
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2013. március 27. 
Testületi ülés helye: Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. 
I. emelet Díszterem 
 
 

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 0 - 
  5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
  7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
18 Karsai Józsefné képviselő 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 
csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
 
 



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

Szita Károly polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a 
Polgármester Hivatal dolgozóit, a sajtó munkatársait és a tv-nézőket. M egállapította, hogy a 
testület 16 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Megköszönte, hogy a rendkívüli 
közgyűlésen meg tudtak jelenni. 
 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2566   Száma: 13.03.27/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 16:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendek elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
51/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a napirendet elfogadta. 

 
Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3. és 4. számú mellékletei tartalmazzák. 

NAPIRENDEK: 
 
1. Előterjesztés a KOMÉTA ’99 Zrt-ben végrehajtandó tőkeemelésben történő 

önkormányzati részvételről  (ZÁRT anyag) 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

     Közreműködik:  M olnár György igazgató 
(Az előterjesztés üzleti tervet, cégértékelést, személyes adatokat tartalmaz, ezek nem 
hozhatóak nyilvánosságra. Kérem az előterjesztéshez tartozó dokumentumok adatvédelmi 
szabályainak betartását.) 

 



2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási, valamint Szerkezeti 
Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról (M7) 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
3. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 

használatba adandó területekről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 

 
4. Előterjesztés a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet Kaposvár,  S zántó u. 

5. szám alatti ingatlanban történő helyiség használatáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 

 
5. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 5. szám alatti helyiség bérbeadásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 

 
6. Előterjesztés a 45/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre energetikai főtanácsadó 

   M olnár György gazdasági igazgató 
 
7. Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség műfüves pályaépítési programjára 

benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
8. Előterjesztés Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás megszüntetéséről 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 
9. Előterjesztés a 82/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 

 
10.Előterjesztés Kaposvár Intermodális Közösségi Közlekedési csomópont létesítése 

kapcsán szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről  
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

11. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Viziközmű-üzemeltető és Szolgáltató Kft. 
társasági szerződésének módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 
 



12. Előterjesztés Kaposvári Rákóczi Futball Club támogatási kérelméről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 

 
13. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a bizottságok a délután folyamán a napirendi 
pontokat megtárgyalták. A bizottsági véleményeket a napirendek tárgyalásánál ismertetni fogja. 
 
 

-----1. Előterjesztés a KOMETA ’99 Zrt-ben végrehajtandó tőkeemelésben történő 
önkormányzati részvételről----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Giacomo Pedranzini ügyvezető igazgató urat, dr. 
Prohászka Balázs gazdasági igazgató urat, dr. M áté Ernő ügyvéd urat és dr. Szijártó Attila 
ügyvéd urat az ülésen. Elmondta, hogy a bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és 
elfogadásra javasolják a város Képviselő-testületének. Kiegészítésként elmondta, hogy az elmúlt 
5-6 hónapban egyre több cikket olvashattak nem csak a magyar, hanem az európai húsipar 
helyzetéről is. Egy franciaországi tanulmány és sajtócikkek szerint hasonló nehézségek vannak 
ott is, ahogy M agyarországon is. Elmondta, hogy M agyarország húsipari cégek egy része már 
tönkrement, a másik része felszámolás közelében van, de vannak olyan cégek, amelyek a 
hatékony önkormányzati közreműködésnek köszönhetően helyzetüket stabilizálni tudják. 
Véleménye szerint a kaposvári és a magyarországi élelmiszer-gazdaság egyik meghatározó 
szereplője a KOMETA ’99 Zrt. Hozzátette – mivel már foglalkoztak 2,5 hónappal ezelőtt a 
KOMETA helyzetével – a húsüzemük nehéz helyzetbe került. A Képviselő-testület ennek 
tudatában meghozta azt az elvi döntést, hogy nem hagyhatják azt, hogy 900 család 
munkalehetősége veszélybe kerüljön. Nem hagyhatják, hogy a KOMETA ’99 Zrt. is a többi 
húsüzem sorsára kerüljön,  esetleg fel keljen számolni és segíteniük kell annak érdekében,  hogy a 
KOMETA tevékenységéből élők ne otthon várják a segélyt bizonytalan helyzetben, amikor 
dolgozhatnának is. Akkor fogalmazódott meg az, hogy a város tőkebefektetőként 2 milliárd forint 
összegben részt vesz a KOM ETÁ-ban, elsősorban azért, hogy közel 1000 család megélhetését 
továbbra is biztosítani tudja. Elmondta, hogy döntésüket azzal szemben hozták meg, amelyet 
2003-ban és 2004-ben tapasztalhattak, amikor az állami szerepvállalást sem nélkülözve pont 
ellenétes döntést hoztak az akkoriak. El kívánták lehetetleníteni a KOM ETÁ-t és nem törődtek 
azzal a több 100 családdal, akik ott dolgoztak. Elmondta, hogy döntésük egyértelműen arra 
irányul, hogy Kaposvár stratégiai ágazatát mindenképp segítsék, egyrészt az ott dolgozó emberek 
és családjaik érdekében, másrészt pedig azért, mert az élelmiszer-gazdaság városuk jelentős 
stratégiai ágazata lett. A döntésük óta eltelt 2,5 hónap, a kaposváriak érdekéből semmit sem 
engedtek és emiatt tartottak sokáig a tárgyalások. Azok a szerződések, amelyek az 
előterjesztésben szerepelnek, azok hosszú tárgyalások folyamán alakultak ki. Hozzátette, hogy a 
kaposváriak érdekeit képviselték és a kaposváriak érdekeit képviselik a mostani és reményei 
szerint a bizottsági döntéseket megerősítő közgyűlési döntésekkel is. Elmondta, hogy nehéz 



