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Testületi alakuló ülés első ülésnapjának időpontja: 2014. október 17. 
Testületi alakuló ülés első ülésnapjának helye: Kaposvár Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Fanfárok – a huszár bevonult a városzászlóval, s megállt a pulpitus mellett. 
 
A Himnusz elhangzása után Rátóti Zoltán, a Csiky Gergely Színház igazgatója előadásában 
Petőfi Sándor: A Magyarok Istene című verse hangzott el. 
 
 
Dr. Gálosi Vera, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Megköszönte Rátóti Zoltán művész 
úr, igazgató úr versmondását és köszönetét fejezte ki Gál Laurának a Himnusz előéneklésével 
nyújtott segítségét. Jelentést tett a képviselőválasztás eredményéről. 
  
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Kormánybiztos Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
Kedves meghívott vendégeink!  
Engedjék meg, hogy a Helyi Választási Bizottság nevében, elöljáróban, először is  
megköszönjem Kaposvár város minden választáson részt vett polgárának megjelenését és 
szavazatának leadását.  
 
Kaposvár város névjegyzékében szereplő 53.824 választópolgárból 18.460 fő jelent meg, ami 
34,3 %-os részvételt jelent.  
 
Elsőként szeretnék szólni a szavazatszámláló bizottságok munkájáról. Az 59 kaposvári 
szavazókörben 391 fő vett részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában, többségük 
régóta vesz már részt a választásokban, jól felkészült, tapasztalt bizottsági tag. Munkájukkal 
kapcsolatban kifogás, panasz nem érkezett. Áldozatos munkájukat ezúton is megköszönöm. 
Röviden említeném meg a Kaposvári Helyi Választási Bizottság munkáját. A Helyi Választási 
Bizottság 4 polgármester jelöltet, 52 egyéni választókerületi képviselő-jelöltet és 4 
kompenzációs listát vett nyilvántartásba.  
Összesen 151 határozatot hozott. 
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A szavazatszámláló bizottságok mellett dolgozó jegyzőkönyvezetők és adatfeldolgozást 
végző köztisztviselők összehangolt munkájának köszönhetően a választópolgárok gyors és 
pontos információkat kaptak a választási eredményekről. Ezúton is köszönöm dr. Kéki Zoltán 
címzetes főjegyző úr és segítőinek hatékony munkáját, amelynek során a megváltozott 
választójogi jogszabályok, valamint az új informatikai rendszer alkalmazását a napi 
munkavégzés mellett példaértékűen végezték.  
 
A következőkben szeretném ismertetni az egyéni választókerületi képviselő-választás 
eredményét.  
 
1. választókerületben Nagy Attila a Fidesz – KDNP közös jelöltje szerzett       

mandátumot 
2. választókerületben Torma János a Fidesz – KDNP közös jelöltje szerzett  

mandátumot 
3. választókerületben  Mihalecz András a Fidesz – KDNP közös jelöltje szerzett  

mandátumot 
4. választókerületben  Pintér Rómeó a Fidesz – KDNP közös jelöltje szerzett  

mandátumot 
5. választókerületben  dr. Szép Tamás a Fidesz – KDNP közös jelöltje szerzett 

mandátumot 
6. választókerületben  Borhi Zsombor a Fidesz – KDNP közös jelöltje szerzett  

mandátumot 
7. választókerületben  Csutor Ferenc a Fidesz – KDNP közös jelöltje szerzett  

mandátumot 
8. választókerületben  Oláh Lajosné a Fidesz – KDNP közös jelöltje szerzett 

mandátumot 
9. választókerületben  Dér Tamás a Fidesz – KDNP közös jelöltje szerzett  

mandátumot 
10. választókerületben  Czimmermanné Németh Andrea a Fidesz – KDNP közös jelöltje  

szerzett mandátumot 
11. választókerületben  Gelencsér Ferencné a Fidesz – KDNP közös jelöltje szerzett 

mandátumot 
12. választókerületben  dr. Giber Vilmos a Fidesz – KDNP közös jelöltje szerzett  

mandátumot 
 
Kaposvár Megyei Jogú Városban a megszerzett töredékszavazatok arányában 5 kompenzációs 
listás mandátum került kiosztásra, ennek az eredménye: 
 
1. DK – Együtt – MSZP közös listája 2 mandátumot szerzett 
2. Jobbik listája 2 mandátumot szerzett 
3. LMP listája 1 mandátumot szerzett 
 
