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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK  
PÉNZÜGYI  ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottsága 2011. november 29-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban a Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsággal közösen megtartott rendkívüli  üléséről. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
A Bizottság ülését Csutor Ferenc tanácsnok úr távollétében Dér Tamás képviselő úr vezette.  
 
179/2011. (XI.29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodás Bizottsága 
felvette napirendjére a régi vásárcsarnok elárusításra történő alkalmassá tételéhez szükséges  
munkák elvégzésére keretösszeg biztosításáról szóló szóbeli előterjesztést. 
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
I. A 2011. november 29-i rendkívüli közgyűlés napirendjei: 
 
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 

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

alapításáról 
 
Molnár György igazgató: Az előterjesztésben a harmadik FEB-tag neve még kipontozva 
szerepel. Időközben egyeztetésre került az ő személye. Így a 3. FEB-tag Tóth Károly lesz, őt 
Nagykanizsa polgármestere javasolta. 
Jurmann Béla szakértő: 200.000 bekötésnek kell lennie. Lehet ezt teljesíteni? 
üzemeltetésről vagy szolgáltatásról van szó? 
dr. Szép Tamás képviselő: Összefüggő területet kell lefedni. Hogyan nézne ez ki? Az 
üzletrészek 1/3-1/3-1/3 oszlanak meg, egyforma nagyságrendű a három cég?  A rövidített név 
DDRV, ez könnyen összetéveszthető a DRV-vel. Valami más nevet lenne célszerű kitalálni. 
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Dér Tamás képviselő: A KAVÍZ Kft. önállóan megy be az új cégbe, vagy a Holding 
felügyelete alatt? 
Molnár György igazgató: A 200.000 bekötést ebben a formában lehet teljesíteni, ezt Ift 
Miklós igazgató úrék felmérték. Külön számít a víz és a csatorna bekötés, Kaposváron van kb. 
74.000 bekötés. Itt csak annyi történik, hogy a meglévő cégek szerződést kötnek az együttes 
szolgáltatásra, hogy akkreditációt tudjanak szerezni. Az 1/3 révén nem szereznek semmilyen 
jogosítványokat. A terület összefüggőségét biztosítani kell, ezt valószínűleg Ift Miklósék is 
megvizsgálták, a pontos elhelyezkedést most így nem tudjuk. 
Gombos Attila elnök-vezérigazgató Kapos Holding Zrt.: A törvénytervezet közvetlen 
önkormányzati tulajdonlást ír elő, akkor a KAVÍZ Kft. önállóan kerül be az új cégbe, de ez  
még változhat a törvény elfogadásáig. 
dr. Szép Tamás képviselő: A könyvvizsgáló nem lehetne kaposvári? 
Molnár György igazgató: Ő a KAVÍZ Kft. jelenlegi könyvvizsgálója, nem terveztek 
változtatást a könyvvizsgáló személyében. 
 
180/2011. (XI.29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a térségi víziközmű üzemeltető és szolgáltató gazdasági társaság 
alapításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

különválással történő átalakulásáról 
 
Molnár György igazgató: Tegnapi ülésén döntött volna a KVG Zrt. közgyűlése a 
szétválásról, a döntés azonban nem született meg. A döntéshez 100 %-os hozzájárulás  
szükséges, 1 részvényes azonban nem támogatta a szétválást. Az előterjesztésről ennek 
ellenére dönthet a képviselő-testület, mivel a szétválásról nem dönt a testület, csak hozzájárul.  
A többi ügyben ezt követően a polgármester úr dönthet. 
Jurmann Béla szakértő: A kiváló cégeknél vannak olyan gyűjtőedényzetek, amik a 
vagyontárgyaik közé kerülnének. Ezeket a KVG biztosította eddig? 41 egységnyi részvény 
tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy nem kíván az új társaságokban részt venni. Ha jól 
gondolom, ezeket fel kell vásárolni. A 158 millió Ft mérleg szerinti veszteség miből adódik? 
A FEB-tagok körét ki kellene bővíteni, hogy az ellenzék képviselői is részt vehessenek a 
felügyelő bizottsági munkában. 
Gombos Attila elnök-vezérigazgató Kapos Holding Zrt.: A 158 millió Ft-ból 50-60 millió 
Ft az operatív tevékenységből származó veszteség, a többi egyszeri tétel. magas a vevői 
követelés állomány, amit le kell írni, mert nem behajtható. A deviza hitel állományt kötelező 
felértékelni az aktuális árfolyamon. Az edényzet egy részét is leírtuk, mert nem lehet 
felhasználni. 
 
A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak a napirenddel kapcsolatos vitája 
eredményeként javaslat született arról, hogy az előterjesztésben foglaltakról ne döntsön most 
a bizottság, hanem a felmerülő jogi kérdések tisztázása után ismételten kerüljön napirendre az  
előterjesztés. 
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Dér Tamás képviselő úr szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltakról szóló döntés 
elhalasztását. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az előterjesztésben foglaltakról nem dönt, azt egy 
későbbi bizottsági ülésen ismételten tárgyalásra javasolja. 
 
181/2011. (XI.29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
különválással történő átalakulásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az 
előterjesztést egy későbbi bizottsági ülésen a felmerült kérdések tisztázását követően 
ismételten tárgyalásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Szóbeli előterjesztés a régi vásárcsarnok elárusításra történő alkalmassá tételéhez 

szükséges munkák elvégzésére keretösszeg biztosításáról 
 
182/2011. (XI.29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a régi vásárcsarnok elárusításra történő alkalmassá tételéhez szükséges 
munkák elvégzésére keretösszeg biztosításáról szóló szóbeli előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár, 2011. december 12. 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Csutor Ferenc  
 titkár  tanácsnok 