döntés előtt álltak 2,5 hónappal ezelőtt és azokból a testület által szabott feltételekből kellett a 
szerződés-tervezeteket előkészíteniük azzal, hogy a Képviselő-testület által támasztott garanciális 
feltételeket, ami a befektetésüket illeti még ki is egészítették a szerződéseket követően. A 
konstrukció lényege a stabilitás, az ott dolgozóknak a védelme. Szerinte ezzel a döntésükkel 
gazdagodott újból Kaposvár és gazdagodni is fog, hiszen tulajdonosai lesznek a Kaposvári 
Húskombinátnak. Ezzel a kijelentésével meg kívánta erősíteni azt, hogy tradicionális kaposvári 
ágazatról van szó, amikor a húskombinátot említi. Elmondta, hogy szerteágazó az az anyag,  
amelyet láthatnak, tőkebefektetésükkel 38%-ban tulajdonosai lesznek a kaposváriak a Kaposvári 
Húsüzemnek. Figyeltek arra is, hogy mit mond az európai jog, amikor befektetőként közpénzből 
részt vesznek egy piaci szereplő gazdálkodásában. Figyeltek akkor is, hogy piaci befektető 
szemmel állítsák össze a szerződéseket, amely teljesült is, ugyanis kiolvasható valamennyi 
szerződéses dokumentációból is. Tájékoztatott mindenkit, hogy rajtuk kívül még kettő 
tőkebefektető lesz a Kaposvári KOM ETÁ-ba, az egyik a M agyar Fejlesztési Bank Invest, akivel 
végig tárgyalták a 2,5 hónapot és társak voltak a testület előtt álló szerződések 
megfogalmazásában. Hozzátette, hogy szintén 2 milliárd forintot szándékozik a kaposvári 
élelmiszer-gazdaságba fektetni, 1 milliárd forintot tőkével és 1 milliárd forintot tagi kölcsönnel.  
Elmondta, hogy várhatóan a belépésük június tájékán várható a saját menetrendjük szerint. A 
másik befektetői kör a sertésbeszállítók köréből alakulna ki, szintén a testület igényének 
megfelelően,  a mai közgyűlésre várnak és a szándékuk továbbra is az, hogy ők is tőkebefektetést 
kívánnak végrehajtani és részesei lesznek a KOMETÁ-nak. Elmondta, hogy az a pénz, amelyet 
befektetnek nem ajándék, hanem azt nagyon szigorú szabályok között teszik. A befektetett 
pénzükre hozamot várnak el, amely kiolvasható a befektetési szerződésben és az exit 
szerződésben is. Elmondta, hogy alapelv volt az, hogy a befektetésükre 7% hozamot várnak,  
továbbá, hogy ezt az első három évben 2%, majd az utolsó két évben pedig 3% opciós díj terhelje 
éves szinten. Hozzátette, hogy határozott ideig szeretnének befektetők lenni, amely 2018. január 
15-éig szól a szerződés szerint. Ha a tulajdonosi kör úgy dönt, hogy az 5 éven belül kívánja 
kivásárolni az önkormányzatot, akkor pedig 10% hozammal teheti meg, amely szerepel az 
előterjesztésben. Bíznak abban, hogy eredményes lesz a KOM ETA ’99 Zrt-nek a gazdálkodása és 
még egy változó hozamszámítás is szerepel az előterjesztésben, ami még eredményfüggő,  
amellyel növekedhet a 7,  illetve a 10%-os hozamú befektetésük járandósága és  hozama. Mellé 
tették azokat a garanciális feltételeket, amelyeket szintén a testület határozott meg. Ha elolvassák 
a szindikátusi szerződést, akkor látni lehet, hogy 75%-os támogatás kell a döntésekhez, vagyis a 
cég életében olyan mértékben meghatározóak lesznek, hogy nélkülük a stratégiai döntések nem 
hozhatóak meg. Hozzátette, hogy a befektetésük másik fele az, hogy a jelenlegi tulajdonosoknak 
gondoskodni kell arról, hogy a város befektetését megelőzően 1 milliárd forinttal tőkét 
emeljenek. Elmondta, hogy az első részletük átutalásának egyik feltétele ez volt. M ég több 
feltétele is van az első részletük átutalásának, amelyeket szintén tartalmaz az előterjesztés. 
Hozzátette, hogy megtalálják azokat a garanciális  feltételeket, amely a bevitt pénzük 
garanciájaként számít, egyrészt a személyes garanciák, másrészt a cég garanciák, amelyek 
szerepelnek az előterjesztésben, harmadrészt pedig az a letéti szerződés, amely a KOM ETA az 
önkormányzat által nem birtokolt részvényeinek is az önkormányzat letéti számlájára való 
kerülését jelenti. Elmondta, hogy a 2,5 hónap azzal telt el, hogy a kaposváriak érdekeiből nem 
engedve fogalmazzák meg a garanciális feltételeket. Kemény tárgyalásokon vannak túl a 
KOMETÁ-val. Örül neki,  hogy a tárgyalásoknak a végére jutottak és, hogy a mai döntésükkel 
oda állhatnak a KOM ETÁ-ban dolgozók elé és mondhatják azt, hogy nyugodjanak meg, mert van 
hova menniük dolgozni. A kiegészítés után a testület figyelmébe ajánlotta a szerződéseket és 
kérte a januári döntésükhöz hasonlóan, pozitív döntésüket. Elmondta, hogy dr. Kéki Zoltán 



címzetes főjegyző úr tájékoztatni fog mindenkit az előterjesztés tárgyalásának menetéről,  
amelyről Péterfalvi Attila ombudsman úrral is konzultált e tekintetben. Hozzátette, hogy mivel 
piaci befektetők, ezért a tárgyalás nyílt ülésen zajlik, de felhívta a figyelmet arra, hogy az üzleti 
tervet, amelyet a testület ismer – és van egy titoktartási nyilatkozatuk – ne nagyon mutogassák a 
konkurens cégeknek, ugyanis kockáztathatják azt az eredményt, amelyet szeretnének elérni.  
Kérte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző urat, egészítse ki, hogy mire kell f igyelniük a 
képviselőknek a hozzászólásokban. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az elmúlt 20 év egyik legnagyobb pénzügyi 
tartalmú döntésére kerül sor és, ezért ezt nem lehet zárt ülésen tárgyalni. De az előterjesztésnek – 
ezért is a zárt anyagok között van – van olyan adattartalma és anyagtartalma, amely viszont nem 
nyilvános. Hozzátette, hogy ezek között van a következő időszakra vonatkozó üzleti terve a 
cégnek, ezek közé tartozik azon cégértékelések köre, amelyre nemcsak az előterjesztésben 
hivatkoztak, hanem csatolták is az előterjesztéshez. M ind a szerződések, mind pedig az anyagok 
tartalmaznak személyes adatokat is. Kérte, hogy se a kérdésekben, se a hozzászólásokban ezeket 
az adatokat ne érintsék, ugyanis valamennyi képviselőnek felelőssége van és mindenkit köt az 
esküje, hogy erről az előterjesztésről semmilyen információt ne vigyenek ki. Elmondta, hogy 
ezen kívül a vita lefolytatható, a szerződéseket pedig a törvényben előírt adattartalommal 
nyilvánosságra fogják hozni. 
 

-----Kérdések----- 
 
Felder Frigyes tanácsnok megkérdezte, hogy miért nem hagyott több időt Polgármester Úr, 
hogy jobban megismerjék az anyagot? 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte az előterjesztőtől, hogy nem lát-e ellenmondást az üzleti 
terv megalapozottsága és az Ernst&Young Kft. elemzése között? M ivel az üzleti terv 
folyamatosan árbevétel növekedéssel számol,  ugyanis 2018-ig meg szeretné duplázni az 
árbevételét a cég, miközben az Ernst&Young Kft-nek elemzésében az látható, hogy a húspiac 
értékesítési volumene az európai uniót illetően 2022-re éri el a 2011-es szintet, azon belül pedig a 
sertéshúspiac az 2020-ra éri el a 2011-es volumen szintet. M egkérdezte, hogy ilyen piaci 
körülmények között reális-e azzal számolni, hogy ilyen drasztikusan meg tudja emelni majd a cég 
az árbevételét 2018-ig? Elmondta, látható az előterjesztésből és a csatolt dokumentumokból, 
hogy az elsődleges piac továbbra is Nyugat-Európa, illetve M agyarország, tehát nem olyan 
piacokról van szó, amit a Ernst&Young Kft. nem elemzett volna.  
M egkérdezte Polgármester Urat, nem látja-e kockázatosnak a sertésprogram megvalósítását, 
abból az okból kifolyólag, hogy kevés lesz az a 2,5 milliárdos forrás, amelyet a Kormány az 
országos sertésprogramra szán.  
M egkérdezte, hogy az előterjesztő látja-e szükségét annak, hogy az élelmiszerpiac ágazati 
problémájának megoldását és a befektetésük sikerét elősegítően legyen áfa csökkentés 
M agyarországon. Továbbá kérdése volt az, hogy megjött-e már a Kormány válasza arra a levélre,  
amelyet Polgármester Úr a Közgyűlés nevében írt a döntés kezdeményezését illetően? 
M egkérdezte, hogy amikor 2015-ig veszteségről szól az előterjesztés, lehet-e hozamfizetésről 
beszélni és miből tudja a cég kifizetni a hozamot, annak ellenére, hogy veszteséggel fog 2015-ig 
számolni? 
M egkérdezte, hogy ha a szándéknyilatkozat ellenére mégsem valósulna meg a Magyar Fejlesztési 
Bank befektetése, akkor mit tudnak kezdeni az üzleti tervvel és mennyire várható, hogy reálisan 



meg tudják valósítani az üzleti tervben foglaltakat. 
 
Kiss Tamás képviselő megkérdezte, mivel 2018-ig van tulajdonuk a cégben, abban az esetben, 
hogy ha a cég sikeresen működik, szándékoznak-e továbbra is a cégben tulajdonosok maradni? 
M egkérdezte – mivel Polgármester Úr említette, hogy a sertés beszállítók is tőkét fektetnek a 
cégbe – megegyeznek-e a szindikátusi szerződésben szállítóknak nevezett egyénekkel, illetve 
ugyanakkora összegről beszélnek-e, ami a szindikátusi szerződésben van és mikorra várható a 
tőkebefektetésük? Megkérdezte, hogy ha a cég ezután kifizeti az adótartózását az önkormányzat, 
illetve a KAVÍZ és a Kormányhivatal felé, akkor eddig miért nem tette meg? 
 
