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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi alakuló ülés első ülésnapjának időpontja: 2019. október 24. 
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 Himnusz elhangzása után Szalma Tamás Jászai Mari-díjas színművész, a Csiky Gergely 
Színház tagja előadásában: Vörösmarty Mihály Szózat című verse hangzott el. 
 
 
Dr. Gálosi Vera, a Helyi Választási Bizottság elnöke megköszönte Szalma Tamás Jászai 
Mari-díjas művész úr versmondását és köszönetét fejezte ki Gál Laurának a Himnusz 
előéneklésével nyújtott segítségéért. Jelentést tett a képviselőválasztás eredményéről. 
 
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és 
Urak! Kedves meghívott vendégeink! 
Engedjék meg, hogy a Helyi Választási Bizottság nevében, először is megköszönjem Kaposvár 
város minden választáson részt vett polgárának megjelenését és szavazatának leadását. 
 
Kaposvár város névjegyzékében szereplő 51.780 választópolgárból 23.089 fő jelent meg, ami 
44,6 %-os részvételt jelent. 
 
Elsőként szeretnék szólni a szavazatszámláló bizottságok munkájáról. Az 59 kaposvári 
szavazókörben 335 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 megemlíteném a Kaposvári Helyi Választási Bizottság munkáját is. A Helyi Választási 
Bizottság 4 polgármester jelöltet, 46 egyéni választókerületi képviselő-jelöltet és 4 
kompenzációs listát vett nyilvántartásba. 
 
Összesen 161 határozatot hozott. 
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A Helyi Választási Iroda valamennyi tagja összehangolt munkájának köszönhetően a 
szavazókörökben probléma nélkül zajlottak a választások, a választópolgárok gyors és pontos 
információkat kaptak a választási eredményekről. Ezúton is köszönöm dr. Csillag Gábor 
választási irodavezető úr és segítőinek hatékony munkáját, amelynek során a megváltozott 
választójogi jogszabályok, valamint az 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  dr. 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  Kárpáti Tímea 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  Perlaki József 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. a Kaposváriakért Egyesület - DK - Jobbik - LMP - Momentum - MSZP közös listája 4 

mandátumot szerzett, 
2. a Szőlősgazdák listája 1 mandátumot szerzett. 
 
A kompenzációs listás mandátumáról 2019. október 22-én a Kaposváriakért Egyesület - DK - 
Jobbik - LMP - Momentum - MSZP két közös jelöltje lemondott. Lemondásukat ismertetem: 
 
Lemondások ismertetése 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésébe a kompenzációs listáról mandátumot szerző 
képviselők a következők: 
 
1. dr. Molnár Péter a Kaposváriakért Egyesület - DK - Jobbik - LMP - Momentum - MSZP 

közös jelöltje szerzett mandátumot. 
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2. Bereczki Dávid a Kaposváriakért Egyesület - DK - Jobbik - LMP - Momentum - MSZP közös 
jelöltje szerzett mandátumot. 

3. dr. Nadrai Norbert a Füredi Szőlősgazdák jelöltje szerzett mandátumot. 
 
 
Felkérem a tisztelt jelenlévőket, hogy a képviselők eskütételének időtartamára szíveskedjenek 
felállni.  
 
Az eskü szövegének előmondására felkérem a legfiatalabb képviselőt, Bereczki Dávid 
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. Csillag Gábor jegyző urat, hogy 
szólítsa a képviselőket. 

 
1.  Nagy Attila  
2. Torma János  
3. Mihalecz András  
4. dr. Pintér Rómeó  
5. dr. Szép Tamás 
6.  Csutor Ferenc  
7. Borhi Zsombor 
8. Kárpáti Tímea 
9.  Dér Tamás 
10. Czimmermanné Németh Andrea 
11.  Perlaki József 
12. dr. Giber Vilmos 
13. dr. Molnár Péter  
14. Bereczki Dávid 
15. dr. Nadrai Norbert 

 
Gratulált valamennyi megválasztott képviselőnek. 
 
Dr. Gálosi Vera, a Helyi Választási Bizottság elnöke jelentése a polgármester-választás 
eredményéről. 
 