A kompenzációs listáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésébe bejutott képviselők:  
 
1. Kováts Imre a DK – Együtt – MSZP közös jelöltje szerzett mandátumot 
2. Pintér Attila a DK – Együtt – MSZP közös jelöltje szerzett mandátumot 
3. Kiss Tamás a Jobbik jelöltje szerzett mandátumot 
4. Miháldinecz Gábor a Jobbik jelöltje szerzett mandátumot 
5. Felder Frigyes az LMP jelöltje szerzett mandátumot 
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Felkérem a tisztelt jelenlévőket, hogy a képviselők eskütételének időtartamára szíveskedjenek 
felállni.  
 
Az eskü szövegének előmondására felkérem a legfiatalabb képviselőt Pintér Rómeó képviselő  
urat. 
 
- A képviselők esküje 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is  
megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kaposvár 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
 
Isten engem úgy segéljen!”  

 
dr. Gálosi Vera a Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkérte a Tisztelt Képviselő 
Hölgyeket és Urakat, hogy vegyék át a megbízóleveleiket. Kérte dr. Kéki Zoltán címzetes 
főjegyző urat, hogy szólítsa a képviselőket. 

 
1. Nagy Attila 
2. Torma János 
3. Mihalecz András 
4. Pintér Rómeó 
5. dr. Szép Tamás 
6. Borhi Zsombor 
7. Csutor Ferenc 
8. Oláh Lajosné 
9. Dér Tamás 
10. Czimmermanné Németh Andrea 
11. Gelencsér Ferencné 
12. dr. Giber Vilmos 
13. Kováts Imre 
14. Pintér Attila 
15. Kiss Tamás 
16.  Miháldinecz Gábor 
17. Felder Frigyes 

 
Gratulált valamennyi megválasztott képviselőnek. 
 
dr. Gálosi Vera, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Jelentést tett a polgármester-választás 
eredményéről. 
 
„A polgármester választás eredménye: 
A szavazás befejezésekor a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 53.824 fő.  
Szavazóként megjelentek száma 18.460 fő volt, amely a választópolgárok 34,3 %-a. 
Az érvényes szavazatok száma 18.281 szavazat volt, ami 99 %-os arányt jelent.  
 
Kováts Imrére leadott szavazatok száma:   3.755  szavazat (20,54 %) 
Szita Károlyra leadott szavazatok száma: 11.986  szavazat (65,57 %) 
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Felder Frigyesre leadott szavazatok száma:     740  szavazat (4,05 %) 
Kiss Tamásra leadott szavazatok száma:  1.800  szavazat (9,85 %) 
 
A Helyi Választási Bizottság hivatalosan megállapította, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  
megválasztott polgármestere Szita Károly úr. Gratulálok polgármester úrnak. Kérem 
Polgármester Urat, fáradjon a mikrofonhoz az eskütételhez. 
 
- A polgármester eskütétele 

Az eskü szövegének előmondására felkérem a legfiatalabb képviselőt Pintér Rómeó 
képviselő urat. 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is  
megtartatom; polgármesteri tisztségembő l eredő feladataimat Kaposvár fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
 
Isten engem úgy segéljen!”  

 
dr. Gálosi Vera a Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkérte a Polgármester Urat, hogy 
vegye át a megbízólevét. 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntő beszédet mondott. 
 
„Kedves Háznagyasszony! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselő Úr! Kormánybiztos 
Úr! Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kaposváriak! Kedves Barátaim! 
 