Szita Károly polgármester elmondta Felder  Frigyes tanácsnok úrnak, hogy azért lett tanácsnok, 
mert tehetséges és felkészült képviselőnek tartják. Hozzátette, hogy nem most találkoznak először 
az üggyel. Hisz abban, hogy tanácsnok úr tehetséges és felkészült és nem két nap, hanem egy nap 
is elég ahhoz, hogy ilyen fajsúlyú kérdésekben dönteni tudjon. Elmondta, hogy vannak olyan 
időszakok, amikor felülírja a munkatervüket és munkabírásukat az élet. Inkább az életre kell úgy 
hallgatni, hogy akkor többet dolgoznak. Ilyen esetben nem négy órát foglalkozik egy 
előterjesztéssel, hanem akár 48 órát is. Ugyanis az élet azt diktálja, hogy lépniük kell, annak 
érdekében, hogy a bajt meg tudják előzni. M egköszönte a felvetését Felder Frigyes tanácsnok 
úrnak, de nem tudta megígérni neki,  hogy ezután 48 óránál több időt ad egy előterjesztés 
áttanulmányozására. Sajnos az élet megköveteli néha azt, hogy előfordulhat, hogy felhívja reggel 
telefonon, hogy délután öt órára várja Közgyűlésre, mert dönteniük kell egy fajsúlyos kérdésben, 
amely több száz ember, család életét fogja ér inteni. Tudja, hogy akkor is jelen lesz és felkészülten 
fog, hat óra alatt eljönni és dönteni az adott kérdésben.  
Pintér Attila tanácsnok úrnak elmondta, hogy óvatosnak és mérsékeltnek hívták a befektetési 
tanácsadók az üzleti tervet, amit megerősített a M agyar Fejlesztési Bank is, aki a 
tőkebefektetésben jártasabb az önkormányzatnál. Ez miatt kérték minden esetben a véleményüket 
és a tanácsukat. Az üzleti terv teljesítése a menedzsment felelőssége, amelyet az előterjesztés is 
tartalmaz. Hozzátette, abban az esetben, ha az üzleti terv nem teljesül és meg vannak határozva 
azok az indikátorok, hogy milyen eltérésekkel fogadják el az üzleti tervet és az eltéréseken túl 
milyen következményei vannak, akkor azok a garanciális feltételek fognak majd belépni, amikor 
változni fog a tulajdoni arányuk. Elmondta, hogy nem várja,  hogy beteljesüljön, de a szerződések 
tartalmazzák azokat a garanciális elemeket is. Hozzátette, hogy az Ernst&Young Kft-nek 
nemcsak ezt az egy elemzését, hanem egyéb elemzését is olvasta. A belföldi piacon való 
részesedésének növelésén túlmenően – ahogy ismeri a KOM ETA menedzsmentjének a szándékát 
– az export volumenét is egyértelműen növelni fogja. Reméli, hogy sikerül a moszkvai részvétel, 
amely egy újabb lehetőség lesz arra, hogy az exportlehetőségeiket – jelenlegi 20%-ról – növelni 
tudják.  
Elmondta, hogy ha a Kormány komolyan gondolja, hogy 2017. év végére a jelenlegi 3 millió  
sertésből 6 milliót szeretne ebben az országban látni, és ha látja, hogy elfogy a 2,5 milliárd forint 
és többre lenne szükség, akkor többet is fog adni.  Reméli és bízik benne, hogy komolyan 
gondolják, hogy meg kell duplázni a sertésállománynak a számát az országban.  Komolyan 
gondolja, hogy a Dél-Dunántúli Sertésprogramnak – amelynek egyik meghatározó szereplője a 
KOMETA ’99 Zrt. – az kell, hogy legyen hozadéka, hogy a mostani 500 ezer sertést a duplájára 
tudják emelni. A döntésüket követően már az önkormányzat érdeke is, hogy mindent megtegyen 
annak érdekében, hogy úgy legyen és biztos, hogy garantálni fogja a sertéseknek a felvásárlását. 
Ezzel a lánccal megint biztos befektetés lehet maga a sertéstartás és a sertéstenyésztés. Elmondta, 
hogy Fazekas Sándor miniszter urat ismerve a szándék, mely megfogalmazódott a sertésállomány 



létszámának növelésében, hogy ha úgy látják, hogy a 2,5 milliárd forint kevés lesz, nem fogják 
visszavonni, hanem ki fogják egészíteni a forrást.  
Számára az Európai Unió megfejthetetlen és nem érti, hogy néhány döntése honnan jön. 
Elmondta, hogy minden fordított áfának az a lényege,  hogy a tagállamoknak, az európai uniós 
jogrendszeren belül megadják azt a lehetőséget, hogy határozott ideig segítségül hívhatják a 
feketegazdaság visszaszorításához. Ezt többek között megadták a gabonánál. Hozzátette, hogy 
amikor a feketegazdaságot sikerült visszaszorítani, akkor a rendes adózásra kell azt követően 
átállni. Elmondta, hogy amikor nem kapják meg – mivel európai uniós tagok – a feketegazdaság 
visszaszorításához szükséges eszközöket, azt képtelen elfogadni. Április 1-jével életbe lépne egy 
törvényi szabályozás, amely M agyarországon a fordított áfát a félsertésre és a sertésre bevezetné, 
melyet az Európai Unió nem támogat. Tartja annyira bölcsnek a kormányukat, hogy van más út a 
cél elérése érdekében és kitart a döntése mellett. Az a döntés a feketegazdaság visszaszorításával 
a magyar emberek érdekét szolgálja. Attól a perctől kezdve a stabilitása is nagyobb lesz nem 
csupán a KOM ETÁ-nak, hanem a magyar húsfeldolgozóknak és a magyar húsüzemeknek.  Pintér 
Attila képviselő úrnak elmondta, hogy az általános élelmiszer áfa csökkentéséről nem kaptak még 
választ. Véleménye az, hogy rossz az az út, amelyen elindultak, ugyanis tanulmányok tucatjai 
erősíti meg, hogy az élelmiszerek áfájának és az M SZP Kormánya alatt az áfa csökkentés is 
igazolta, hogy az élelmiszer áfájának a csökkentése fél évig maradt a fogyasztónál, utána pedig 
már a kereskedőnél marad. Hozzátette, hogy a félsertések és sertés fordított áfáján, ha nem megy, 
akkor be kell hozni azt a „forgatókönyvet”, amely, ha más formában is, de a félsertésnél, a 
sertésnél és a takarmánynál biztosítani fogja a stabilitást a húsfeldolgozó üzemeknek és a 
termelőknek is, annak érdekében, hogy a feketegazdaságot vissza tudják szorítani. Hozzátette, 
bölcsnek tartja annyira a döntéshozóikat, hogy ki fogják találni. 
Elmondta, hogy ha nem fizet opciót, akkor baj van,  ugyanis akkor egy másik „forgatókönyv” lép 
életbe, amelyet a szerződés tartalmaz. Erre is szerepeltettek garanciális feltételeket, ugyanis 
vannak olyan kellékei a szerződésnek, amit, ha aláírtak, akkor teljesíteni kell. Egy befektetéshez 
szükséges a bizalom annak érdekében, hogy az az elvárás, amelyet a befektetésük fejében várnak,  
teljesüljön. Nem gondolja, hogy könnyű dolga lesz a KOM ETÁ-nak és menedzsmentjének, de 
nem azért visznek be pénzt, hogy megkönnyítsük a dolgukat, hanem azért, hogy a segítséggel az 
ország egyik vezető húsüzemét működtessék Kaposváron. 
Elmondta, hogy le kell ülniük a Magyar Fejlesztési Bankkal és át kell dolgozniuk az üzleti tervet, 
mert befektetőként számol az üzleti szerv azzal a szándékkal, amivel elindultak, amely 1 milliárd 
forint tőkeemelést, illetve az 1 milliárd forint tagi kölcsönt jelent. Hozzátette, hogy nem ez 
irányba folytak a tárgyalások, reméli,  hogy nem is fog bekövetkezni. Igazat adott Pintér Attila 
tanácsnok úrnak egészen addig, amíg nincsen benne végleges döntés, ugyanis addig az is a 
lehetőségek között szerepel. 
Kiss Tamás képviselő úrnak elmondta, hogy szeretne bent maradni és reméli, hogy olyan 
hatékony és erős céget sikerül a KOM ETÁ-ból csinálni, hogy, amikor 2018-ba elérnek, akkor 
leülhetnek a tulajdonos társakkal és arra juthatnak, hogy osztalék formájában többet ki tudnak 
venni a cégből, mint a kivásárlással. Elmondta,  hogy a lehetőséget adják meg maguknak 2018 
januárjában, ugyanis, ha akkor úgy döntenek, hogy elég volt, akkor életbe lép az, hogy a 
tulajdonosoknak ki kell vásárolniuk a szerződésben szereplő feltételekkel együtt. Mérlegelési 
lehetőség adott akkor a tulajdonos társakkal közösen, hogy ha olyan a cég, akkor továbbra is ott 
maradnak, mert hatékonyan működik és osztalékot fizet a városnak. Hozzátette, hogy erre a 
döntésre várnak a beszállítók. A szindikátusi szerződés-tervezetet elküldték már számukra, 
ugyanis ennek a döntésnek a tükrében fogják összehívni a szövetkezeti gyűlésüket. A 
szerződésben ugyanazt szerepeltették, amit a januári előterjesztésben már szerepeltettek, hogy azt 