„A polgármester választás eredménye: 
 
Kaposvár város névjegyzékében szereplő 51.780 választópolgárból 23.089 fő jelent meg a 
választáson. Az érvényes szavazólapok száma 22.816 db volt. 
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Horváth Ákos Ervinre leadott szavazatok száma:  8.841 szavazat (38,7 %) 
dr. Nadrai Norbertre leadott szavazatok száma:     574 szavazat   (2,5 %) 
Szita Károlyra leadott szavazatok száma:            12.874 szavazat (56,5 %) 
Pintér Lórándra leadott szavazatok száma:      527 szavazat   (2,3 %) 
 
A Helyi Választási Bizottság hivatalosan megállapította, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 7. 
alkalommal megválasztott, leghosszabb ideje hivatalban lévő polgármestere Szita Károly úr. 
Gratulálok polgármester úrnak. Kérem Polgármester Urat, fáradjon a mikrofonhoz az 
eskütételre. 
 
- A polgármester esküje 

Az eskü szövegének előmondására felkérem a legfiatalabb képviselőt Bereczki Dávid 
képviselő urat. 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
polgármesteri 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 Polgármester Urat, hogy vegye 
át a megbízólevét. 
 
 
Szita Károly polgármester köszöntő beszédet mondott. 
 
„Főtisztelendő Püspök Atya! Kedves Elnök Asszony! Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!  
Kedves kaposváriak! 
 
Ezekben a hetekben az ország sok-sok pontján beszélnek a városunkról. Példaként említik. 
Annak példájaként, hogy mi mindenre képes egy összetartó és összetartozó közösség. Hogy 
milyen erő rejlik abban, hogy a közösen megálmodott jövőért képes együtt is cselekedni egy 
város. A kaposváriak dicsérete ez. A kaposváriaké, akik a biztonságot nyújtó folytatásra és a 
békés gyarapodásra szavaztak bő másfél héttel ezelőtt. Köszönöm a támogatást és köszönöm 
az ismételt bizalmat! De köszönöm azoknak is, akik más utat, más jövőt képzeltek el 
városunknak és elmentek szavazni. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Öt esztendeje azt mondtam e teremben, hogy két évtized közös munkájára volt szükség ahhoz, 
hogy Kaposvárt a XXI. század egyik jó reményű, erős városává alakítsuk. És azt is mondtam, 
emlékezhetnek, hogy az előttünk levő években az dől el, élünk-e azzal az erővel, 
kézzelfoghatóvá, a mindennapok biztonságává változtatjuk-e a reményt, amelyre elért 
eredményeink joggal biztatnak bennünket.  
Nos, 11 nappal ezelőtt a kaposváriak választ adtak ezekre a kérdésekre, egyúttal pedig 
értékelték a mögöttünk hagyott éveket is. Igen, mi, kaposváriak éltünk a lehetőséggel és 
mindazt megvalósítottuk, ami a biztonságunk alapját nyújthatja, s mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy városunk polgárai jobban élhessenek. 
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Mindezt csak azért voltunk képesek megtenni, mert együtt maradtunk, és közösen dolgoztunk 
terveink megvalósításán! Talán sosem volt még olyan erős a kaposváriak közössége, mint ma. 
Az elmúlt években sohasem éreztem annyi szeretetet, támogatást, biztatást és bizalmat, mint a 
mögöttünk hagyott hetekben. Hálásan köszönöm feleségem és családom támogatását is, akik 
nélkül nemcsak az elmúlt öt esztendőt, hanem a mintegy három évtizedes szolgálatot sem 
tudtam volna vállalni. 
 
Kedves Kaposváriak! 
 
Összetartozunk! Ez ad erőt nekünk a mindennapok küzdelmeiben, és kitűzött céljaink 
eléréséhez. Szükségünk is van erre az egységre. Éppen ezért magam mindent meg fogok tenni 
annak érdekében, hogy megőrizzem közösségünk épségét, s hogy ne a széthúzás, hanem – az 
eddigiekhez hasonlóan – az összetartozás és a kölcsönös tisztelet jellemezzen bennünket. 
Nem fogom engedni, hogy becstelen viselkedéssel, hazugságokkal, alaptalan rágalmakkal 
megpróbálják egyesek szétverni a legnagyobb értékünket. 
Csak így hajthatjuk végre az Összetartozunk című várospolitikai programunkat. Csak így 
válhatunk Magyarország egyik legegészségesebb, legboldogabb, folyamatosan gazdagodó 
városává, és lélekszámában is gyarapodó közösségévé.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! 
 
