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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2011. november 29. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
3 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
6 Gelencsér Ferencné képviselő 1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő 1 - 
7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
12 dr. Lamperth Mónika képviselő 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
17 Felder Frigyes képviselő 1 - 
18 dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 1 - 
36 Tóth István alpolgármester 0 - 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a képviselőket, a meghívott vendégeket, a Polgármesteri 
Hivatal megjelent dolgozóit, a sajtó munkatársait és valamennyi érdeklődőt. A jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a testület 18 tagja közül 15 jelen van, így a Közgyűlés határozatképes. 
Kérte, hogy a testület vegye fel napirendjére 
 

• a régi vásárcsarnok egyes felújítási, vagyonvédelmi munkáihoz szükséges keret 
felhasználásáról szóló szóbeli előterjesztést. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1914   Száma: 11.11.29/0/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 29 18:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
256/2011. (XI. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban kiküldött napirendek mellett felvette 
napirendjére a régi vásárcsarnok egyes felújítási, vagyonvédelmi munkáihoz szükséges keret 
felhasználásáról szóló szóbeli előterjesztést. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a régi vásárcsarnok egyes felújítási, vagyonvédelmi munkáihoz 
szükséges keret felhasználásáról 

                  Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 

2. Előterjesztés térségi víziközmű üzemeltető és szolgáltató gazdasági társaság 
alapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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3. Előterjesztés a Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytáraság 

különválással történő átalakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
 

-----1.  Előterjesztés a régi vásárcsarnok egyes felújítási, vagyonvédelmi munkáihoz 
szükséges keret felhasználásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester---- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester  tájékoztatást adott arról, hogy a Vásárcsarnok területén lévő régi 
boltok épületeit elbontották, a területet a város le akarja betonoztatni. A helyiséget  téliesíteni 
kell, a kitört ablakokat pótolni, a világítást korszerűsíteni. A tervek között szerepel a régi 
vásárcsarnoki rész felújítása, amelyhez a költségvetésben el lett különítve több mint 200 millió 
Ft. A munkálatok eddig azért nem kezdődhettek el, mert meg kell várni a pályázati anyag 
elbírálását. Az elkülönített keretből valamivel több mint 6 millió Ft-ot kell költeni ezekre a 
munkákra. Ehhez kérte a testület támogatását.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1915   Száma: 11.11.29/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 29 18:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 
 
257/2011. (XI. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet 
a felhalmozási kiadásokat tartalmazó 9. sz. mellékletében a vásárcsarnok-piac építés II. ütemére 
elkülönített 218.404 e Ft keretösszeg terhére engedélyezi a régi vásárcsarnok a belső bontási 
munkák után elárusításra történő alkalmassá tételéhez szükséges padozatburkolat felújítási, 
világítási, üvegezési, lakatos munkák elvégzésére, valamint a videó felügyeleti rendszer 
kiépítésére 6.071 e Ft felhasználását. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Határidő:  2011. december 31. 
 
 

----2. Előterjesztés térségi víziközmű üzemeltető és szolgáltató gazdasági társaság 
alapításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester---- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 
Szita Károly polgármester ismertette, hogy a Kormány szándéka szerint csökkenni fog a 
vízszolgáltatók száma, és a jövőben csak olyan cégek szolgáltathatnak, amelyek vagy állami 
tulajdonban vagy többségi önkormányzati tulajdonban vannak. Helyesnek ítélte ezt a 
kormányzati szándékot, mert a magánszektort (amelynek érdeke egyértelműen a profit termelése) 
ki akarja zárni ebből a rendszerből. Azonban olyan feltételek vannak a törvénytervezetben, 
amelyeknek jelen pillanatban önállóan nagyon kevés helyi önkormányzati szolgáltató felel meg. 
Fontos feltétel többek között, hogy találkoznia kell a vízszolgáltatási területeknek egymással, és 
200 ezer bekötéssel kell rendelkeznie az adott szolgáltatónak. Arra tett javaslatot, hogy 
Kaposváron a jövőben is maradjon önkormányzati többségi tulajdonban az üzemeltetés. Ezt 
viszont csak akkor lehet megtenni, ha a KAVÍZ szövetkezik a Somogyvízzel és a Nagykanizsai 
Vízművel. Ez a három vízműtársaság megközelítően biztosítani tudja a 200 ezer bekötést, és 
minden feltételnek megfelel, ezért javaslatot tett a társaság megalapítására. Ismertette, hogy 
mindhárom részről 400 ezer Ft-os tőkével, hármas ügyvezetéssel, illetve három főből álló 
felügyelőbizottsággal kívánják megalapítani a céget. Elmondta, hogy a társaság megalapítására 
még ebben az évben szükség van, mert ha megszületik a törvény, akkor mindjárt kell egy olyan 
cég, amely azonnal megfelel az akkreditációs feltételeknek. Ezen alkalmat ragadta meg arra, 
hogy  ajánlja  az új társaságot mindazon településeknek, amelyek a kaposvárihoz hasonló 
mértékű vízdíjat akarnak fizetni. 

