatékonysággal működik. Ennek oka az oktatási
intézményrendszerben régóta fennálló feszültség, melynek orvoslására nem
születtek érdemi döntések. Úgy véljük, a kaposvári oktatási rendszer bajait
nemcsak a gyermeklétszám csökkenése, hanem az Önkormányzat helytelen
hozzáállása is okozza. Egyértelmű, világos helyzetet kell teremteni az
oktatásban annak érdekében, hogy az oktatás hatékonysága növekedjék és
ezzel a kaposvári tanulók oktatás általi életesélyei is jobbak legyenek.
B. ) A helyi oktatáspolitika döntései esetlegesek. Úgy véljük, hogy sem az egyes
intézményeknek a teljes intézményhálózatban betöltött szerepét illetően, sem a
szakmai munkát illetően nincs egységes koncepció a Városházán. Ez visszahat
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úgy a köz-, mind a szakoktatásra. Az intézmények felé megfogalmazott
elvárások (a minőségbiztosítási feladatok) sokszor nem tükrözik a valós
helyzetet. Az oktatáspolitikai koncepció hiánya leginkább a szakképzésben
mutatkozik meg, de nyomon követhető volt az óvodai struktúra 2003-as
átalakításában, abban a „bújtatott intézményracionalizálási” folyamatban,
amelynek során bértömeg- és órakeret-zárolás történt a fűnyíróelv alapján,
látható és érzékelhető koncepció nélkül, kizárólag a pillanatnyi költségvetési
helyzetre tekintettel. Bár a Városháza az elmúlt években azt hangoztatta, hogy
„megóvja a pedagógusok és a szakdolgozók álláshelyeit”, valójában az elmúlt 8
évben százas nagyságrendben szűntek meg álláshelyek. A valós helyzetnek
megfelelően alakítjuk át az intézmények felé támasztott minőségbiztosítási
követelményeket, egységes oktatáspolitikai koncepciót alakítunk ki és
közvetítünk az oktatási intézmények számára, különös tekintettel a
szakképzésre, az idegen nyelvoktatásra és egységes oktatáspolitikai
koncepció alapján folytatjuk le a jövőben a helyi oktatással kapcsolatos
többoldalú, érdemi egyeztetéseket.
C. ) Nem halogatható tovább az oktatási intézmények felújítása, mert jelenleg csak

kisebb, leginkább szépészetinek nevezhető rekonstrukciós intézkedések
zajlanak. Intézményeink sok esetben igen rossz építészeti állapotban vannak. A
közgyűlési többség

elutasította olyan pályázaton való részvételt is, amely

kifejezetten az intézmények felújítását eredményezte volna. A rendelkezésre
álló források segítségével haladéktalanul megkezdjük az intézményi
rekonstrukciót.

D. ) Az Európai Unió tagállamává vált Magyarország számára úgy gazdasági, mint
társadalmi szempontból elsődleges a megfelelő idegen nyelvi ismeretek
kérdése. Mivel a magyar nyelv jelentős eltéréseket mutat az Európában gyakran
használt nyelvekhez képest, többlet erőfeszítésekre van szükség a megfelelő
nyelvi ismeretek megszerzéséhez. A Közgyűlésben több alkalommal javasoltuk
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egyéni képviselői indítvány formájában, hogy hozzunk létre olyan pénzügyi
alapot, amely a kaposvári középiskolai tanulók számára lehetővé teszi, hogy 2-3
hétre az általuk tanult nyelv célnyelvi országba utazzanak és szerezhessenek
közvetlenül országismereti tapasztalatokat. A Közgyűlés többségi, konzervatív
frakciója ezt az indítványt minden alkalommal leszavazta. Az idegen nyelvi
képzést elősegítendő 5 millió forintos kezdőösszeggel olyan pénzügyi alapot
hozunk létre, amely a Kaposvár Város oktatási intézményeiben tanuló
középiskolás fiatalok részére ( 9 -13. évfolyamig ) az egyetemi struktúrában
már bevált ún. „nyári egyetem” mintájára a külföldön folytatott idegen
nyelvi részképzést támogatja. Ennek keretében a hallgatók szervezett
tanfolyami jelleggel hallgathatnának országismereti előadásokat, nyelvi órákat,
de kirándulások és kisebb utazások keretében közvetlenül ismerkedhetnek meg
a célnyelvi országgal. Szakképző iskolák esetében speciális szakmai kurzusok
is részei lehetnek a programnak. Az alap szabályzata az esélyegyenlőség
szavatolása érdekében lehetőséget biztosítana azonban arra, hogy azon tanulók
esetében, akiknek a szociális helyzete az önrész kifizetését nem teszi lehetővé,
egyéni elbírálás alapján az Önkormányzati alap a teljes költséget átvállalja,
valamint arra is, hogy az oktatási intézmény által esetlegesen más alaphoz,
intézményhez benyújtott pályázat esetén a támogatás az esetleges önrész
biztosítására nyújtson fedezetet. Az alap létrehozása a testvérvárosi
kapcsolatokban is új dimenziót jelenthet.
E. ) Kaposváron is sokan dolgoznak nemcsak nappali, hanem éjszakai műszakban.

