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KAPOSVÁRRÓL
Kaposvár területe 11 359 hektár, állandó lakossága kb. 65 ezer fő. Kaposvár városa Magyarország
Dél-nyugati részén helyezkedik el, és a Dél-dunántúli régió része. A város csakúgy, mint az ókori
Róma, hét dombra épült. A várost ökológiai folyosók szövik át, ilyen a Kapos folyó, a Töröcskei
patak és a Deseda patak völgye. Kaposvár városa két kistáj találkozásánál fekszik, ezért talajtani
szempontból  heterogén.  A  városban  3  tó  is  található:  a  Töröcskei  tározó,  a  Malom  tó,  a
belvárosban, a 2002-ben kialakított Városligetben, végül Magyarország leghosszabb mesterséges
tava  Kaposvár  mellett  található,  az  1975-ben  létrehozott  Deseda-tó,  amely  mára  a  környék
legkedveltebb kirándulóhelye, horgászparadicsoma és hétvégi hobbikertje lett. 
A település vezetői történelmi távlatban is fontosnak tartották a „zöld” város akkor még nem létező
fogalmát:  a  XIX.-XX.  század  fordulóján  fasorokkal  ültették  végig  a  frissen  leburkolt  utakat,  a
húszas években az „élhető város” fogalmát ugyan nem ismerve, de a jó gyakorlatát alkalmazva
alakították ki a Belváros szívében a nagy kiterjedésű parkokat.  Éppen ezért  a tavaly elfogadott
Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmazza a felölelő „zöldterület megújítási programot”
amely  zöldfelületeink  tudatos  és  tervezett  felülvizsgálatát  és  a  beavatkozások  ütemezését
tartalmazza.
KAPOSVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  2014-ben fogadta el integrált településfejlesztési
stratégiáját  (továbbiakban:  ITS).  Kaposvár  jövőképe,  hogy a  térségi  erőforrásokra  és
együttműködésre alapozott gazdasági központ, valamint egészséges családokban gyarapodó
város legyen.  Térségi erőforrásokra és együttműködésre épülő erős helyi gazdaság; Vonzó üzleti
környezet; Korszerű, energia hatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák és szolgáltatások;
Harmonikus  város  –  vonzó környezet  és  aktív  egészséges  társadalom;  Szolidaritás  biztonságos,
egyéni esélyeket biztosító város.

GAZDASÁGI PROSPERITÁS
Legfontosabb beavatkozási irányként az együttműködésben rejlő potenciál kihasználása, illetve
az innovációs tevékenységek növelése került kijelölésre.  Erre való figyelemmel valósítják meg
2015. február – októberi időszakban a Kaposvári Egyetemmel közösen Tudás-Park projektjüket,
melynek célja  az  innováció  területén  az  állami-önkormányzati,  a  felsőoktatási-kutatási
intézmények és  a  vállalatok  együttműködésén  alapuló  hármas  egység modell  elterjesztése,
illetve  annak  kiterjesztése  a  civil  szereplők  bevonásával  a  négyes  egység  modellre.
A projektben együttműködnek 3 jelentős kaposvári élelmiszeripari vállalkozással, a Fino-Food
Kft-vel,  a  KOMÉTA ’99  Zrt-vel,  valamint  a  Magyar  Cukor  Zrt-vel,  továbbá  a  Nemzeti
Agrárkamara  Somogy  Megyei  Igazgatóságával  és  a  Somogy  Megyei  Kereskedelmi-  és
Iparkamarával.  A  projektben  különböző  tanácsadási  tevékenységekkel,  innovációs
rendezvényekkel segítik elő, hogy a felsőoktatási intézmények oktatási és kutatási portfóliója minél
inkább alkalmazkodjon a gazdasági igényekhez. 



Fontos a város külső megítélésének, imázsának építése, ez pedig a városmarketing tevékenységek
erősítését kívánja. Ez szintén az ITS egyik javaslata, melynek megvalósítását megkezdték. A város
szerződést  kötött  idén  júliusban  a  város  városmárkázási  stratégiai  kommunikációs
koncepciójának elkészítésére. 