Néhány nappal ezelőtt úgy döntöttek városunk polgárai,  hogy azon az úton haladjunk tovább, 
amelyre két évtizeddel ezelőtt együtt léptünk rá. 
Igen, éppen 20 évvel ezelőtt kezdtük meg közös városépítő munkánkat. Az akkor született 
gyermekek ma már felnőtt kaposváriak. Tanúi, szemtanúi és részesei egy korszaknak, 
amelynek során egy álmos kisvárosból élhető európai várossá vált Kaposvár.  
Városunk bizonyos értelemben gyermekeinkhez hasonlóan vált felnőtté. Két évtizeddel 
ezelőtt arról döntöttünk, hogy merünk-e élni szabadságunkkal, merjük-e saját kezünkbe venni 
a sorsunkat. Vagyunk-e elég bátrak ahhoz, hogy véleményt alkossunk jelenünkről és  
megfogalmazzuk azokat a célokat, amelyek a jövő Kaposváráról, a mi és utódaink életéről 
szólnak. 
Bevallom Önöknek őszintén, nem volt könnyű.  
Át kellett lépnünk a saját árnyékunkat, el kellett hinnünk, hogy sikerülhet egy olyan várost 
építenünk, amely a felmenő ink által letett alapokon egy új, egy szebb korszakot nyit meg 
mindannyiunk előtt. El kellett hinnünk, hogy közösen képesek vagyunk otthonná nemesíteni 
lakóhelyünket. 
Sokan és sokat dolgoztunk azon, hogy így legyen. Sok mindent elértünk, sok mindenre 
büszkék lehetünk. Kaposvár ma erős város, erősebb, mint valaha is volt történelme során. Mi 
nemcsak beszéltünk a közösségről, hanem segítettük létrejöttét és megerősödését is.  
Ez a közösség pedig újabb és újabb csodákat hajtott végre, és egyre feljebb lépett. Sok 
mindent átéltünk együtt. Szembesülnünk kellett az elmúlt száz év egyik legnagyobb 
válságával, mi is átéltünk természeti katasztrófákat, árvizeket és hóviharokat, s túléltünk 
felelőtlen politikusok által okozott bajokat is.  
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Mindezek mellett építettük is városunkat. 
Felsorolni is hosszú lenne, hogy mit is hoztunk létre, lakásoktól az árvíztározón át az ipari 
parkig. Vagy hogyan váltunk a legdrágább városok egyikéből az egyik legolcsóbbá. Vagy 
éppen miképpen, milyen úton került Kaposvár fokozatosan az érdeklődés középpontjába, 
hogyan vált országos példává az itt élők összefogása és munkája. 
Mi tudjuk, tudjuk pontosan, hogy minden sikerünk alapja az, hogy erős közösség lettünk. Ez a 
közösség együtt dolgozott és sokat dolgozott az évek alatt. Elhittük, hogy meg tudjuk csinálni,  
mert hittünk egymásban. 
  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kaposváriak! 
  
Két évtized közös munkájára volt szükség ahhoz, hogy Kaposvárt a XXI. század egyik jó 
reményű, erős városává alakítsuk. 
Az előttünk levő években az dől el, hogy élünk-e ezzel az erővel, kézzelfoghatóvá, a 
mindennapok biztonságává változtatjuk-e a reményt, amelyre elért eredményeink joggal 
biztatnak bennünket. Biztos vagyok benne, hogy amíg együtt vagyunk, addig mindazt meg 
tudjuk valósítani, amit közösen terveztünk el, amit közösen gondoltunk ki. 
Feladatunk márpedig van bőven: és közülük is a legfontosabb az, hogy azok is biztonságban 
érezzék magukat, akiknek ma még a bizonytalanság őrli fel az erejüket. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Számomra igen nagy megtiszteltetés, hogy a következő öt évben is együtt dolgozhatom a 
kaposváriakkal. Rajtuk kívül azonban köszönettel tartozom családomnak és közülük is  
elsősorban feleségemnek, nélküle nem ment volna. Neki kellett a legtöbbet elviselnie. 
Köszönöm szépen! 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! 
 
Alázattal, kellő szerénységgel, ugyanakkor nagy határozottsággal készülök az előttünk levő 
évekre. A város megválasztott képviselőitől azt kérem, hogy soha ne a tisztségüket nézzék, 
hanem az embereket lássák. Ők azok, akik egyértelműen kijelölték az utat, és a mi feladatunk 
az, hogy a legjobb tudásunk szerint valósítsuk meg közös álmainkat. 
Tudom, hogy Kaposvár fényes jövő előtt áll. Minden, amiért megküzdöttünk, most hozhatja 
meg a gyümölcsét. S mindaz, amit ma megteszünk, a gyermekeink és unokáink életét könnyíti 
majd meg. 
Kívánom, hogy jelentsen ez mindnyájunknak, minden kaposvárinak hajtóerőt a következő 
esztendőkre is.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kaposváriak!  
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
 
Hát akkor munkára fel!” 
 
Szita Károly polgármester: Felkérte országgyűlési képviselő Gelencsér Attila urat, hogy 
ünnepi beszédét tartsa meg. 
 