Ilyen esetekben gondot jelenthet a gyermekek elhelyezése, főleg ha a szülő
valamely okból nem tudja megoldani és biztosítani a gyermek biztonságos
felügyeletét, illetve nyugodt pihenését. Felmérjük azon igényt, szükséges-e
éjjel-nappal működő óvodát létrehozni, ahol megoldható a gyermekek esti
és reggeli étkeztetése, esetleges tisztálkodása, nyugodt pihenése és a
felügyelet is. Az éjjel-nappal működő óvoda területi hatálya a város teljes
területére kiterjed és azt a szülők előre tervezett időpontban (munkarendhez
igazodva stb.), alacsony óradíjas térítés ellenében vehetnék igénybe.
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F. )

Kizárólag

magánberuházás

formájában,

önkormányzati

pénzügyi

szerepvállalás nélkül fontosnak tartjuk, hogy Kaposváron épüljön máshol már
bevezetett ún. „téli játszótér”. A téli játszótér olyan fedett, belépődíj ellenében
igénybe vehető létesítmény, amelyben a gyermekek télen is a szabadban
megszokott gyermekjátékokon játszhatnak. Elvárásként fogalmazzuk meg,
hogy a létesítmény a mozgásfejlődés korai szakaszában elvárható a fejlesztés
didaktikus szempontjainak kifejezetten feleljen meg. Ösztönözzük és
támogatjuk, hogy Kaposváron magánberuházás formájában létesüljön a
mozgásfejlesztés szempontjait figyelembevevő ún. „téli játszótér”.
G. ) Ösztönözzük és elősegítjük, hogy a speciális nevelési és oktatási

intézményeink szakmai és szakmai-tudományos szerepe regionális szinten
is kiemelkedő illetve vezető szerep legyen. Úgy véljük, a regionális szakmaitudományos vezető szerep megszerzése a jelenleg is az intézményekben folyó
szakmai munka minőségét tekintve indokolt.
H. ) A város fejlődése szempontjából hasznos és kívánatos a Kaposvári

Egyetemmel

történő

minél

szorosabb

együttműködés.

A

szoros

együttműködésben rejlő előnyöket az eddigiekben nem vagy csak alig használta
ki Kaposvár, sok esetben a városvezetés fel sem ismerte azokat.

Esélyegyenlőség az oktatásban
A. ) Az iskolatejprogram egyike volt az első, az Európai Unió által támogatott

projekteknek (közel 900 millió forintos támogatással). Egészségpolitikai és
össztársadalmi érdek, hogy a tanulók által fogyasztott egészséges élelmiszerek
részarányát ezzel is növeljük illetve, hogy a nem megfelelő étkezésben
részesülő tanulók étrendjét javítsuk. Annak érdekében, hogy a kaposvári
diákok

továbbra

is

részesülhessenek

ilyen

étkezés-kiegészítésben,

folytatjuk az iskolatej-programot. Amennyiben más, elsődlegesen somogyi
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élelmiszerre is kiterjed a program (gyümölcs, zöldség, feldolgozott
élelmiszer), nyitottságot mutatunk az új elem befogadására.
B. ) Fontos össztársadalmi érték a fogyatékkal élő honfitársaink minél szélesebb

körű társadalmi integrációja. Bár az akadálymentesítési program országosan és
Kaposváron is elindult, legtöbb oktatási intézményünkben mozgásfogyatékos
tanuló nem tud tanulni, hiszen már a bejáratnál elakad. Folytatjuk az
akadálymentesítési programot, ezzel is elősegítve a fogyatékkal élő tanulók
társadalmi integrációját.
2. ) Szakképzés
A. ) Megfelelő koncepció nélkül az oktatási rendszer legsebezhetőbb pontja a
szakképzés. Az egyes szakmák képzéséhez 3-5 éves iskoláztatási időre van
szükség,

de

legalábbis

megfelelő

tartalmú

átképző

kurzusokra.