 
----Kérdések---- 
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dr. Giber Vilmos képviselő megkérdezte, hogy ebben az új társulásban lesz-e Kaposvárnak 
továbbra is akkora súlya, hogy a jelenlegi víz- és csatornadíjakat lehet majd garantálni.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy mindig is azt az álláspontot képviselte, hogy egy 
városnak felelőssége van a közműszolgáltatások díjában. Az új céget együtt kívánják működtetni, 
de mégis mindenki a saját területén önállóan fogja meghatározni a működtetéshez szükséges víz- 
és csatornadíjakat, valamint az üzemeltetési  -és bérleti díjat is. Megítélése szerint a feltett 
kérdésre egyértelműen igennel lehet felelni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Az új társulás nevével kapcsolatban 
aggályát fejezte ki, mert a DDRV-hez nagyon hasonló (DRV) már van. Véleménye szerint ez a 
két név könnyen összekeverhető, úgyhogy valami egyedibb név kellene. Másik észrevételében 
nehezményezte, hogy a könyvvizsgáló cég budapesti. 
  
Torma János tanácsnok aggályát fejezte ki, hogy jó-e ez a megoldás a kaposváriaknak. 
Ugyanakkor azt is kifejtette, ha a törvény életbe lép, akkor két dolog közül lehet választani: vagy 
a város beenged egy idegen szolgáltatót (kiszámíthatatlan feltételekkel), vagy meglépi az 
előterjesztés szerinti társulást. Utóbbit ítélte a helyesebb, biztonságosabb útnak. 
  
Szita Károly polgármester tájékoztatott arról, hogy automatikusan lett beemelve a KAVÍZ 
könyvvizsgálója (hogy ne kelljen pályázatot kiírni), és ugyanez vonatkozik a felügyelőbizottság 
tagjainak kiválasztására is. Mindegyik módosítására nyitott, ahogy a név módosítására is. Kérte a 
Közgyűléstől az előterjesztés támogatását.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1916   Száma: 11.11.29/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 29 18:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint döntött: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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258/2011. (XI. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a térségi víziközmű szolgáltató 
gazdasági társaság alapításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés támogatja térségi víziközmű szolgáltató gazdasági társaság létrehozását, s 
jóváhagyja a Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű- Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratát. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. december 15. 

 
2. A Közgyűlés a Társaság ügyvezetőivé az alapítástól számított 3 évig Ift Miklóst, Kassai 

Zoltánt és Vígh Attilát jelöli; a Kft. Felügyelő Bizottságába tagként Jaczó Győzőt, Máténé 
Prisztács Évát és Tóth Nándort delegálja a 2013. évi mérleget elfogadó taggyűlésig, de 
legkésőbb 2014. május 31-ig. A Társaság könyvvizsgálója 2014. május 31-ig a Volán 
C&Audit Könyvvizsgáló és Számviteli Zrt., személyes közreműködő Balla Jánosné 
könyvvizsgáló. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. december 15. 

 
3. A Közgyűlés a megalakítandó Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű- Üzemeltető és 

Szolgáltató Kft-ben 400 e Ft összegű közös üzletrész megvásárlásának pénzügyi fedezetét 
a költségvetési hiány terhére biztosítja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben az 
önkormányzati üzletrész a KAVÍZ Kft. által ellátott települések önkormányzatai részére a 
szolgáltatási árbevétel arányában továbbértékesítésre kerüljön. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. december 15.  

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 277/2010.(XII.9.) önkormányzati 

határozatának 4/I. pontját a következő F/ ponttal egészíti ki: 
  
            F/ Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű- Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 
                 Ift Miklós. 
 

Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. december 15.  
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5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 277/2010.(XII.09) önkormányzati 
határozatának 4/II. pontját a következő O/ ponttal egészíti ki: 

  
            O/ Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű- Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 
                 Jaczó Győző. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. december 15.  
 