Az évszázad beruházásai gyorsan haladnak. Bármerre nézünk toronydarukat és építkezésen 
dolgozó embereket látunk. Azonban soha nem felejthetjük, hogy nem a beruházások, hanem a 
kaposváriak a legfontosabbak. Mert köveket hordhatunk egymásra reggeltől estig, ám a falakat 
a lelkek tartják meg, és töltik meg élettel. Ezért azt javaslom, hogy az eredményeket ne 
tonnában és köbméterben, ne is pénzben mérjük, hanem mosolygó gyermekekben, a becsületes 
munka adta családi biztonságban és az egészséges és a betegségből kigyógyult emberek 
boldogságában, mert ezek az igazán nagy dolgok. 
Úgy látom, hogy a mögöttünk hagyott mintegy 10 év nem csak vállalható, de számos 
eredményére büszkék is lehetünk. Azt kívánom Kaposvárnak, hogy soha rosszabb 10 éve ne 
legyen! A célszalag azonban még jócskán odébb van. Azt ép ésszel senki sem vitathatja, hogy 
városunk jobb benyomást kelt, jobban néz ki, mint a 2010-es évek elején, de még nem úgy néz 
ki, ahogy szeretnénk. Még nem olyan, amilyen lehetne. A lassan mögöttünk hagyott évtized a 
válság legyőzéséről és egy újabb sikeres kaposvári évtized alapjainak a lerakásáról szólt. A 
következő évtized pedig a gazdaság további erősödésének, a növekvő béreknek, a népesség 
növekedésének, az egészség megőrzésének és az olcsóbb energiának, környezetünk 
megóvásának az évtizede lesz.  
 
Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Az előttünk álló évekre sokkal nagyobb feladatot vállaltunk, mint amit a Németh István 
Programmal teljesítettünk, teljesítünk. Olyan feladatot, amelynek megoldásához minden 
kaposvári részvételére szükség van. Olyan feladatot, amelynek révén a mainál is boldogabb 
közösség élhet e szép városban. Ehhez azonban újra és újra hitet kell tennünk a közösen vallott 
értékeink mellett. A becsületes munka, az egészség, a család, a rend és a biztonság mellett! 
Komoly tervek és kiapadhatatlan tetterő jellemez bennünket. Felismerni a jövőt, az abban rejlő 
lehetőségeket, s a magunk javára fordítani minden körülményt. Kaposvár nyertes lesz a 
következő évtizedben is. Számítok mindnyájukra! 
 
A Jóisten kegyelme legyen velünk továbbra is! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!” 
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Gratulált a város képviselő-testületében helyet foglaló képviselőknek! Jó munkát kívánt 
valamennyiüknek az előttük álló 5 esztendőre. Megköszönte a Választási Bizottság munkáját 
is és mindazoknak, akik őrködtek afelett, hogy ma itt lehetnek, képviselők, illetve a 
polgármester esküt tehettek és elkezdhetik, de mondhatja, folytatják munkájukat.  
 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 18 tagja közül 16 képviselő jelen van, így az alakuló 
Közgyűlés határozatképes. Tájékoztatta képviselő-társait, hogy az alakuló ülés 2019. október 
31-én 14.00 órakor folytatódik.  
 
Hivatalosan is meg fogja tenni, de itt van két képviselő, akik hosszú éveken keresztül egyéni 
körzetben nyertek mandátumot. Úgy döntöttek a képviselő-testületi munkát nem, de az emberek 
képviseletét továbbra is folytatni kívánják, csak nem ilyen szervezett keretek között. Hálás 
mindkettejüknek, Gelencsér Ferencné Jolikának és Oláh Lajosné alpolgármester asszonynak. 
Köszönetét fejezte ki, hogy együtt dolgozhattak. 
 
Az ünnepi Közgyűlést lezárta. Kérte, énekeljék el együtt a Szózatot.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Szita Károly       dr. Csillag Gábor 
           polgármester                 jegyző 
 
 