A

szakképzésnek elsődlegesen a helyi gazdaság igényeit kell szolgálni, azért,
hogy a helyi munkaadók megtalálják a megfelelő képzettségű szakembereket.
Manapság a folyamatosan szinten tartott szakértelem, az idegen nyelvek
ismerete és az informatikában való jártasság a felkészült szakember ismérve.
Ahhoz, hogy a szakképzést a helyi gazdaság igényeinek megfelelően
koordinálni lehessen, ma Kaposváron három dolgot kell összhangba hozni:
1. ) Az Önkormányzatnak rendelkeznie kell olyan gazdaságfejlesztési

koncepcióval, amely a gazdaság szereplőivel együtt legalább 10 éves
időtartamban megtervezi a gazdaságfejlesztés főbb irányait és ezzel
összhangban a közép- és hosszútávú munkaerőpiaci keresletet. A
szakképzési rendszernek persze rugalmasnak is kell lennie, hogy a
hirtelen, a munkaadók részéről jelentkező képzési igényt ki tudja
elégíteni.
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2. ) Egységes, hosszútávú oktatási koncepciót kell készíteni, amely

kiegészíti és harmonizál a gazdaságfejlesztési koncepcióval. Az
oktatási koncepció alap- illetve középfokú része összhangban kell legyen
a

szakképzésre

vonatkozó

elképzeléseinkkel.

(pl.

speciális

nyelvoktatásra vonatkozó igények.). A szakképzés eszközállományának
optimális kihasználtságát csak így lehet biztosítani.

3. ) Figyelemmel kell lenni az elkövetkezendő években megvalósuló

infrastrukturális fejlesztésekre, hiszen a helyi gazdaság fejlesztését
alapvetően befolyásolják az út, vasút és egyéb infrastrukturális
fejlesztések.
Összehangoljuk a hosszútávú gazdaságfejlesztési feladatokat, az
oktatási koncepciót illetve az infrastrukturális fejlesztéseket.
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„Jól lakni – jól lenni”
Egészségügyi, szociális ellátás, lakhatás, sport.

Az ember életében van néhány dolog, amelyekre oda sem figyelünk, ha megvannak,
de hiányuk azonnal feltűnik. Jól érezzük magunkat, ha egészségesek vagyunk, ha
nincsenek szociális gondjaink, ha lakásunk megfelelő. Közös feladatunk, hogy
gondoskodjunk egészségünk megőrzéséről, segítsük azokat, akik lakásproblémákkal
küzdenek, akik a mindennapi életükben gondokkal kénytelenek szembenézni. Ezen a
téren is sok megoldandó feladatunk van. A gondok megoldásában számítunk az
Európai Unió segítségére is.

1. Egészségügyi ellátás
A. ) Bár működik éjszakai orvosi ügyelet Kaposvárott, elhelyezése nem megfelelő.

A jelenlegi, egy háziorvosi rendelőben működő ügyeleti helyiségek az épület
emeleti

részén

található,

ezért

mozgáskorlátozottak

számára

nehezen

megközelíthető. Meg kell oldani az ügyeleti ellátás elhelyezését oly módon,
hogy az mindenki számára gond nélkül elérhető legyen.
B. ) A munkanapokon elérhető fogorvosi ügyelet kérdése is megoldatlan, hiszen a

szakszemélyzet megfelelő éjszakai elhelyezése hiányában jelenleg csak
hétvégén és ünnepnapokon működik, 14:00-től 22:00 óráig. Megoldást
keresünk arra, hogy a fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon 22:00
óra után, illetve hétköznap is elérhető legyen, mert fogorvost akut
esetekkel leginkább az esti órákban keresnek a betegek.
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C. ) Ahogy a 2002-2006. közötti ciklusban, úgy a most véget érő önkormányzati