Gelencsér Attila Kaposvár Országgyűlési képviselője: Köszöntötte az újonnan megalakult  
testületet. 
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„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! Háznagyasszony! 
Kormánymegbízott Úr! Tisztelt alakuló ülés, most megválasztott képviselők! Családtagok és  
minden kedves vendég!  
 
Lélekemelő pillanat ez a mostani. Itt állok a patinás városháza gyönyörű dísztermében, a 
falakról nemzetünk nagyjai,  Kossuth Lajos és Deák néz le ránk, mellettem pedig Kaposvár 
történetének legsikeresebb polgármestere, Szita Károly. Jó kis csapat ez így. Amit 
nemzetépítő elődeink a XIX. században elkezdtek, arra Szita Károly a XXI. században feltette 
a koronát. A folyamat azonban természetesen nem volt ilyen egyszerű. Ebben a mondatban 
két évtizednyi kemény munka, küzdelem és emberfeletti kitartás van benne. Szita Károly, - 
aki az egyik legrégebb óta regnáló polgármester a városvezetők között, s aki a vasárnapi 
szavazáson a megyei jogú városok polgármesterei közül a legnagyobb arányú felhatalmazást 
kapta - dolgozik rendületlenül és rendíthetetlenül ezért a városért. Sokszor ellenszélben, 
sokszor gáncsoskodások közepette, de sohasem egyedül. Mindig volt egy maréknyi csapat, - a 
város képviselőtestületének Fidesz- KDNP frakciója - akik hol többen, hol kevesebben, de 
mindig, minden körülmények között kiálltak a városért, és támogatták a városépítő, 
városfejlesztő munkát. Jó látni, és büszkeséggel tölt el, hogy ez a csapat, ez a frakció immár 
harmadik ciklus óta a lehető legnagyobb. A Fidesz- KDNP képviselő jelöltjei immár 
harmadszor nyertek minden kaposvári körzetben. Rekord ez, csak úgy, mint Szita Károly 
most kezdődő 6. ciklusa, amely a folytonosságot, a kontinuitást biztosítja és jelképezi is az  
elkövetkezendő esztendőkben. 
Engedjék meg, hogy Deák Ferenc gondolatait ajánljam figyelmükbe. Azokat, amelyeket 
akkor mondott, amikor 1872-ben negyedik alkalommal választották országgyűlési 
képviselővé. “Ha visszatekintünk a múltra, örömmel kecsegtetem magam azon hittel, hogy 
hazánk sorsa javult. „ 
 Ha az elmúlt 20 évre visszatekintve – Deák Ferenc intését megfogadva – rövid számvetést 
végzünk, és azt kérdezzük, mi történt a somogyi megyeszékhelyen az elmúlt két évtizedben, a 
lényeget valójában egy szóban is megragadhatjuk: fejlődött. A vidéki kisvárosból, az egyik 
legdinamikusabban fejlődő várossá vált. Míg a rendszerváltáskor Kaposvár a legutolsó helyek 
egyikén kullogott a rezsiköltségek tekintetében, azaz itt voltak a legdrágábbak a 
közszolgáltatások díjai, addig ma már Kaposvár a legolcsóbb városok egyike.  A legtöbb 
szolgáltatás árában mindenkit magunk mögé utasítunk.  
 
Tisztelt Közgyűlés!  
 
Az árak mellett pozitív irányba változtak a bérek is. Az elmúlt évben Somogyban nőttek az 
országban, a legjobban az átlagkeresetek, s szerencsére ezt egyre többen érzékelik. Csökkent a 
munkanélküliség, új foglalkozatók jelentek meg a városban és egyre többeknek vonzó 
befektetési helynek tekintik Kaposvárt, s fejlesztenek, bővítnek a régi munkaadók is. Fontos 
ez, mert minden adat, minden statisztika mögött emberek, családok vannak, s hogy Szita 
Károly polgármester szavait idézzem: ha munka van, minden van. Így aztán a cél nem lehet  
kisebb, mint a teljes foglalkoztatás. Tudom, ezért még nagyon sokat kell dolgozni. Hiszem 
azonban, hogy ez a képviselőtestület, élén polgármesterével, ezt is meg fogja oldani. Mint oly 
sok mindent az elmúlt 20 esztendőben. 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt megválasztott képviselők! 
 
