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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2011. november 29. napján, a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet 103. helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. 
 

Jelen volt: 6 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 

dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent tagokat és a Hivatal 
munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 6 fő van jelen, 
így a bizottsági ülés határozatképes. 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
  
 
111/2011. (XI. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ülés meghívójában szereplő napirendet elfogadta. 

 
Napirend: 

 
1. Előterjesztés térségi víziközmű üzemeltető és szolgáltató gazdasági társaság 

alapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
   

2. Előterjesztés a Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság különválással történő átalakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés térségi víziközmű üzemeltető és szolgáltató gazdasági társaság 

alapításáról 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, milyen területet fed le a társulás? A leendő 
társaságban az üzletrészek aránya 1/3-1/3. Az egyesülő 3 cég egyforma nagyságú? A tervezett 
név összetéveszthető a DRV nevével. 

Dér Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a KAVÍZ Kft. önállóan vagy a Holding 
felügyelete alatt megy-e be a társaságba. 
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Molnár György gazdasági igazgató elmondta, hogy a vízíközművekről szóló törvény 
tervezete alapján a KAVÍZ Kft. készítette elő a társaságot. A törvénytervezet szerint az lehet 
majd szolgáltató, akinek a területe 200.000 bekötéssel rendelkezik. Kaposváron 70.000 van, a 
többit a partnereknek kell „teljesíteni”, és ennek a cégnek akkreditációt kell majd szereznie. A 
belépő cégek vagyona nem kerül apportálásra, a társaság szerződést köt majd velük. A 
tervezett nevet a Cégbírósággal egyeztetett név, be fogják fogadni. 

Gombos Attila a Kaposvár Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a legtöbb 
kérdésre a törvény elfogadását követően tudnak pontosan válaszolni. A társuló cégek területe 
összeér, ez is követelmény lesz, mint ahogyan az is, hogy közvetlen önkormányzati 
tulajdonban kell lennie a társaságnak. 

dr. Farkas Géza külső bizottsági tag véleménye az volt, hogy ha ennyi a bizonytalanság, a 
jogszabály elfogadását követően az alapító okiratot úgyis módosítani kell, ezért célszerű lenne 
most csak feltételes döntést hozni. 

Molnár György gazdasági igazgató elmondta, hogy a tervezet értelmében 2012. január 1-jén 
bejegyzett cégek vehetnek csak részt a regisztrációban, ezért szükséges most döntést hozni. 

Bajzik Imre műszaki igazgató megerősítette a gazdasági igazgató szavait; most még 
szabadon társulhatnak az önkormányzatok, január 1. után viszont azon területeken, ahol a 
szolgáltató cég nem felel meg az akkreditáció feltételeknek, kényszerkijelölésre kerül sor. 

dr. Szép Tamás tanácsnok nemtetszésének adott hangot amiatt, hogy a könyvvizsgáló cég 
nem kaposvári. 
 
Molnár György gazdasági igazgató elmondta, hogy az előkészítésre fordítható rövid idő  
miatt, a Kft. jelenlegi könyvvizsgálóját nevezték meg 

dr. Farkas Géza külső bizottsági tag elmondta, hogy a kényszerhelyzet megelőzése 
érdekében a döntést most meg kell hozni. 

dr. Szép Tamás tanácsnok javasolta, ha később módosítani kell az alapító okiratot, célszerű 
lenne az új néven gondolkodni. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

112/2011. (XI. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága térségi víziközmű üzemeltető és szolgáltató gazdasági társaság 
alapításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
2. Előterjesztés a Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

különválással történő átalakulásáról 
 
Molnár György gazdasági igazgató elmondta, hogy a Zrt. közgyűlése nem volt 
határozatképes, de ennek ellenére a Közgyűlés tárgyalhatja az előterjesztést. 
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Gombos Attila a Kaposvár Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a régiók 
működése gazdaságosságának vizsgálata kapcsán jutottak el a szétválasztáshoz.  
A Zrt. közgyűlésén 1 részvényes nem járult hozzá a szétváláshoz, de így csak illetékfizetési 
kötelezettség keletkezése mellett tudnák a szétválást végrehajtani.  
A Közgyűlés döntésére azért van szükség, mert a Holding alapító okirata szerint az alapító 
jóváhagyása szükséges a szétváláshoz. 

dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a testület előzetesen dönt a vagyonrendelet 
szerint a személyi kérdésekben, az összes többi döntést a polgármester meghozhatja. 

dr. Farkas Géza külső bizottsági tag a fentiek ismeretében javasolta, hogy ebben az esetben 
a határozati javaslatban csak a személyi kérdésekre vonatkozó döntést kell meghagyni, mivel 
a Holding társasági szerződése előzetes hozzájárulást ír elő. és emellett a szükséges  
pontosításokra hatalmazza fel  a polgármestert. 

dr. Dobos Pál külső bizottsági tag javasolta, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről és 
a fenti tisztázatlan kérdések ismeretében a következő Közgyűlésig halasszák el a döntést. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai az előterjesztés elhalasztására 
vonatkozó javaslat elfogadását, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva az alábbi határozatot hozták: 

113/2011. (XI. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
különválással történő átalakulásáról szóló előterjesztés tárgyalásának elhalasztását 
javasolja a Közgyűlésnek. 

 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 

 
K.m.f. 

 
 
 dr. Horváth Zsuzsanna dr. Szép Tamás   
 titkár tanácsnok 
 


