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JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  

 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének hivatalos helyiségében megtartott 
alakuló ülésről 2010. október 12-én. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Fanfárok – huszárok bevonultak négy zászlóval, s megálltak a pulpitus mellett. 
 
A Himnusz elhangzása után Hunyadkürty György, a Csiky Gergely Színház színművésze 
előadásában Oláh Gábor: Hiszek egy című verse hangzott el. 
 
Dr. Csató László korelnök: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink! 
Oláh Gábor Hiszek egy c. versét Hunyadkürty György a Csiky Gergely színház színművésze, 
Kaposvár város kitüntetettje mondta el.  
Megtisztelően szép feladat számomra, hogy korelnökként köszöntőt mondhatok az ünnepi 
alakuló ülésen. Őszinte tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Kaposvár Megyei Jogú Város  
2010. október 3-án immár ötödször, ötödik alkalommal újraválasztott polgármesterét, Szita 
Károly Urat és kedves képviselő társaimat, az új képviselő-testület tagjait és meghívott 
vendégeinket.  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A Közgyűlés tagjai ma arra tesznek esküt, hogy a közbizalom felelősségével felhatalmazva és  
megerősítve szolgálatot vállalnak: a város, az emberek, a közjó szolgálatáért. 
Ma már tudjuk, hogy ehhez nem elég csak a költő által megfogalmazott „… ész, erő és oly 
szent akarat…” 
Ma már tudjuk: nem elég a „… lélek és szabad nép…” sem, hogy csuda dolgokat tehessünk.  
Erkölcs is  kell, tartás és töretlen hit a jóban, az igazságban, a tisztességben, a szolidaritásban, 
a gyengék segítésében, az emberek életminőségének javításában.  
Sziklaszilárd erkölcs és megingathatatlan becsület nélkül nincs igazi közszolgálat! 
Meggyőződésem, hogy a közjó szolgálatát önként vállaló képviselő csak ezen a morális  
alapon állva tud közfeladatainak igazán megfelelni, választóinak és a városunknak, 
Kaposvárnak az érdekeit híven szolgálni. 
Tudom, hogy képviselőtársaim pontosan ismerik és érzik e feladat súlyát és fontosságát. 
Hiszem, hogy a közösség szolgálatában képesek lesznek felülemelkedni szűkebb egyéni és  
csoportérdekeiken és szempontjaikon. 
Őszintén hiszem és remélem, hogy meg fogunk felelni a közbizalomnak, hogy továbbra is 
alkotni és gyarapítani fogunk a kaposváriak nagy családjával összefogva, a közjó nevében és  
érdekében!  
Kérem képviselő társaimat, hogy az elkövetkező négy évben soha egyetlen percre se feledjék 
majd képviselői esküjüket, azt, amit néhány perc múlva megfogadunk, hogy minden 
igyekezetünkkel Kaposvár érdekeit fogjuk szolgálni.  Ne felejtsék ezt el sem az országházban, 
sem a kaposvári Városháza Dísztermében ülve, de ne felejtsék el a választókerületüket járva 
vagy baráti társaságba beszélgetve sem.  
„..Hass, alkoss, gyarapíts…” – ez az üzenet számunkra, de mindnyájunk, a nagyobb közösség 
számára is.  
Ehhez kívánok a Közgyűlés minden tagjának, minden kaposvárinak eredményes munkát, 
gyümölcsöző együttműködést, sok sikert, felemelő eredményeket és jó egészséget.” 
 



2010.10.18.    N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-10-12.doc 
  

2 

A bevezető gondolatok után megállapította, hogy a közgyűlés 18 tagja közül 18 képviselő  
jelen van, így az alakuló közgyűlés határozatképes. 
 
Dr. Csató László korelnök felkérte dr. Gálosi Verát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, 
tegyen jelentést a 2010. október 3-ai képviselőválasztás eredményéről. 
 