kérték az előterjesztőkkel együtt, hogy 200-250 millió forint közötti összeggel jöjjenek be. 
Elmondta, hogy a KOM ETA esetében is azt a segítséget tudták adni, mint amit nagyon sok 
kaposvári termelőüzem esetében, hogy amikor kérte, hogy a válságra való tekintettel a 
befizetendő helyi adóját részletbe teljesíthesse, akkor megadták. Tavaly évben is körülbelül 200 
cégnek, köztük a KOM ETÁ-nak is megadták. Jelenleg, hogy pénzt visznek be tulajdonosként, azt 
a feltételt szabták, hogy az első részletük befizetésének feltétele az, hogy az az 1 milliárd forintos 
tőke, amelyet a KOM ETA az önkormányzat befizetésével emelni kénytelen, abból az első – 500 
millió – részletfizetésük elindítása előtt teljesíteni kell azokat a kötelezettségeket, amelyeket Kiss 
Tamás képviselő úr említett. Hozzátette, hogy hasonlóképpen járnának el más cég esetében is, 
ugyanis több mint 200 cégnek adtak halasztott fizetési lehetőséget. Mivel adót elengedni nem 
lehet sem a magyar sem pedig az európai jog szerint, ezért a likviditásokat ezzel tudták segíteni. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Felder Frigyes tanácsnok nem szeretné, ha azt hinnék, hogy a kaposváriak ellen lenne, és nem 
szeretné megmenteni a helyzetet. Kérte Polgármester Urat, hogy ne tegyen ilyen kijelentéseket, 
mert ezek nem igazak. Megköszönte Polgármester Úr elismerő  szavait, amelyet maga is így 
gondol. Elmondta, hogy a szakértőknek is 2,5 hónapba telt, amire az anyagokat elkészítették, és 
szerinte két nap alatt jogilag és szakmailag az anyagot áttekinteni lehetetlen. Miért nem lehetett 
péntekre összehívni a Közgyűlést? Ugyanis öt nap alatt simán át tudta volna nézni és felelősen 
tudna dönteni. Figyelmeztetett mindenkit arra, hogy büntetőjogi felelősségük van a közpénzekkel 
való döntéssel kapcsolatban. Nem vállalja annak a felelősségét majd később, hogy ha nem úgy 
alakulnak a dolgok, hogy valami olyasmire adta a szavát, amit két nap alatt nem lehet megnézni. 
Kérte Polgármester Urat, hogy névszerinti szavazást rendeljen el. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a három perc hozzászólási idő nem lesz elég, ezért kérte 
a testületet, hogy plusz két perc hozzászólási időt szavazzanak meg neki. 
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Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a hozamot illetően nem azt kérdezte, hogy mi történik 
akkor, ha nem történik hozamfizetés, hanem, hogy miből fizeti a hozamot, főként az első három 
évben, amikor még veszteséggel számol a cég.  Javasolta Polgármester Úrnak az áfa 
csökkentéssel kapcsolatban, hogy próbáljanak meg elvonatkoztatni minden politikai száltól. 
Szerinte nem a politikai síkját kell nézni, hogy ki, mire gyűjt aláírást, hanem azt, hogy ennek az 
ágazatnak a sikerét mi szolgálja.  Számos  szakmai fórumon és szakmai szervezet által elhangzott, 
hogy az élelmiszeripar egész ágazatának a problémáját nagyon nagymértékben segítené az áfa 
drasztikus csökkentése. Ez nem politikai kezdeményezés, többször, több helyen, több szereplőtől 
lehetett hallani,  még a Városházán is. Nyugodtan mondhatják azt, hogy a kaposvári 
élelmiszeripari szereplők véleménye is az, hogy az áfa csökkentése nagymértékben segítené az 
ágazat problémáit. Szerinte az áfa csökkentéshez kapcsolódó javaslatuk felértékelődött. 
Hozzátette, hogy az első lépést a kaposvári Közgyűlésben közösen tették meg, igaz, hogy a 
kezdeményezést maga fogalmazta meg, hogy forduljanak döntést kezdeményezve a Kormányhoz, 
de ha jól emlékszik a Közgyűlés minden tagja – Polgármester Úrral együtt – támogatta a 
javaslatot. Ha az áfa csökkentésről van szó, akkor nekik nem csak azokat a szempontokat kell 
mérlegelni, ami a fogyasztókat illeti, hanem ágazati szereplőként, befektetőként kell szemlélniük 
a helyzetet. M egerősítette, hogy, ha ágazati szereplői szemmel nézik, akkor az áfa csökkentése 
komoly segítséget jelentene a vállalat és az ágazat számára.  Továbbá, a befektetésük sikerét is 
elősegítené, hogy ha ez megvalósulna. Elmondta, hogy elemzések szerint a feketevágások aránya 
akár 30-40%-os is lehet Magyarországon egyes becslések szerint. Vannak arra vonatkozóan is 
becslések, hogy milyen árbevétel kiesést jelent az élelmiszeripar számára.  
Elmondta, hogy a szándék, amelyet megfogalmaztak először, az kettős szándékú volt. Egyik mert 
segíteni szeretnének 900 kaposvári családnak és egy nagy múltú kaposvári cégnek, a másik 
pedig, hogy befektetnek. Elmondta, hogy Polgármester Úr már korábban is említette, hogy abban 
érdekeltek, hogy a befektetésük megtérüljön és sikeres legyen. Hozzátette, hogy nemcsak a 
segítés szándéka, hanem az üzleti szándék is számít.  
Elmondta, hogy február 27-én már feltette Polgármester Úrnak azt a kérdést, hogy megérkezett-e 
a Kormánynak az áfa csökkentési javaslatra a válasz, akkor azt mondta, hogy néhány héttel 
azelőtt küldte el a levelet. Hozzátette, hogy a jogszabály szerint 30 napja van a Kormánynak, 
hogy válaszoljon. Ha a levél még nem érkezett meg, akkor kérte Polgármester Urat, hogy amint 
megérkezik, kapjon nyilvánosságot a Kormány válasza, ugyanis Közgyűlési kezdeményezés volt. 
Bízik Polgármester Úr szavában, hogy ha kevés lesz a sertésprogram sikeréhez a 2,5 milliárd 
forint, akkor a Kormány a rendelkezésre álló forrást bővíteni fogja. 
Úgy véli, hogy abból a 3,5 milliárd forintból, amit az állam biztosított Kaposvár számára célszerű 
és praktikus lett volna, hogyha más kaposvári vállalkozásokon is tudtak volna segíteni. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy abban látja az előterjesztésnek a nagyszerűségét, 
hogy olyan üzleti befektetésbe kezd a város, – megkockáztatva, hogy az előző évszázadban nem 
volt ilyen nagyságrendű befektetése – ami egyben egy szociális érzékenységet is kifejez. 
Hozzátette, hogy több száz családot ment meg, ugyanakkor a KOM ETA termelése növekedni 
fog, nyereségesek lesznek. És ezzel nemcsak megmentenek embereket és állásokat, hanem annak 
reményében teszik, hogy új állásokat is fognak ezáltal teremteni. U gyanis az esetben, ha egy 
vállalkozásnak jobban megy, akkor biztosan szüksége lesz új munkaerőkre is, akár a termelésben,  
akár a logisztikában vagy az értékesítés terén. Szerinte annak reményében, hogy mindenki –  
jogászok, pénzügyi szakemberek és a tulajdonosi kör - jó l végezte a dolgát csak gratulálni lehet 
és reméli, hogy elfogadják az előterjesztést. Elmondta, hogy az áfa kérdése nem napirendi pont, 
de az áfa csökkentése biztosan megjelenne a fogyasztói árakban néhány hónapon keresztül. 