 
Szita Károly polgármester  Torma János szavainak alátámasztásaként elmondta, hogy 10 m3-es 
fogyasztás után fizetendő havi bruttó vízdíj 1 hónapban 4750 Ft Kaposváron, míg a DRV 
területén ugyanez 11 277 Ft.  
 
 
-----3. Előterjesztés a Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

különválással történő átalakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Gombos Attila vezérigazgatót. Elmondta, hogy nem 
mindenkinek érdeke egy hulladékgazdálkodási cég stabilitása, és hogy az a cég  a stabilitásból 
kiindulva a lehető legnagyobb piacot tudja megszerezni. Kiemelte azt is, hogy készül a 
hulladékgazdálkodási törvény, aminek tervezete hasonló szolgáltatási kötelezettségeket tartalmaz, 
mint a víziközmű törvény. A szolgáltatást itt is csak a többségi önkormányzati tulajdonban lévő 
cégek vagy állami cégek végezhetik. Elmondta, hogy Kaposváron többségi önkormányzati 
tulajdonú cég szolgáltat, de átrendeződik a teljes hulladékpiac, és kéri a Közgyűléstől az 
irányvonal jóváhagyását. Ennek birtokában lesz felhatalmazva Gombos Attila vezérigazgató, 
hogy a többségi tulajdonos szándékának megfelelően tárgyalhasson a többi tulajdonostárssal, 
akiknek a szándéka nem mindig esik egybe a város szándékaival. Elmondta, hogy ezen 
előterjesztés elfogadása felhatalmazást ad a vezérigazgató úrnak arra, hogy megfelelő haszonnal 
értékesíthesse a Dunakanyar ágazatot és az erdélyi ágazatot. Arra is felhívta a figyelmet, hogy 
mindezen változás megtehető lenne a tulajdonostársak beleegyezése nélkül is, de  a hatályos 
törvények alapján ez 170 millió Ft-ba kerülne a város számára. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok kérte a  határozati javaslat szó szerinti felolvasását, hogy a Közgyűlés 
pontosan tudja miről is dönt. Kérdésében arra keresett választ, hogy a KVG Zrt. augusztus végéig 
felhalmozott 158 millió Ft-os vesztesége hogyan keletkezett, és miből tevődik össze ez az összeg. 
A másik kérdése arra irányult, hogy felmerült-e más szervezeti megoldás - adott esetben egy 
divizionális szervezet létrehozása -, amelyben a divíziókat külön költséghelyként lehet 
üzemeltetni. Érdeklődött, hogy várható-e kártérítési igény a romániai leányvállalat működésével 
kapcsolatban, és lesz-e végelszámolási kezdeményezés a céggel szemben. Elmondta, hogy ezen 
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előterjesztés kapcsán mindenki átláthatóbb képet kapott a KVG Zrt. szervezeti átalakításáról, 
ugyanakkor szeretne a romániai leányvállalat helyzetével kapcsolatosan is tisztább képet kapni.  
 
Szita Károly polgármester megismételte, hogy vannak érdekkörök, amelyek az instabilitás 
irányába kívánják  a hulladékgazdálkodást irányítani. Az előterjesztésben az a tulajdonosi 
szándék fogalmazódik meg, ami felhatalmazza a vezérigazgatót arra, hogy tárgyaljon.  
 