Dr. Gálosi Vera, a Helyi Választási Bizottság elnöke jelentést tett a képviselőválasztás 
eredményéről. 
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Kedves meghívott 
vendégeink!  
Engedjék meg, hogy a Helyi Választási Bizottság nevében, elöljáróban, először is  
megköszönjem Kaposvár város minden választáson megjelent választópolgárának 
megjelenését és szavazatának leadását. Kaposvár város névjegyzékében szereplő 54.825 
választópolgárból 21.166 fő jelent meg, ami 38,61 %-os részvételt jelent.  
Elsőként szeretnék szólni a Szavazatszámláló bizottságok munkájáról. A 64 kaposvári 
szavazókörben 368 fő vett részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában, többségük sok 
választáson kipróbált, jól felkészült, tapasztalt bizottsági tag. Munkájukkal kapcsolatban 
kifogás, panasz nem érkezett. Áldozatos munkájukat ezúton is megköszönöm. 
Röviden említeném meg a Kaposvári Helyi Választási Bizottság munkáját. A 8 tagúra bővült 
Helyi Választási Bizottság 4 jelölő szervezetet, 3 polgármester jelöltet, 61 egyéni 
önkormányzati képviselő-jelöltet, 31 kisebbségi képviselő-jelöltet és 6 kompenzációs listát 
vett nyilvántartásba.  
Összesen 171 határozatot hozott és örvendetes, hogy 2 kampánnyal kapcsolatos kifogást 
kellett csak elbírálnia, amely a választás tisztaságát érdemben nem befolyásolta.  
A Kaposvári Helyi Választási Iroda munkáját az alábbiak szépen minősítik.  
A szavazatszámláló bizottságok mellett dolgozó 64 jegyzőkönyvezető és okmányirodai 
adatfeldolgozást végző köztisztviselő összehangolt munkájának köszönhetően Kaposváron az 
urnazárástól számított 100. percben értesülhettek az egyéni választókerületi illetőleg a 
kompenzációs lista eredményéről a választópolgárok. Pontosságuk azt bizonyítja, hogy ezek 
az adatok lettek a végleges adatok. Ezúton is köszönöm dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úr 
és munkatársainak hatékony munkáját.  
A következőkben szeretném ismertetni az egyéni választókerületi képviselő-választás 
eredményét.  
Megállapítottuk, hogy Kaposváron mind a 12 önkormányzati egyéni választókerületben 
Fidesz – KDNP jelöltjei szereztek mandátumot:  
1. egyéni választókerületben dr. Heintz Tamás  1.245 szavazat (72,43 %) 
2. egyéni választókerületben Torma János    1.053 szavazat (62,64 %) 
3. egyéni választókerületben  Mihalecz András     931 szavazat (57,93 %) 
4. egyéni választókerületben  dr. Csató László  1.079 szavazat (63,25 %) 
5. egyéni választókerületben  dr. Szép Tamás  1.280 szavazat (69,91 %) 
6. egyéni választókerületben  Borhi Zsombor  1.056 szavazat (64,59 %) 
7. egyéni választókerületben  Csutor Ferenc   1.223 szavazat (63,60 %) 
8. egyéni választókerületben  Oláh Lajosné   1.072 szavazat (61,43 %) 
9. egyéni választókerületben  Dér Tamás   1.202 szavazat (64,87 %) 
10. egyéni választókerületben  Czimmermanné Németh Andrea 
         1.061 szavazat (63,27 %) 
11. egyéni választókerületben  Gelencsér Ferencné  1.186 szavazat (66,41 %) 
12. egyéni választókerületben  Juhász Tibor   1.186 szavazat (70,81 %) 
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Kaposvár Megyei Jogú Városban 5 kompenzációs listás mandátum került kiosztásra, ennek az 
eredménye:  
Magyar Szocialista Párt   3.120 töredékszavazat   2 mandátum 
JOBBIK     1.198 töredékszavazat   1 mandátum 
Lehet Más a Politika   1.037 töredékszavazat   1 mandátum 
Kaposvári Somogyért Egyesület           835 töredékszavazat   1 mandátum 
Polgári Szabadság Platform     589 töredékszavazat   nem szerzett mandátumot.  
 
A kompenzációs listáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésébe bejutott képviselők:  
Magyar Szocialista Párt   1. dr. Lamperth Mónika 
      2. Pintér Attila 
JOBBIK     Kiss Tamás 
Lehet Más a Politika     Felder Frigyes 
Kaposvári Somogyért Egyesület  dr. Gyenesei Istvánné, akit dr. Spiegl József 
írásbeli lemondását követően a jelölő  szervezet az 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése 
alapján jelentett be képviselőként.” 
 
Dr. Csató László korelnök megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnökének jelentését. 
Felkérte a tisztelt jelenlévőket, hogy a képviselők eskütételének időtartamára szíveskedjenek 
felállni. Az eskü szövegének előmondására felkérte a legfiatalabb képviselőt, Kiss Tamás  
urat. 
 