Más lesz a feladatuk, más lesz a feladatunk, mint eddig. Harmóniában a kormányprogrammal, 
a gazdaságra, a növekedésre, a foglalkoztatásra kell az erőnket koncentrálni. A rendszerváltás  
óta most először eszközöket is fogunk hozzá kapni. A gazdaság fejlesztésére soha nem látott 
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mennyiségű pénz fog érkezni a városba. Önöknek is és a gazdaság szereplőinek is új 
szemléletre lesz szükségük. Hogy mennyi pénzt kapunk, az rajtunk múlik. A megyei 
fejlesztési tervet készítőként, azt jól ismerőként mondom Önöknek, nem az a kérdés, hogy 
lesz-e elég pénz, hanem lesz-e elég pályázó. Úgyis fogalmazhatnék el tudjuk-e költeni azt a 
forrást, ami jár nekünk. A városüzemeltetési feladatot már megtanultuk. Meg is jutalmazták 
Önöket érte a választók, de ez a jövőben kevés lesz, és nincs tovább felmentés, és nincs  
tovább mentség, mert minden eszköz a kezünkben lesz ahhoz, hogy a teljes foglalkoztatást 
elérjük. A legfontosabb, ami a legtöbb kaposvárit érdekli, hogy miként élhetnének nagyobb 
jólétben. Miként gyarapodhatnának ne csupán közösségi, de személyes életükben is. Miként 
tehetjük sikeresebbé városunkat, és benne saját magunkat. Miként nyithatjuk szélesebbre a 
boldogulás lehetőségét Kaposvár valamennyi polgára előtt. Kaposvár lakói jólétet, gazdasági 
fejlődést, munkahelyeket akarnak, mely egzisztenciát és biztonságot teremt számukra.  
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselők!  
 
A feladat tehát az, hogy 5 év múlva, a következő helyhatósági választásokkor a közgyűlés 
tagjai ne pironkodva álljanak a városlakók ítélőszéke előtt, magyarázkodva, hogy a jólét  
ügyében miért is nem tudtak előre lépni. Charles De Gaulle azt mondta: a városvezetés túl 
komoly dolog ahhoz, hogy politikusokra, vagy képviselőkre lehetne bízni. Cáfoljanak rá erre 
a véleményre, és bizonyítsák be a következő 5 esztendőben, hogy méltók voltak a vasárnapi 
szavazatokra. Soha nem feledve, hogy mindannyian egy olyan Kaposváron szeretnénk élni,  
ahol az emberek elismerik egymás munkáját és érdemeit. Ahol az emberek biztatják, 
bátorítják egymást, s ahogy a plakátokon is látható volt, hisznek egymásban. Ahol nem 
engedik, hogy a kicsinyesség, a szűkkeblűség és a kisszerűség visszahúzza a többre képes, a 
többet teljesítő, a többet vállaló társakat. Olyan várost szeretnénk, amelyben a munka és a 
teljesítmény megbecsülése uralkodik és ahol a tisztességesen dolgozók megélhetése 
biztosított. Meggyőződésem, hogy Kaposvár, a kaposvári emberek elmúlt években véghezvitt 
erőfeszítéseinek és teljesítményének köszönhetően egy új és reményteljes korszak előtt 
állunk. Hiszek abban, hogy az előttünk álló 5 év már nem a nagy gondolatok, hanem a nagy 
tettek korszaka lesz. A jövő gondolati építménye biztos alapokon áll. Most ismét tettekre lesz 
szükség és lehetőség. Három nyílvessző közül az repül a legmesszebb, amit kilőttek. Önök 
már kilőtték a nyílvesszőjüket. Már csak az kell, hogy célba érjen. 
A feladatokhoz azonban komoly teherbírású és magas szakítószilárdságú emberek kellenek. 
Olyanok, mint Szita Károly, s olyanok, mint Önök, kedves képviselő hölgyek és urak. Olyan 
képviselőkre van most szükség, akik elbírják a választók által vállukra helyezett súlyt és 
felelősséget, akik alázattal közelítenek feladatukhoz, és kitartanak a közös céljaink mellett. 
Mert képviselőnek lenni egyszerre küldetés, szakma és munka is.  A felelős képviselői munka 
megvalósítása azon múlik, hogy megértik-e, hogy a város, a kaposváriak szolgálatába lépni 
egyszerre hatalom és felelősség is.  A cél közös: jobbá, szebbé tenni a város életét. Tudom, 
Önöknek, mindnyájuknak ez a célja, az eszközeik és a módszereik azonban gyakran 
különbözőek. Nincsenek kétségeim, ez az 5 év is hangos lesz perzselő vitáktól.  Mindez 
azonban mindaddig nem baj, míg mindenki a kaposváriakért védi vélt vagy valós igazát. 
Szükség van vitákra, ellenzéki álláspontra, mivel csak így őrlődhet ki végül az igazság. 
Véleménykülönbségek mindig voltak, és mindig lesznek. Nincs okunk sem meglepődni, sem 
neheztelni, hiszen tudjuk, ez a politikai élet természetessé vált rendje, s azt is mindenkinek el 
kell fogadni, hogy ha nem elég hosszú a prém, arról a medve is tehet. Vannak 
változtathatatlan tények és helyzetek, melyeket mindenkinek el kell fogadni. 
Én nem kérek mást, csak azt, soha ne feledjék, kikért és miért ülnek itt. S ne feledjék azt sem: 
akire sok bízatott, attól sok kéretik számon! Nehéz, de szép munka az önöké. Bízom abban, 
hogy egyfelől örömüket lelik majd a képviselői munkában, másfelő l pedig Kaposvár javára 
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végzik dolgukat, hisz javarész az önök munkáján múlik, hogy biztonságos vizeken tartják e 
Kaposvár hajóját.  
Számomra rendkívüli megtiszteltetés, hogy a városunk országgyűlési képviselőjeként, egy 
ilyen polgármester és egy ilyen közgyűlés mellett tehetem a dolgomat. Hiszem, hogy 
valamennyi kaposváriért tudunk majd közösen dolgozni és hiszem, hogy együtt jól fogjuk 
szolgálni a kaposváriakat. Önök itt a Városházán, én pedig az ország házában. Mert 
Kaposvárinak lenni nem kalapdísz, hanem a szívünk mélyén viseljük, mint tenger csigája a 
gyöngyét.  Kívánok ehhez a munkához Önöknek sok erőt, egészséget, a Teremtő Úristen 
áldást. 
 