Hozzátette, hogy kereskedelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy néhány hónapon belül a 
csökkentett áfa el fog tűnni a fogyasztók számára, ugyanakkor nyereségként jelenik meg a 
kereskedőknél. Szerinte ez nem hiba, hanem a kereskedői attitűdből és az ő munkájukból 
adódóan igyekeznek minél nagyobb árrést elérni és az lesz a vége – mondjuk, ha 5 vagy 10%-os 
áfa lenne – hogy extra nyereség százalékot tud realizálni a kereskedő. Biztosan állította ezt és 
nem megbántva a kereskedelemben dolgozókat, ugyanis számos olyan tapasztalat van, amikor 
egy szállító ad egy akció kapcsán 10-15%-os kedvezményt a nettó árból. Szerinte maradjanak a 
fordított áfánál és kérte a szocialista képviselőket, hogy serkentsék azokat, hogy akik el szoktak 
menni Brüsszelbe, hogy harcoljanak azért, hogy a Kormánynak sikerüljön. 
 
Dér Tamás tanácsnok megköszönte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Úrnak és a Hivatal 
dolgozóinak azt az előkészítő munkát, amelyben részt vettek, ugyanis egy olyan anyag van 
előttük, ami érthető a képviselők számára. Elmondta, hogy eddig is a Hivatal dolgozóira tudtak 
támaszkodni, mint képviselők. Hozzátette, hogy történelmi döntést fognak hozni, ugyanis az 
elkövetkező időkben sem fognak ilyen nagy léptékű döntést hozni, bár előfordulhat, hogy fognak 
még céget venni. Elmondta, hogy a KOM ETA eddig is kaposvári cég volt, csak más volt az 
elnevezése (Húskombinát, később lett Fini és jelenleg KOMETA) és ez a cég részben a 
kaposváriak tulajdonába került. Szimpatikus volt számára a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy az 
egyik tulajdonos olaszul köszönte meg a város hozzáállását. Szerinte a számokban el lehet veszni, 
ugyanis 350 oldalas az előterjesztés, de számukra nem kétséges, hogy a KOM ETÁ-t és az ott 
dolgozókat kell segíteni abban, hogy igent mondanak. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok szerinte olyan súlyú előterjesztés van előttük, hogy a képviselő 
társainál senkinek sem a kifogásokat kell keresnie, hogy miért ne szavazzák meg, hanem egy 
politikai döntést kell hozniuk. M eg akarnak-e menteni egy céget, ahol 900 kaposvári dolgozik, 
vagy sem. Véleménye szerint olyan fontos előterjesztés, hogy ha kell, akkor éjjel is az 
előterjesztést kell olvasni. M ivel már 2,5 hónappal ezelőtt hoztak egy döntést, hogy milyen 
garanciák azok, amelyek mindenképpen benne kell, hogy legyenek a megállapodásban. Szerinte, 
ha azok benne vannak és kiolvashatóak az anyagból,  akkor az már olyan fontos, ami elegendő  
ahhoz, hogy a döntést meghozzák. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban különböző 
médiumokban sokszor megjelent, hogy az olaszokat mentik meg. Elnézést kért Pedranzini Úrtól, 
ugyanis nem a két szép szeméért teszik ezt, hanem ténylegesen 900 kaposvári család kedvéért. 
Hozzátette, hogy a körzetében gyakran előfordul,  hogy hozzá fordulnak dolgozók, hogy mire 
számíthatnak, akkor nyugodtan tudják azt mondani, hogy igen holnap is lesz állásuk. Örül annak,  
hogy ha másnap csörög a telefonja, akkor ezt fogja tudni mondani. Szerinte együtt kellene 
örülniük annak, hogy a város olyan erős, hogy ezt a döntést meg tudta hozni. Fontos dolognak 
tartja, és mutatja, hogy Kaposvár igen is kiáll azokért a célokért, amelyeket megfogalmazott a 
várospolitikai programjában és az ereje is meg van ahhoz, hogy megvalósítsa azokat. Továbbá 
fontos kiemelni azt, hogy ha a jövőben hasonló kéréssel fordul hozzájuk más vállalat, hasonló 
feltételekkel az EU jogszabályait betartva, akkor nekik is tudni fognak segíteni. Kért mindenkit, 
hogy ne szaladjanak az EU-hoz, hogy ha itt nem sikerült megakadályozni munkahelyek 
megmentését, hogy akkor majd az EU megoldja talán.  Dolgozzon mindenki azért, hogy a 
KOMETÁ-ból Kaposvárnak egy aranytojást tojó tyúkja legyen és ne 900 családról lehessen 
szólni, akár 5 év múlva, hanem akár 1000-1200 családról. 
 
Gelencsér Ferencné képviselő elmondta, hogy körzetében nagyon sokszor találkozik olyan 
emberekkel, akik megtisztelik azzal, hogy nemcsak közügyekről, hanem a családjuk életét érintő 



problémákról is beszámolnak. Köztük van két olyan középkorú családapa, akik a KOM ETÁ-nál 
dolgoznak. Nem volt olyan nap, hogy ne kérdezték volna meg tőle, hogy mit gondol, meddig 
mehetnek még be a munkahelyükre, nem lesznek-e újból munkanélküliek? Sajnos, akkor nem 
tudott választ adni, de tudta, hogy ők szorongtak és görcsölve hallgatták a híreket a 
munkahelyükről és szerettek volna felelősen gondoskodni a családjukról, de önhibájukon kívül 
kerültek ebbe a fojtogató élethelyzetbe. Továbbá találkozásukkor elhangzott az is: ugye nem 
hagyják őket elveszni, ugye megmentik őket? Sajnos a döntéshozatalban egy porszem, ezért nem 
is ígért nekik semmi olyat, amiben nem kompetens. Kért mindenkit, akinek a döntésben és 
segítségnyújtásban bármekkora szerepe is van, gondoljon arra, hogy nemcsak az említett 2 
családról van szó, hanem 898 másik családról is, akiket hasonló problémák fojtogatnak ebben az 
ügyben. 
 
Szita Károly polgármester szerinte az volt a legfontosabb és nála minden hozzászólást felülmúlt 
az, amelyet Gelencsér Ferencné képviselő asszony mondott. Ugyanis azokról beszélt, akik 
érdekében cselekednek. Elmondta, hogy nem csupán azokról, akiknek az érdekében most 
cselekedni fognak, hanem a város valamennyi polgáráról, akkor,  amikor városstratégiáról 
beszélnek, ami a tartós és kiszámítható jövőt jelenti egy településen. Akkor nem a kereskedő  
érdeke a fontos, nála egyáltalán nem fontos a multi kereskedő érdeke. Számára mindig az fontos, 
aki a végén van,  és akinek az első helyen kellene lennie. Vajon hoznak egy döntést, azzal segít-e 
azon az emberen,  aki a városban él,  vajon jobbá tudja-e tenni azzal a döntésével az életét és nem 
a bankot vagy a kereskedőt gazdagítja azzal. Elmondta, hogy Gelencsér Ferencné képviselő 
asszony mondta el, hogy érzelmileg mi motiválta akkor, amikor az első előterjesztést a 
Közgyűlés elé hozta. Megköszönte Gelencsér Ferencné képviselő asszony hozzászólását. 
Elmondta, hogy támogatja és meg fogja szavaztatni a név szerinti szavazást ebben a kérdésben. 
Hozzátette, hogy a szakértőknek nem 2,5 hónap kellett az anyagok összeállítására, hanem tíz óra. 
Ahhoz kellett 2,5 hónap, hogy össze tudják állítani az anyagot, ugyanis meg kellett teremteni a 
feltételeket, meg kellett találni a kompromisszumokat.  
M egköszönte mindenki hozzászólását és örüljenek annak,  hogy erősek és, hogy meg tudják ezt a 
döntést hozni. 2003-ban, amikor be akarták zárni a KOMETÁ-t nem tudtak olyan döntést hozni, 
hogy hatékonyan tudjanak segíteni rajta, mellette ellehetetleníteni több száz család életét. 
Ellenzékből ugyan, de politikai súlyukkal sikerült megakadályozni azt, hogy ez bekövetkezzen. 
Számára máig talány néhány állami szereplő szerepvállalása és véleménye a kérdésben,  
figyelembe véve a 2003 karácsonya és 2004 húsvétja előtti időszakot. A fekete vágások aránya 
nem tudja, hogy mennyi, de januárban a disznóvágások idején van 30%, abban biztos. Kérte a 
testületet, hogy segítsenek abban, hogy az Európai Unió ne gátolja, hanem segítse az országnak 
és polgárainak boldogulását. És Mihalecz András tanácsnok úr  szavait idézve, győzzék meg őket 
az ellenkezőjükről, hogy az a dolguk, hogy az itt élők érdekeit segítsék, és ne gátolják. 
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottságnak egy módosító indítvány van, mely szerint kérik, hogy 
félévente legyen a KOM ETA napirenden, az üzleti terv azon időszakának az áttekintésére és pár 
– nem lényegi – módosítás is ki van osztva. 
Kérte Felder Frigyes tanácsnok úr segítségét, mivel nagyon sok határozati javaslat van, jó-e úgy, 
ha mindegyikről név szerint szavaznak, vagy kiválasztja a legfontosabbat közülük és arról 
szavaznak név szerint. M ivel tanácsnok úrnak megfelelt az, hogy egyben szavazzanak név szerint 
a határozati javaslatokról, akkor először a módosító indítványokat tette fel szavazásra. 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2568   Száma: 13.03.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító indítványok elfogadásáról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2569   Száma: 13.03.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a név szerint szavazás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy igen, nem vagy tartózkodom, ami válaszként 
elhangozhat. Borhi Zsombor tanácsnok igen,  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok igen, dr.  
Csató László tanácsnok igen, Csutor Ferenc tanácsnok nem szavaz, Dér Tamás tanácsnok igen,  
Felder Frigyes tanácsnok tartózkodom, Gelencsér  Ferencné képviselő igen,  dr. Giber  Vilmos 