Dr. Csató László körelnök az eskütétel után felkérte dr. Gálosi Verát, a Helyi Választási 
Bizottság elnökét, adja át a megbízóleveleket a képviselőknek. 
Felkérte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző urat, hogy szólítsa a képviselőket név szerint. 
 
Dr. Gálosi Vera átadta a megbízóleveleket a képviselőknek. 
 
Dr. Csató László korelnök felkérte dr. Gálosi Verát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, 
tegyen jelentést a 2010. október 3-ai polgármester-választás eredményéről. 
 
Dr. Gálosi Vera, a Helyi Választási Bizottság elnöke jelentést tett a polgármester-választás 
eredményéről. 
„Polgármester választás eredménye: 
A szavazás befejezésekor a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 54.825 fő.  
Szavazóként megjelentek száma 21.166 fő volt, amely a választópolgárok 38,61 %-a. 
Az érvényes szavazatok száma 20.877 szavazat volt, ami 98,63 %-os arányt jelent.  
 
Kováts Imrére leadott szavazatok száma:    1.675  szavazat   (8,02 %) 
Dr. Lamperth Mónikára leadott szavazatok száma:   3.102  szavazat (14,86 %) 
Szita Károlyra leadott szavazatok száma:  16.100  szavazat (77,12 %) 
 
A Helyi Választási Bizottság hivatalosan megállapította, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  
megválasztott polgármestere Szita Károly úr. Végezetül magam és a Helyi Választási 
Bizottság nevében is gratulálok Szita Károly polgármester úrnak, aki az eskütételt követően 
ez alkalommal már ötödször foglalhatja el a polgármesteri széket.  
Gratulálok valamennyi megválasztott képviselőnek és a polgármester úrnak, a következő 
négy év munkájához kitartást, sok türelmet és jó egészséget kívánok.” 
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Dr. Csató László korelnök megköszönte a Választási Bizottság elnökének jelentését.  
Kérte a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütételének időtartamára szíveskedjenek felállni.  
Az eskü szövegének előmondására felkérte Kiss Tamás képviselő urat. 
 
Dr. Csató László korelnök felkérte dr. Gálosi Verát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, 
hogy Szita Károly polgármester részére adja át a megbízólevelet. 
 
Dr. Gálosi Vera, a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a megbízólevelet a 
polgármesternek. 
 
Dr. Csató László korelnök: 
„Tisztelt Közgyűlés!  
Ezzel az én megbízatásom véget ért, megkérem Szita Károly polgármester urat, foglalja el 
helyét a polgármesteri székben, s vegye át az ülés vezetését. 
Képviselőtársaimnak az elkövetkezendő négy évre sikeres munkát kívánok.” 

