
INTERPELLÁCIÓ 

Szita Károly polgármester úr! 

Tisztelt Polgármester úr! 

A kaposfüredi választópolgárok kerestek meg a 11-es buszmenetrend módosítása érdekében. 

A szolgáltató vállalatot korábban már megkeresték, de az elutasította kérésüket. A lakók 

szerint a vállalat nem értette meg érveiket és pénzügyi okokra hivatkozva tagadta meg a 

menetrend módosítását. 

Két járat megy Kaposfüredre a 11y és a 11-es járat, az előbbi járat a vasútállomásig, míg a 11-

es jelzésű járat a Kaposfüredi út végéig közlekedik. Így a füredi templomtól, hol az egyik 

körzet, hol a másik körzet lakóinak gyalogolniuk kell. A teljes szakaszok kb. 2 km távolságot 

jelentenek. A Kaposfüredi út végéig közlekedő járattal utazók, a hétköznapi nevén új 

lakótelepi rész a Kankalintól a Tőzike utcáig, több mint 100 házat jelent. 

A nyári menetrend körjáratokat tartalmaz, amely mindkét végállomást érinti. A lakók kérése, 

hogy az őszi menetrend is biztosítsa a nyári útvonalat. 

Soka dolgoznak a kaposvári ipari parkokban, ahová a téli menetrend szerint az érintett 

településrészekről, a ritkább járat miatt a dolgozók számára a munkába nagyságrenddel 

hosszabb eljutást jelent. A reggeli műszakba járóknak az Állomás utcában 4:30 és 6:00 óra a 

két indulási időpont. Így vagy jóval korábban mennek dolgozni, mint a műszakkezdés vagy 

gyalogolnak a Templomig, vagy autóval járnak dolgozni. Gépkocsival munkába menni és 

jönni jelentős anyagi terhet jelent, és a környezetvédelmi szempontok miatt a városlakók, 

valamint az önkormányzat is a tömegközlekedést preferálja. Az ipari parkban több fajta 

műszakkezdés van, így nem megoldás csak a reggeli és esti járatok változtatása. 

Fontos, hogy a tömegközlekedés kihasználása, gazdaságossága, valamint a környezetünk 

védelme, új generációk szemléletformálása érdekében a lakossági igényeknek megfelelő 

menetrend készüljön. A józan ész is azt diktálja, hogy pár perces kitérővel, a 20 perces 

menetidő figyelembevételével valamennyi utast vegye fel a megállókban a busz, különösen az 

esős, havas hideg időben ne kényszerüljenek gyalogolni. 

Javaslom, hogy az érintett szakaszon a nyári menetrendhez hasonló megoldást alkalmazza a 

vállalat, az őszi menetrend meghatározásakor is, ha szükséges egyeztetve az ott élőkkel, előre 

meghirdetett lakossági fórum keretében. 

Várom megtisztelő válaszát. 

Kaposvár, 2019. november 20.  
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