ciklus egyik visszatérő kérdése a háziorvosi rendelők magánosításának kérdése
volt. Az önkormányzat több alkalommal felkínálta azokat a praxisjoggal
rendelkező háziorvosoknak megvételre, azonban a rendelők állapota miatt az
orvosok nem kívántak élni a vásárlás lehetőségével. Arra számítunk, hogy a
rendelők

privatizációja

a

közeljövőben

sem

történik

meg,

így

az

önkormányzatnak kell a rendelők megfelelő állapotáról gondoskodni. Folytatni
kell a rendelők felújítását, az akadálymentesítést és az építészeti
adottságok figyelembevételével biztosítani kell a megfelelő parkolási
lehetőséget valamennyi háziorvosi rendelőnél.

D. ) Az ÁNTSZ előírásainak értelmében azon bölcsődékben, ahol nincs megfelelő

orvosi szoba, korlátozott formában folytatható egészségügyi tevékenység. Ez
leginkább a szülők számára jelent terhet, akik gyermeküket –jóllehet a bölcsőde
orvosa figyelemmel kíséri a gyermekek állapotát, fejlődését és jól ismeri a
gyermekeket - pl. receptírás miatt más rendelőbe kell továbbvigyék. Ezt
elkerülendő valamennyi bölcsődében ki kell alakítani a megfelelően
felszerelt orvosi szobát.
E. ) Fejleszteni kell az iskolaegészségügyi ellátást, mert a 6-18 éves korosztály

egészségnevelése és a prevenció rendkívül fontosa jövő generációk
egészségének megőrzése szempontjából. A házi gyermekorvos csak a beteg
gyermekekkel találkozik és ebben az esetben is igaz a már szinte közhelyszerű
mondás: „A megelőzés olcsóbb, mint a kezelés”. Az oktatási intézményekben
dolgozó pedagógusoktól nem várható el az egészségnevelés bonyolult
feladatainak ellátása.
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2. Szociális ellátás
A. ) Bővíteni kell a szociális alapellátás körét. Az időskorú polgáraink számára

fenntartott bentlakásos intézményekben történő ellátás jelentősen drágább, mint
a számukra nyújtott kibővített alapellátás. Az időskorúak mentális egészsége
szempontjából jobb, ha róluk ismerős, otthoni környezetükben gondoskodunk.
Erre lehetőséget kínál a jelzőrendszeres házi gondozás intézményének
kiterjesztése, amelynek fejlesztését az Európai Unió is támogatja. A
jelzőrendszeres házi gondozás alkalmazásával a gondozásra szorulók is
biztonságban érezhetik magukat, így kevesebben kívánnak bentlakásos
intézménybe vonulni.
B. ) Bár valamennyi híradás arról szól, hogy csökken a gyermeklétszám, a

bölcsődei helyek iránt rendkívül nagy az igény. Az elmúlt években számos
bölcsődei férőhely szűnt meg. Növelni kell a bölcsődei férőhelyek számát,
hiszen számos kismama vállalna munkát, ha gyermeke elhelyezését
megfelelően meg tudná oldani.
C. ) A korábbi közgyűlési határozatnak megfelelően megépült a hajléktalanok

átmeneti szállásának és az éjjeli menedékhelye, azonban elsődlegesen a
belvárosi területeken továbbra is probléma a hajléktalanok jelenléte, a
nagyáruházak parkolóiban a kéregetés, a guberálás. Az Önkormányzat ugyan
alkotott rendeletet a kéregetés és guberálás tiltására, ezek azonban nem hozták
meg kívánt eredményt. Eredményt csak kitartó, hosszas munkával lehet
elérni ezen a területen, amelybe nagyobb mértékben kell bevonni a
szociális terepmunkában jártas szakembereket, úgy hogy egyszerre
próbáljuk a „tünetet” és az okot, azaz a különleges élethelyzetet orvosolni.
Természetesen a kirívóan közösségellenes, a közrend megzavarására alkalmas
magatartást a jövőben sem lehet tolerálni.
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D .) Az elmúlt években a Kormány számtalan formában hirdetett meg
pályázatot a helyi közmunkaprogramok lebonyolítására, ehhez pedig jelentős
forrásokat is biztosított.. Úgy véljük, a közmunkaprogram a leginkább
rászorulók és a legkisebb munkaerő- piaci eséllyel rendelkezők számára
biztosít folyamatos foglalkoztatást és jövedelemszerzési lehetőséget. A
Közmunkaprogram azonban nem arra való, hogy a rászorulók támogatása
helyett önkormányzati, intézményi álláshelyek finanszírozását biztosítsa.
Nagyobb arányban és több fő munkaerőt bevonva kívánjuk a jövőben a
közmunkaprogramra