képviselő igen, dr. Heintz Tamás tanácsnok igen, Karsai Józsefné képviselő igen, Kiss Tamás 
képviselő igen, dr. Lamperth M ónika képviselő nem szavaz, Mihalecz András tanácsnok igen,  
Oláh Lajosné alpolgármester igen, Pintér Attila tanácsnok igen, dr. Szép Tamás tanácsnok igen,  
Szita Károly polgármester igen, Torma János tanácsnok igen. 
 
 
52/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a KOMETA ’99 Zrt-ben végrehajtandó 
tőkeemelésben történő önkormányzati részvételről szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozza: 
 
1. A Közgyűlés a 2013. évi költségvetési rendeletben elkülönített előirányzat terhére a 

KOM ETA ’99 Zrt-ben végrehajtandó tőkeemelésben 2 milliárd Ft értékű részvény 
jegyzésével vesz részt, s felhatalmazza a Polgármestert az alábbi nyilatkozat megtételére: 

 

„NYILATKOZAT 
 
Alulírott Szita Károly mint Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője az 
alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
1. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a KOMETA 99 Zrt. (7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69.; 

Cg. 14-10-300239) alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésérő l 
szóló döntésének megfelelően az általam képviselt Önkormányzat 

 199.998 db 10.000,-Ft névértékű törzsrészvényt, illetve 
 2 db, 10.000,-Ft névértékű, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére 

vonatkozó elsőbbségi részvényt átvesz, továbbá a részvények ellenértékét pénzbeli 
hozzájárulásként szolgáltatja a Szindikátusi Szerződésben és mellékleteiben, valamint a 
Befektetési Szerződésben foglalt feltételekkel. 

 
2. Jelen nyilatkozatommal pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására vállalok kötelezettséget, 

2.000.000.000,- Ft összegben.  
 
Kelt: Kaposvár, 2013. március 27. 
 

………………………….. 
Szita Károly  

Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 
polgármester 

 
 

………………………….. 
Molnár György 

gazdasági igazgató 
pénzügyi ellenjegyző 

Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata” 
 



Felelős:               Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:  Molnár György igazgató 
            Határidő:            azonnal 
 

2. A Közgyűlés a KOM ETA ’99 Zrt-ben végrehajtandó tőkebefektetés feltételeit szabályozó 
Szindikátusi szerződést, Befektetési szerződést, valamint azok mellékleteit képező Exit 
szerződést, Készfizető kezességi szerződést, Óvadéki szerződést, valamint a pénzügyi 
biztos megbízására vonatkozó szerződést jóváhagyja, felhatalmazza a Polgármestert azok 
aláírására és arra, hogy a szerződések összhangját biztosító, illetve a szövegezési hibákat 
javító, a szerződések lényegi tartalmát nem érintő módosításokat a dokumentumokon 
átvezesse, illetve a pénzügyi biztosra vonatkozó megbízási szerződés mellékletében 
szabályozásra kerülő eljárási rendet jóváhagyja. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 

            Közreműködik:   Molnár György igazgató 
            Határidő:            2013. április 15. 
 
 

3. A Közgyűlés a KOM ETA ’99 Zrt. egységes szerkezetű alapszabályát jóváhagyja. 
 

Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Molnár György igazgató 
Határidő:            2013. április 15. 

 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által az egyes testületekbe 
delegált személyekről szóló 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozatának 4. pontját a 
következő I/H/, valamint II/P/ pontokkal egészíti ki: 

 
/I. Gazdasági társaságok vezető testületei/ 

 

„I/H/ KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. 
Gombos Attila 
Lehoczki Gábor” 
 

/II. Gazdasági társaságok felügyelő b izottsága/ 

 

„II/P/ KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. 
dr. Cseke László 
Katona Sándorné” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező 

gazdasági tanácsadásra vonatkozó szerződés szerinti tartalommal közbeszerzési 



pályázatot írjon ki a KOM ETA ’99 Zrt-be történő tőkebefektetés időtartamára, és 
felhatalmazza az eljárás eredményeképpen kiválasztott szervezettel a szerződés 
megkötésére. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
                         Szirják Imréné igazgató 
Határidő:           2013. június 30.  

 
6. A Közgyűlés felkéri a KOM ÉTA ’99 Zrt-t, valamint a gazdasági társaságba delegált 

vezető tisztségviselőket, felügyelő-bizottsági tagokat, hogy félévente tájékoztassák a 
Közgyűlést a cég aktuális helyzetéről, az üzleti terv teljesítésének állásáról. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Molnár György igazgató 
Határidő:            folyamatos 

 
 
Szita Károly polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 1 tartózkodással és 15 igen 
szavazattal a határozati javaslatokat elfogadta. Elmondta, hogy Giacomo Pedranzini úr kérte, 
hogy bármilyen döntés is születik, pár mondatot meg szeretne osztani a testülettel. 
 
Giacomo Pedranzini KOMÉTA ’99 Zrt. ügyvezető igazgató köszönetet mondott a KOM ETA 
dolgozói és a tulajdonosok nevében is. A tulajdonos is nagyon fontos tartja a munkahelyet. 
Elmondta, hogy a KOM ETA-nál dolgozó 500 ember kevesebb, mint 5% kapja a minimálbért, 
95%-a 100-115 ezer forint bért kap. Szerinte ez mutatja a cég szociális érzékenységét. Tudatában 
van annak, hogy mekkora felelősséggel jár egy ekkora döntés. Hozzátette, hogy minden erejükkel 
azon lesznek, hogy a bizalmat megszolgálják. M ég egyszer mindenkinek megköszönte. 
 
Szita Károly polgármester mindenki nevében kívánt hatékony munkát, sok munkahelyet és 
finom terméket, annak érdekében, hogy egyre többet láthassanak és vásárolhassanak a kaposvári 
boltokban és találhassanak az ország többi településén és az országhatáron túl is. Mindig jobb 
érzéssel veszik le a polcról,  ha látják, hogy helyileg készítik és gyártják, azt a KOM ETA 
gyártotta. Megkérte Giacomo Pedranzini ügyvezető igazgató urat, dr. Prohászka Balázs gazdasági 
igazgató urat, dr. Máté Ernő ügyvéd urat és dr. Szijártó Attila ügyvéd urat, hogy fáradjanak be a 
polgármesteri tárgyalóba és az előkészítő munkákat kezdjék el.  Külön megköszönte az ügyvéd 
urak segítségét. 
 