Gombos Attila Kapos Holding Zrt. vezérigazgatója a veszteségek kapcsán elmondta, hogy a 
cég operatív vesztesége kb.  50 millió Ft volt, a többi tétel  mind egyedi és egyszeri. A számviteli 
törvény változott abban a tekintetben, hogy eddig a vállalkozó választhatott, hogy a követelési 
kötelezettséget összességében átértékeli-e fordulónapi árfolyamra vagy sem. Most ez nem 
választható, át kell értékelni. Vannak svájci frankban felvett hitelek, ezek lettek átértékelve. 
Továbbá készleten voltak olyan edényzetek, amiket a jövőben a cég nem kíván használni, illetve 
amelyek elhasználódtak. Ezek egy része le lett írva költségnek. Ismertette azt is, hogy  a KVG 
Zrt. küzd egy hatalmas kinnlévőségi állománnyal. Ezen állományból az, ami több mint egy éve 
szerepel, annak egy része is le lett írva. Ezekből a tételekből jött össze a 158 millió Ft. Elmondta 
továbbá, hogy azzal a céllal álltak neki a cég átalakításának, hogy a veszteséges tevékenységeket 
leválasszák. Az még kérdéses, hogy ezekkel a jövőben mi lesz.  Beszélt arról is, hogy a 
közbeszerzésen elnyert hosszú távú szerződések továbbadása nem egyszerű feladat. Jogi 
procedúrát igényel, hogy a különválással létrejöjjön egy olyan szervezet, ami abban a régióban 
rendelkező lerakóval, infrastruktúrával, megfelelő szakemberekkel ellátott cég, amit sokkal 
hatékonyabban lehet működtetni, mint egy 200 km-rel odébb lévőt. Ismertette, hogy az erdélyi 
leányvállalatot ugyanilyen feltételek mellett kívánják értékesíteni, és külön divízióként kezelni. A 
kártérítési igénnyel és a végelszámolással kapcsolatosan elmondta, hogy nem tud ilyenekről. 
 
Pintér Attila tanácsnok ügyrendi hozzászólásában elmondta, hogy volt egy határozati javaslat, 
melynek egyik része arról szólt, hogy a Közgyűlés kapjon tiszta képet a KVG Zrt. átalakításáról. 
A mostani előterjesztés ezt a kérdéskört nagyjából tisztázza, láthatóak az irányvonalak.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy december 15-én lesz majd egy  részletes tájékoztató. 
A feltett kérdésekre pedig pontonként lesz válasz. Ismertette a határozati javaslat  szövegét, és 
elmondta, hogy ez akkor lép életbe, ha a vezérigazgató ezen keretek között megállapodik a többi 
igazgatóval arról, hogy ilyen formában legyen részekre bontva a KVG Zrt. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy ez az előterjesztés egy felhatalmazás az 
átalakításra, és a jövőben probléma lehet abból, ha erről a kérdésről nem születik döntés.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az ő kérdései sajtóhíreken alapultak. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a kaposvári nyilvánosságot foglalkoztatja a KVG Zrt. romániai 
leányvállalatának helyzete. Reményét fejezte ki, hogy decemberben tisztán lehet majd látni 
ezekben a kérdésekben, és megnyugtató válaszok érkeznek.  
 
Szita Károly polgármester kiegészítésként annyit tett hozzá, hogy a határozati javaslatban a 
dátumhoz zárójelbe az lett írva, hogy azonnali közlés. A többi viszont változatlan, beleértve az 
alapító okiratot is. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 1917   Száma: 11.11.29/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 29 18:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint döntött: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 86,67 72,22 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 13,33 11,11 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
259/2011. (XI. 29.) önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Városgazdálkodási 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság különválással történő átalakulásáról szóló előterjesztést és 
a következő határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés a Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

különválással történő átalakulásához és a létrejövő három gazdasági társaság: a KVG 
Kaposvár Zárt Körűen Működő Részvénytársaság, a KVG Dunakanyar Korlátolt Felelősségű 
Társaság és a KVG Erdély Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásához az előterjesztés 
mellékletét képező alapszabály, társasági szerződések, illetve a Gallai ’99 könyvvizsgáló Kft 
(Kamarai szám: 001644, eljáró: Gallai Lajos Kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai szám: 
001438) által készített független könyvvizsgálói hitelesítő záradékok szerinti tartalommal 
hozzájárul. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  azonnal (közlés) 

 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 277/2010. (XII.09.) önkormányzati határozatának 

4/II/B. pontját a következőképpen módosítja: 

B/A KVG Kaposvár Zárt Körűen Működő Részvénytársaság 
1. Mihalecz András 
2. Czimmermanné Németh Andrea 
3. AVE delegáltja 
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B/B KVG Dunakanyar Korlátolt Felelősségű Társaság 
1. Mihalecz András 
2. Czimmermanné Németh Andrea 
3. AVE delegáltja 

B/C  KVG Erdély Korlátolt Felelősségű Társaság 
1. Mihalecz András 
2. Czimmermanné Németh Andrea 
3. AVE delegáltja 

 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2011. december 31. 
 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
       
 
                             Szita Károly                                               dr. Kéki Zoltán 
                              polgármester                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
                            Borhi Zsombor                                                 Kiss Tamás 
                                tanácsnok                                                          képviselő 
    
 
 
                                                          jegyzőkönyv-hitelesítők 
 
 