szánt

állami

forrásokat

igénybe

venni,

a

Közmunkaprogram eredeti céljának megfelelően.
E.) A szociális ellátórendszerek jelenleg nem tudják azok problémáit kezelni,
akik az elmúlt években a válság okozta módon átmenetileg nehéz helyzetbe
kerültek és ez számukra szinte megoldhatatlan élethelyzetet eredményezett.
Ők jellemzően középosztálybeli családok, akik mérsékelt életvitel mellett,
önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe. Kívül esnek a szociális
támogatások körén és nem jelent számukra érzékelhető segítséget lakásuk
bérlakássá történő átminősítése. Olyan helyi támogatási formák kidolgozása
szükséges, amely az átmenetileg nehéz helyzetbe került középosztálybeli
családok támogatását is biztosítja.

3. Lakhatás
A. ) Szociális szempontból az egyik legégetőbb probléma az önkormányzati
bérlakásra

várók

igényeinek

kielégítése.

Az

önkormányzat

költségvetésének és főleg a rendkívüli mértékű költségvetési hiány
ismeretében

kérdéses,

hogy

képes

lenne-e

az

önkormányzati

bérlakásépítési program folytatása esetén az építéshez szükséges önrészt
akár hitelből is biztosítani. Megoldást hozhat a vállalkozói
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bérlakásépítési

program,

illetve

az

Önkormányzat

aktívabb

szerepvállalása és közvetítése a bérlakásra várók és a nehezen eladható
lakásokkal rendelkező építtetők között. Ma Kaposváron sok eladatlan új
és használt lakás vár reménybeli új lakójára, ezért programot indítunk az
eladatlan kaposvári lakások regisztrációja érdekében, majd az építtetők
és lakástulajdonosok részéről megnyilvánuló megfelelő fogadókészség
esetén

a

lakbértámogatási

rendszer

biztosította

pénzeszközöket

felhasználva bérleményként juttatjuk lakáshoz a bérlakásra várókat. Az
új lakbértámogatási rendszer segítségével közvetíteni kívánunk az
eladatlan kaposvári lakások építtetői, tulajdonosai és a bérlakásra
váró polgáraink között.

4. Sport
A.)A kiemelt kaposvári sportegyesületek szinte mindegyike a szükséges
vállalati szponzoráció hiányában rá van és rá lesz utalva az Önkormányzat
pénzügyi segítségére. Ez nem örvendetes helyzet. Javulásra a helyi gazdaság
fejlődésével együtt látunk lehetőséget, amikor is helyi vállalkozók,
vállalatok pénzügyi lehetőséget találnak sportegyesületeink támogatására.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy az önkormányzati sportfinanszírozást
számtalan ellentmondás terheli, amelyeket a jövőben fel kell oldani. A sport
területén kiemelt feladatnak tekintjük a tömegsport, az iskolai és
tanórán kívüli sport támogatását, valamint az utánpótlásnevelés
kérdéskörét és a sportot az egészségnevelés és egészségmegőrzés fontos
eszközének tekintjük.
B.) Fontosnak tartjuk a kaposvári kerékpáros közlekedés fejlesztését.
Szükséges, hogy a jelenlegi kerékpárral használható úthálózatot bővítsük.
Az észak-nyugati városrészében a nagy lakótelepek közelében csak kevés
helyen használható kerékpárút vagy kerékpársáv. Megoldást jelenthet a
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járdák sávos megosztása, elsődlegesen a 67-es és a 61-es számú
főközlekedési utak mentén. A kerékpáros közlekedés támogatása érdekében
ösztönözzük és elősegítjük a kaposvári vállalatok mellett elhelyezett
kerékpártárolók számának növelését, felülvizsgáljuk a belváros közlekedési
rendjét a kerékpáros közlekedés részarányának növelése érdekében valamint
áttekintjük, növelhető-e a Kaposvárott kijelölt lakó, pihenő övezetek száma.
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