-----2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve  
módosításának jóváhagyásról ----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy egy módosító indítvány van, amely a kérésükre 
fogalmazódott meg. Kérte, hogy a módosítás nélkül szavazzák meg az előterjesztést. Vállalkozói 
és lakossági igények fogalmazódnak meg az anyagban. Szerinte egyetlen részt, a Kórház déli 
tömbjére vonatkozó – előterjesztésben szereplő – passzusait vegyék ki az előterjesztésből. Kérte, 



mivel van még két évük a változtatási tilalom fenntartására, hogy az tartsák fenn, és majd ha 
aktuális lesz, akkor hozzák be az előterjesztést. Elmondta, egyrészt az a helyzet, hogy reméli ki 
fog örülni a déli tömb, melynek a tulajdonosa az Állam. Határozott elképzelései vannak a déli 
tömb beépíthetőségét tekintve, amely a minimális beépíthetőséget jelenti. Szerinte a változtatási 
tilalmat azért tartsák fent, hogy az esetleges alkupozíciójuk, ami szükséges lesz a terület 
használatbavételénél,  az megmaradjon. Javasolta, hogy a többi pontot változatlan formában 
fogadják el. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. S zép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottságon felvetődött egy szövegszerű javaslat elírás miatt. Ismertette, hogy a rendelet-tervezet 
17. szakasznak a 4. bekezdésében a védelmi erdőkkel kapcsolatban az a szövegszerű elírás és 
tévedés. Szerinte a minimum szó rosszul van beírva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2570   Száma: 13.03.27/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság módosító javaslatával együtt 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 11/2013. (III.29.) önkormányzati 
rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és S zabályozási Tervének megállapításáról 
szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 6. 
számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2571   Száma: 13.03.27/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
53/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról 
szóló előterjesztését és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés a 230/2011.(XI.10.) önkormányzati határozat 1/ b.) - e.)  és g.)  pontjaival és  a  
51/2012.(IV.26.) önkormányzati határozat 1/ a.)-b.), d.) és g.) pontjaival és a 135/2012. 
(IX.27.) önkormányzati határozat 1. pontjával jóváhagyott kérdésekben Kaposvár 
településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2013. április 30. 

 
2. A Közgyűlés a 51/2012. (IV.26.) önkormányzati határozat 1/d.) pontjával jóváhagyott, 

módosítás tárgyában elfogadott rendeletben foglalt településfejlesztési cél megvalósítása 
érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Cukor Zrt.-vel településrendezési 
szerződést írjon alá a szabályozási terven jelölt véderdő kialakításának céljából.(szerződés 
tervezet 6. számú melléklet) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2013. június 30. 

 
 



3. A Közgyűlés a 18/2013. (II.6.) önkormányzati határozattal jóváhagyott módosítás 
tárgyában lefolytatott véleményezés során beérkezett, és az előterjesztés 7. sz. 
mellékletében rögzített véleményeket és azok összegzését elfogadja, ezzel a véleményezési 
szakaszt lezártnak tekinti. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2013. június 30. 

 
 
-----3. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 

használatba adandó területekről----- 
 

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

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2572   Száma: 13.03.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 



54/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött ingatlanhasználati 
megállapodást jóváhagyja.  
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
   Kovács Katalin társulás vezető 
Határidő:  azonnal 

 
 
-----4. Előterjesztés a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet Kaposvár, S zántó 

u. 5. szám alatti ingatlanban történő helyiséghasználatáról----- 
 

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

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2573   Száma: 13.03.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 



55/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nemzeti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Intézet részére biztosítja a Szántó u. 5. szám alatti ingatlan 1 emeletén található 
3 helyiség és a hozzá tartozó, kizárólagos használatú folyosó, mindösszesen 97.87 m2 
helyiségcsoport használatát 2013. április 01. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő  
időszakra, mindösszesen 901.674,-Ft+ÁFA értékben azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj 
megfizetésétől eltekint, azonban az általános forgalmi adót az Intézet köteles az Önkormányzati 
részére havonta megfizetni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  azonnal  
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézettel kötendő használati 
megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  azonnal  
 
 

-----5. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 5. sz. alatti helyiség bérbeadásáról----- 
 

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

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2574   Száma: 13.03.27/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
56/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Honvéd u. 5. sz. 
alatti 46 m2 alapterületű helyiséget 2013. április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra a 
Napkerék Egyesület (Kaposvár, Füredi u. 19. I./1.) részére 7.874,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért 
bérbe adja.  
A bérleti díj évente a KSH által közzétett, előző évre vonatkozó infláció  mértékével emelésre 
kerül. 
Bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő  
összeget biztosíték címén bérbeadónál letétbe helyezni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2013. április 1. 
 
 

-----6. Előterjesztés a 45/2013. (II. 28.) önkormányzati határozatmódosításáról----- 
 

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

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 



Szavazás eredménye 
 

#: 2575   Száma: 13.03.27/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
57/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukcióra 
benyújtandó pályázatokról szóló 45/2013. (II.28) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
1./ Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Rét utcai Óvoda 

energiahatékonyságának fokozására a KEOP-2012-5.5.0/A. pályázati konstrukció keretében 
az alábbi paraméterekkel: 

 
- Pályázat címe: Kaposvár Rét utcai Óvoda energiahatékonyság fokozása  
- A pályázat megvalósításának helyszíneit és helyrajzi számai: Kaposvár, Rét utca 4.,  

Hrsz: 8356 
- Pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A 
- A tervezetett beruházás teljes beruházási költsége: 24.846.492,- Ft 
- A pályázatnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

24.846.492,- Ft 
- Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 3.726.974,- Ft. Forrása: a 224/2012. 

(XII.13.) számú önkormányzati határozat alapján az MFB Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Program 2.6. alcélja terhére lekötött 57,3 Millió Ft hitelkeret.  

- A KEOP forrásból igényelt támogatás összeg: 21.119.518,- Ft. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre energetikai főtanácsadó 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   értelem szerint 

 



2./ Kaposvár M egyei Jogú Város  Önkormányzata pályázatot nyújt be a Tar Csatár Óvoda 
energiahatékonyságának fokozására a KEOP-2012-5.5.0/A. pályázati konstrukció keretében 
az alábbi paraméterekkel: 

 
- Pályázat címe: Kaposvár Tar Csatár Óvoda energiahatékonyság fokozása  
- A pályázat megvalósításának helyszíneit és helyrajzi számai: Kaposvár, Pécsi utca 1-

3., Hrsz: 3595 
- Pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A 
- A tervezetett beruházás teljes beruházási költsége: 29.210.818,- Ft 
- A pályázatnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

29.210.818,- Ft 
- Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 4.381.623,- Ft. Forrása: a 224/2012. 

(XII.13.) számú önkormányzati határozat alapján az MFB Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Program 2.6. alcélja terhére lekötött 57,3 Millió Ft hitelkeret.  

- A KEOP forrásból igényelt támogatás összeg: 24.829.195,- Ft. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre energetikai főtanácsadó 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   értelem szerint 

 
3./ Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Gárdonyi Géza Általános 

Iskola külső nyílászáróinak cseréjére a KEOP-2012-5.5.0/A. pályázati konstrukció keretében 
az alábbi paraméterekkel: 

 
- Pályázat címe: Kaposvár Gárdonyi Géza Általános Iskola külső nyílászárók cseréje 
- A pályázat megvalósításának helyszíneit és helyrajzi számai: Kaposvár, Madár utca 

16/A., Hrsz: 9746/6 
- Pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A 
- A tervezetett beruházás teljes beruházási költsége: 62.002.116,- Ft 
- A pályázatnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

62.002.116,- Ft 
- Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 9.300.318,- Ft. Forrása: a 224/2012. 

(XII.13.) számú önkormányzati határozat alapján az MFB Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Program 2.6. alcélja terhére lekötött 57,3 Millió Ft hitelkeret.  