Jelentős az a 2014-es program is, amely a fiatal vállalkozások támogatását,  a fiatalok városban
tartását  segítette,  és  a  35  év  alatti  fiatal  vállalkozók  számára  tette  lehetővé,  hogy  több
belvárosi, frekventált önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget rendkívül kedvező, 100 Ft/m2
áron vegyenek bérbe. 
TÁRSADALMI EGYENSÚLY
Kaposvár számára fontos, hogy olyan térség legyen, ahol  az emberek számíthatnak egymásra,
ahol érezhetik, hogy egy közösséghez tartoznak. Az esélyegyenlőség biztosításának legfontosabb
dokumentuma  Kaposvár  Megyei  Jogú  Város  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programja,  melynek
célcsoportjai a nők, az idősek, a fogyatékkal élők, a gyermekek, a mélyszegénységben élők és a
romák.  Kaposvár  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata az  ÁROP-1.A.6  konstrukció  keretében a
Közigazgatási  partnerségi  kapcsolatok elősegítése  a fogyatékkal élő  emberek érdekében  című
projektjét, amely 2014 nyarán indult és ugyanezen év októberében fejeződött be.
A mélyszegénységben élők, köztük a gyerekek és a nők helyzetét is célozta segíteni a komplex
telepprogram,  amely a  Kaposvár  Megyei  Jogú Város  Önkormányzat  konzorciumvezetésével,  a
Türr  István Képzési  és  Kutatási  Központtal,  a  SzocioNet  Egyesített  Gyermekjóléti  és  Szociális
Intézménnyel,  a  Napkerék  Egyesülettel  és  a  Kaposvári  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal
konzorciumban valósult meg 24 hónapon keresztül, és 2015 januárjában zárult. A program fő célja
az volt, hogy a kaposvári Nádasdi utca és környékén élő roma lakosok képzések, egyéni fejlesztési
foglalkozások révén lehetőséget kapjanak életminőségük javítására, elősegítve ezzel városrészük
társadalmi integrációját is. 
KÖRNYEZETI EGYENSÚLY
A legfontosabb, hogy a cél megvalósításához egy hosszabb távú stratégia is megalkotásra került
2014-ben.  Ez  a  Város  SMART  CITY  programja,  amelyben  a  100%  megújuló  alapú
energiaellátási  rendszer  kialakításához  szükséges  technológiákat  és  energiaforrásokat  tekintik  át
jelentőségük sorrendjében.
Kaposvár az elmúlt évek során több fejlesztést valósított meg a fenntartható közlekedés jegyében.
Fejlesztették közösségi közlekedésüket – a beruházás során dinamikus utastájékoztató-rendszert
építettek ki,  40 megállóban és a  buszpályaudvaron elektronikus  tájékoztató  táblákat  telepítettek
(melyek napelemmel működnek). A buszokra elektronikus paneleket helyeztek el, hogy az utasok
minden  szükséges információ  megtudjanak.  Fejlesztették  turisztikai  célú  és  hivatásforgalmi
kerékpárhálózatukat  is.  Valamint elkészítették  Kaposvár  Intermodális  Csomópont
kialakításának megvalósíthatósági tanulmányát. 
A Kaposmenti  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  2013-ban 28  lerakó  (Kaposváron
3  db)  rekultivációját  hajtotta  végre,  2015-ben  pedig  további  53  lerakó  kerül  rekultiválásra.  A
rekultiválás  során megszüntetik a lerakók szennyezőanyag kibocsátását,  és  olyan biológiai
életteret alakítanak ki, hogy visszaáll a lerakó természeti állapota.
A fenntartható fejlődés fontos eleme a tudatos fogyasztás ösztönzése. Ennek elősegítése érdekében
valósították meg a Kaposvár helyi termékvédjegy és helyi termékek boltjának kialakítása című
projektet, amelynek keretében kialakításra került a Kaposvár Kincse élelmiszervédjegy. 