 
Szita Károly polgármester köszöntője következett. 
„Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kaposváriak! Kedves Barátaim! 
Mindenekelőtt szeretném megköszönni az előző képviselő-testület valamennyi tagjának az  
elmúlt években végzett munkáját, gratulálok az új képviselőknek és jó munkát kívánok nekik 
az elkövetkezendő időszakra. Én is köszönöm a választási bizottság elnökén keresztül a 
választási bizottságokban részt vevő köztisztviselőknek, önkénteseknek, delegáltaknak azt a 
nem könnyű feladatot, amit hibátlanul, október 3-án végeztek.  
Kedves Barátaim! 
Nem először állok Önök előtt itt a város polgárainak a házában, de most is felemelő és  
torokszorító ez az érzés. Felemelő, ha arra gondolok, hogy nagy polgármester elődeim 
városépítő munkáját folytathatom és torokszorító is egyben, hisz Kaposvár polgárai 
ismételten megadták nekem azt a lehetőséget, hogy értük Kaposvárért tehetek és dolgozhatok. 
Megható számomra ez a pillanat, hálásan köszönöm valamennyiüknek! 
Az elmúlt napokban többen a sikeremről kérdeztek miközben nem győztem hangsúlyozni, 
hogy egy választás nem egy ember egyéni életútjáról szól, hanem az egész közösség sorsáról,  
értékeiről. Mert a múlt vasárnap elért eredmény nem az én sikerem, hanem a kaposváriaké. És  
nem egy napra szóló siker, hanem az elmúlt évek munkájáról alkotott valamennyi vélemény. 
És ez egy hatalmas érték.  
Mindig is abban hittem, hogy egy polgármester munkája soha nem öncélú, legfőbb feladata a 
szolgálat, a közösség és az egyén szolgálata. Közös munka és közös tanulás. Ez hozott örömet 
és ez segített át eddig is, és ez fog átsegíteni bennünket ezt követően is a nehéz pillanatokon.  
Büszkeséggel tölt el a tudat, hogy a közös munkának ezt követően is a részese lehetek.  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Barátaim! 
A kaposvári emberek mindenekelőtt biztonságot akarnak. Biztonságot az élet minden 
területén. Biztonságot akarnak a munkahelyen, az egészségügyben és biztonságot utcáinkon, 
köztereinken is. És a munkahely adta biztonságot várják azok is, akik ma még nem tudnak 
dolgozni.  
Kaposvár azokban az értékekben hisz, amelyek mindenkinek fontosak. Ilyen érték a munka, 
az otthon, a család, az egészség, a rend. Ezeket az értékeket képviseli, juttatja érvényre és 
igyekszik mindenki számára elérhetővé tenni.  
Mi hiszünk abban, hogy az első és legfontosabb érték a munka, mert mindenki számára 
megadja a lehetőséget, hogy saját szorgalma, tehetsége és érdeme szerint boldoguljon. A 
munka az alapja minden ember létbiztonságának, önállóságának, függetlenségének. A munka 
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ad tartást, büszkeséget és elismerést abban a közösségben, ahová tartozunk: a családban, a 
lakóhelyen, a munkahelyen, a baráti körben.     
Ezért olyan várost építünk, ahol a gazdasági fejlődés zálogát a minden fiatal számára elérhető  
színvonalas oktatás, a kaposvári ember tehetsége és szorgalma biztosítja, ahol tisztességes  
munkából tisztességesen meg lehet élni, hogy minden egyes embernek legyen lehetősége 
gondoskodni családjáról. 
Bízom abban is, hogy lesz erős középosztály, amely képes esélyt teremteni a szegények, 
elesettek számára is. Alapvető érték minden ember számára a család is. Mindenki akar 
tartozni valahová, mindenki szeretne családot, ragaszkodást az is, akinek éppen nincs benne 
része.  
Ezért olyan várost építünk, ahol megbecsülés övezi az időseket, ahol odafigyelésre és  
támogatásra számíthatnak a gyermeket vállalók, ahol lehetőségek várják a fiatalokat.  
De az egészség is olyan érték, mely minden embernek drága kincse. Amíg az ember 
egészséges, úgy érzi, hogy minden helyzeten úrrá tud lenni. Ezért olyan várost építünk ahol az 
egészségügyi ellátás elérhető és hatékony. 
Ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat és el tudjuk érni céljainkat, rendre is  szükség 
van. A rend, kedves barátaim, csak annak nem érték, akinek nem tisztességesek a szándékai. 
Ezért olyan várost építünk, ahol minden kaposvári embernek joga van a közbiztonsághoz és a 
szociális biztonsághoz. És olyan várost, ahol megvalósíthatják álmaikat a tehetségesek és  
támaszra találnak a rászorulók.  
Programunkat úgy valósítjuk meg, ahogyan eddig, ahogyan készült. Közösen! Hiszem, hogy 
folytatni tudjuk a megkezdett utat és ennek eredményeként valóban egy ország épülhet 
városunkban.  
Kedves Kaposváriak, kedves Barátaim! 
Kaposvár példája is azt mutatja nekünk, hogy nemekre nem lehet építeni semmit. Sem egy 
várost sem egy országot! 
A jövőnket csak igenekre alapozhatjuk. Mondjunk egy igent gyermekeinkre, egy igent  
szüleinkre és egy igent saját magunkra. 
Tudom, hogy mi kaposváriak közösen meg tudunk felelni a XXI. század kihívásainak.  
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! 
Ezért tettre készen vállalva és élvezve az új kihívásokat, én készen állok. Kérem, hogy 
támogassanak a következő években is.” 
    