- A KEOP forrásból igényelt támogatás összeg: 52.701.798,- Ft. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre energetikai főtanácsadó 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   értelem szerint 

 
4./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a KEOP pályázati konstrukcióra benyújtandó 

pályázatok aláírására, benyújtására, a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, nyilatkozatok 
kiadására. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Határidő:   értelem szerint 



-----7. Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség műfüves pálya építési programjára 
benyújtandó pályázatról ----- 

 
 

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

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
Felder Frigyes képviselő fontosnak tartja, hogy hasonló programok, beruházások elinduljanak.  
Örömmel látja, hogy fordítanak erre pénzt, hiszen a sport, az egészség megőrzése és a betegség 
megelőzése mindennél fontosabb. Szeretnek olyan pályázatokat látni, akár a város által kiírt 
pályázatokat, ami a szegényebb sorsú embereket is megcélozza, ugyanis a közmeghallgatáson is 
szóba került egy-két olyan probléma a gyerekek étkeztetésével kapcsolatban, amire f igyelmet kell 
fordítani. Kérte Polgármester Urat, hogy ha erre a fontos dologra tudnak pénzt elkülöníteni, akkor 
az égető problémákra is figyeljenek oda és hasonló pályázatokat keressenek és írjanak ki a város 
által. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy támogatja az előterjesztést. M ivel a Városligetben 
lesz ez a komoly beruházás, igaz, hogy körül lesz kerítve, de kérte, hogy az őrzéséről 
gondoskodjanak, mert könnyen leamortizálják és el is viszik illetéktelen személyek a 
berendezést. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy őriztetni fogják és igazgató úrnak szólt, hogy a 
Berzsenyi Parkon túlmenően a Városligetet is be kell venniük az őrzésbe, ugyanis sok az 
alumínium, ami kerítést jelent és a labdafogó is alumínium vázon van. Elmondta, hogy nem vállal 
rá garanciát, hogy sokáig megmarad, ezért mindenképpen őriztetniük kell és tervezniük kell ezt a 
pálya felépítése után is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2576   Száma: 13.03.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
58/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a M agyar Labdarúgó Szövetség műfüves 
futballpálya építési programjára benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbiak 
szerint határozott. 
 
1. A M agyar Labdarúgó Szövetség futballpálya építési programja keretében az 
Önkormányzat pályázatot nyújt be 20 X 40 méter méretű műfüves pálya építésére.   
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. április 16. 
 
2. A Közgyűlés a pályázati adatlapon becsült 33.756.660,-  Ft költségénél maximum 10 %-
kal magasabb, 37.132.326,- Ft teljes bekerülési költséghez igazodó 30 % önrészt, maximum 
11.139.698,- Ft-ot nyertes pályázat esetén 2013. évi költségvetés általános tartalékának terhére 
biztosítja, és felhatalmazza a Polgármestert az MLSZ-szel kötendő, az előterjesztés mellékletét 
képező együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. április 16. 
 



3.  Amennyiben a 10 % többletet tartalmazó költséget  meghaladja a tényleges kivitelezési 
költség, az M LSZ-szel kötendő együttműködési megállapodás megkötésére akkor kerülhet sor, 
ha azt a Közgyűlés a megemelkedett önrész figyelembevételével jóváhagyja.  
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. június 30. 
 
4. A Közgyűlés a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötendő együttműködési megállapodás 
aláírására a Polgármestert felhatalmazza utólagos beszámolási kötelezettséggel. A pálya 
fenntartására a Közgyűlés évi 300.000,- Ft-ot biztosít. 
 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
   M olnár György igazgató 
Határidő:   2013. április 16. 
 
5. A Közgyűlés a telekalakítás után kialakuló 9128/1. hrsz-ú, 9324 m2 területű és 9128/3.  

hrsz-ú 1756 m2 területű ingatlanainak közpark funkcióját megszünteti és az ingatlanokat 
sportterület megnevezéssel jegyezteti be a telekkönyvbe. Egyúttal felhatalmazza a 
Polgármestert az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetést követően az előterjesztés 
mellékletét képező tulajdonosi nyilatkozat aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató  
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   2013. május 15. 
 
6. A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 9128/3. hrsz-ú 1756 m2 nagyságú 

sportterület művelési ágú ingatlanra az M LSZ térítésmentes használati joga a létesítmény 
üzembe helyezéstől számított 15 év időtartamra bejegyzésre kerüljön az Ingatlan-
nyilvántartásba. Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a földhasználati szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató  
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   2013. június 30. 
 
 
 
 
 
 
 



-----8. Előterjesztés a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 
megszüntetéséről----- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 
Felder Frigyes képviselő sajnálja, hogy meg kell hozniuk ezt a döntést, illetve, hogy a 
törvénymódosítás kapcsán ez a helyzet állt elő. Kérdése az volt, hogy mi várható ezután? Hogyan 
lesznek a pénzek számon kérve? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy ők is sajnálják ezt a helyzetet, de tudomásul 
kell venniük, hogy megváltozott a jogi környezet. Hozzátette, nem tud már önfenntartó lenni. A 
hatáskör címzettje eddig is a településrészi önkormányzat jegyzője volt, aki ezután is az lesz. Az 
előterjesztés tartalmazza, hogy miként fogják ezt a feladatot a továbbiakban ellátni, ugyanis az 
Adóirodán belül gondoskodni fognak arról, hogy a végrehajtási tevékenység zökkenőmentesen 
folyjék.  
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2577   Száma: 13.03.27/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 



59/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Kaposvár és Környéke pénzügyi 

Végrehajtási Társulás megszűntetéséhez és felhatalmazza a polgármestert a Társulást 
megszüntető megállapodás aláírására.  

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 Határidő:   2013. június 30.  
 
2) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési 

kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok 
változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az azt követő 
években is biztosítani tudja. 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres  
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén 
kívül eső munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. szeptember 30. (létszámcsökkentési pályázat benyújtása) 

 
 

-----9. Előterjesztés a 82/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről----- 

 
 

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

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2578   Száma: 13.03.27/9/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 12/2013. (III. 29.)  
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 82/2012.(XII. 17.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv 7. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----10. Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése  
kapcsán szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről----- 

 
 

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

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2579   Száma: 13.03.27/10/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
60/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár intermodális közösségi közlekedési 
csomópont létesítésének előkészítésében, megvalósításában történő együttműködésről szóló, az 
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2013. március 31. 
 
 
-----11. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű-üzemeltető és Szolgáltató Kft. 

társasági szerződésének módosításáról----- 
 

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

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2580   Száma: 13.03.27/11/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
61/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű-
üzemeltető és Szolgáltató Kft. társasági szerződésének módosításáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert a gazdasági társaság taggyűlésén a társasági 
szerződés telephelyek törlésére vonatkozó módosításának jóváhagyására. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő            2013. április 18. 
 
 

-----12. Előterjesztés Kaposvári Rákóczi Futball Club támogatási kérelméről ----- 
 

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

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 
 
 
 



 
Szavazás eredménye 

 
#: 2581   Száma: 13.03.27/12/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
62/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendeletének céltartalékában a stadion üzemeltetésének támogatására elkülönített 
31.000.- eFt támogatási összeget a Kaposvári Rákóczi Futball Club részére a stadion üzemeltetési 
költségeinek, az e tevékenységet végző dolgozók bérének és közterheinek, valamint a stadionban 
megvalósításra kerülő tárgyi eszköz beruházás, felújítás önrészének pénzügyi fedezetére de 
minimis támogatásként biztosítja. A támogatási összeg utalására a Kaposvári Rákóczi Futball 
Clubbal e célból kötött támogatási megállapodás - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Támogatásokat Vizsgáló Irodájának pozítív elbírálását követő - aláírása után egy összegben kerül 
sor. 
 
Felelős:                     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        M olnár György igazgató 
Határidő:                  2013. április 15. (támogatási szerződés aláírása) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-----13. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester ismertette a Sportbizottság módosító indítványát, mely szerint a 
„Somogyi születésű aranyérmes olimpikonjain” helyett „Somogyi születésű olimpiai bajnokaink” 
felirat szerepeljen.  
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Dér Tamás tanácsnok kiegészítésként elmondta, amelyet a Sportbizottság tett, hogy felkerül egy 
olimpiai öt karika és, ha technikailag megoldható, akkor színesben kerüljön fel.  
 
Szita Károly polgármester szerint ronda színesben. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2582   Száma: 13.03.27/13/0/A/KT 
Ideje: 2013 március 27 17:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
63/2013. (III. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a somogyi születésű olimpikonjai 
dicsőségére emléktáblát helyez el a Kaposvár, Arany J. u. 97. szám alatti Sportcsarnok falán, és 



ennek megvalósítására 300.000 Ft-ot elkülönít  Kaposvár M egyei Jogú Város 2013. évi 
költségvetése terhére,  azzal, hogy a „Somogyi születésű aranyérmes olimpikonjaink” felirat 
helyett a „Somogyi születésű olimpiai bajnokaink” felirat szerepeljen. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

   Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2013. április 30.  

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
K. m. f. 

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