Ezt követően a Kaposvári Zeneiskola tanárainak műsora következett.  Ránki György: Széki 
csűrdöngölő művét adta elő  Vikol Judit és Várfalvi-Fodor Éva.  Lukácsi Enikő és Várfalvi-
Fodor Éva Rossini: A sevillai borbély című operájából Rosina áriáját adta elő. Horovitz 
klarinét-zongora szonátájának III. tétele Kápolnás Attila és Várfalvi-Fodor Éva előadásában.  
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte valamennyiük nevében művésznőknek és  
művészúrnak, azt, amit bemutattak és külön köszönte igazgató asszonynak, hogy ezt a 
lehetőséget megteremtette számukra. Maga, de tudja, hogy nagyon sok kaposvári nevében is  
elmondhatja, hogy mindig büszkék voltak Zeneiskolájukra és nem csupán a kicsikre, hanem a 
tanáraikra, akik nevelik az ifjú zenei tehetségeket. Köszöni azt a szépséget, amit kaphattak. 
 
Megköszönte Gelencsér Attila képviselő úrnak köszöntő és üdvözlő szavait.  
 
Megköszönte a résztvevőknek, hogy elfogadták a meghívást és részt vettek az alakuló ülésen, 
valamennyi kaposvárinak köszönetet mondott a bizalomért, és annak, aki fontosnak érezte azt, 
hogy Kaposvár jövője tekintetében véleményt alkosson és véleményt mondjon.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 18 tagja közül 18 képviselő jelen van, így az alakuló 
Közgyűlés határozatképes. Tájékoztatta képviselő-társait, hogy az alakuló ülés 2014. október 
30-án 8.00 órakor folytatódik. Itt kerül beterjesztésre a kaposváriak programja, amely a 
„Hiszünk egymásban” címet viseli, megválasztják a város tisztségviselőit, bizottságait és sok 
egyéb előterjesztés. 
 
Kérte képviselőtársait, hogy egy közös fotózás erejéig maradjanak a teremben. 
 
Az ünnepi közgyűlés zárásaként kérte, hogy énekeljék el együtt a Szózatot Gál Laura 
közreműködésével. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Szita Károly       dr. Kéki Zoltán 
           polgármester                címzetes főjegyző 