Dr. Szijártó István, Kaposvár díszpolgára köszöntötte az újonnan megalakult testületet: 
„…Az elgyötört és kiábrándult tömeget csak a fenntartás nélküli önzetlenség árán, a 
hazugságok álarcát levetve, tiszta nézésű szándékkal közelíthetjük meg. A nép is olyan, mint 
a gyermek. Tettekből ért. A szokott szónoklatok öblös hangjaira már nem indul meg, hogy a 
márciusi esküt önfeledten tovább harsogja. Az apostolokat várja, akik nem dicsőséget  
keresnek, hanem munkát vállalnak, nemcsak belőle élni, hanem éretten dolgozni is tudnak. 
Nekünk a falusi bírótól az országgyűlési képviselőig, a bábaasszonytól az orvosprofesszorig, 
a foltozó vargától a nagy gyárosig, a falusi tanítótól a püspökig minden poszton a legkiválóbb 
és felelősségüknek tudatában lévő emberekre van szükségünk.  
S ha a sokat emlegetett népi egységet is komolyan akarjuk, meg kell tanulnunk és elsősorban 
a jövő nemzedék tudatába kell égetnünk, hogy a népért végzendő munka nem külön 
foglalkozási ág, hanem minden hivatással elválaszthatatlanul együtt járó kötelesség.” 75 éve 
írta ezt a szentéletű Márton Áron püspök.  
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Hölgyek és Urak! Hölgyeim és Uraim! 
Kaposvár a történelmére, művészeti életére, sporteredményeire, egyetemére, dolgos  
polgáraira büszke Kaposvár volt a nyertese ennek a választásnak. A városvezetés folytathatja, 
amit 20 éve elkezdett, érezheti továbbra is a kaposváriak bizalmát.  
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A Fidesz – KDNP országos választási sikere egyértelművé tette, végleg el kell felejtenünk az  
árokásókat, a gátlástalan ügyeskedőket, a hazugokat, a mára emlékezetkiesésbe szenvedő  
szemkilövetőket, zászlótaposókat. Azoknak is, akik baloldali gondolkodásúnak vallják 
magukat.  
Ha erre képesek lesznek, a gyűlöletet is múzeumba zárhatjuk, s ezzel mindnyájan győztesek 
leszünk. Mindenki részese lehet a nemzeti összefogásnak, megtalálhatja azt az örömöt, 
amelyet az ország lakóinak többsége már érez, az összefogás örömét. Mely látjuk, a jelen 
ökológiai katasztrófája napjaiban is vigaszt és reményt ad.  
Vallom, hogy a magyar-magyar kézfogásoknak nincs becsületes alternatívája, ha az  
emberiség örök értékeinek rendje szerint élünk. Ne felejtsük soha személyes felelősségünket. 
Mindenki felelős hazája állapotáért. A szabadság pedig belülről épül kifelé, mint almára a héj,  
csigára a ház. A népek közösségével mi magyarok csak a legmagasabb szakmai és erkölcs i 
igények teljesítése esetén kaphatunk igazán érvényes és tartós belépőt.  
Kedves Barátaim! 
A város díszpolgárai nevében köszöntöm Önöket, kívánva felelősségteljes munkájukhoz testi-
lelki erőt, jó egészséget!  
Zárószavakért a város első díszpolgárához, a legnagyobb magyarhoz folyamodtam: „Hazánk 
sorsához minket a hűség és kötelességérzet kapcsai feloldhatatlanul odabéklyóztak. 
Pártérdeknek, köztapsnak, bajtársági viszonynak, önérdeknek nem rendelhetjük alá 
nemzetünk javát. És ne várjuk, hogy a kormányzat szántson-vessen helyettünk, hanem 
együttes munkával igyekezzünk szép hazánkat felvirágoztatni.” Köszönöm.” 
  
Szita Károly polgármester megköszönte dr. Szijártó István köszöntő szavait.  

 
Ezt követően Márton Orsolya hegedűművész előadásában Bartók: Román népi táncok műsora 
következett, kísérte Tótné Lukács Edit zongorán. 
 
Szita Károly polgármester a képviselőtestület nevében megköszönte a színvonalas műsort.  
Bejelentette, hogy a közgyűlés folytatására október 14-én 16.00 órakor kerül sor. 
Szeretettel meghívta a jelenlévőket a Szivárvány Kulturális Központba tartandó fogadásra. 
Továbbá kérte képviselőtársait, hogy egy közös fotózás erejéig maradjanak a teremben. 
 
 
Az ünnepi közgyűlés végén kérte, hogy énekeljék el együtt a Szózatot Gál Laura 
közreműködésével. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Szita Károly dr. Kéki Zoltán 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
  Borhi Zsombor             Kiss Tamás  
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