
    

162/2020. (XII. 29.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben 
foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozta: 
 
1. A Polgármester a Kapos Holding Zrt. alaptőkéjét a Ptk. 3:293-3:298 §-aiban foglalt szabályok 
alapján az alábbiak szerint emeli fel: 
 

a) Az alaptőke-emelés módja: zártkörű. 
b) Az alaptőke-emelés összege: 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint. 
c) Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét a határozat 2. pontja 

tartalmazza. 
d) A pénzbeli hozzájárulás értéke: 1.281.000.000,- Ft, azaz 

egymilliárd-kettőszáznyolcvanegymillió forint. 
 Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db. 
 A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „E” sorozatba tartozó, névre szóló 

törzsrészvény, egyenkénti névértékük 1.000,-Ft, össznévértékük: 1.000.000,- Ft, 
kibocsátási értékük 1.281.000.000,- Ft. 

 A hozzájárulást szolgáltató neve, székhelye: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
A szolgáltatás időpontja: módosított alapszabály aláírásától számított 8 napon belül. 

e) A részvények névértékének és kibocsátási értékének különbözetét a Kapos Holding Zrt. 
tőketartalékba helyezi. 

f) A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam: 8 
nap. 

g) A Polgármester a részvények átvételére – előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára 
tekintettel – a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelöli ki, amely a 
kibocsátásra kerülő valamennyi, a d) pontban részletezett darabszámú, értékű és egyéb 
tulajdonságokkal rendelkező részvény átvételére jogosult. 

 
A fenti határozat egyben a Kapos Holding Zrt. alapítói határozatának is minősül. 
A pénzbeli hozzájárulás pénzügyi fedezetét a Polgármester az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének felhalmozási kiadásai közt, a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozatban 
biztosított központi támogatás terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő:   2020. december 31. 
 
2. A Polgármester a Kapos Holding alapító okirata a V/2. és a VI/1. pontjainak módosítását az 
alábbiak szerint elfogadja: 
 
„V/2. 
A részvénytársaság jegyzett tőkéje/alaptőkéje: 2.008.143.000,- Ft, azaz 
Kettőmilliárd-nyolcmillió-egyszáznegyvenháromezer forint. 
 
A jegyzett tőke összetétele: 11.000.000,- Ft, azaz tizenegymillió forint készpénz, továbbá 
1.997.143.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-egyszáznegyven-három-ezer 
forint értékű apport. A részvénytársaság tőketartalékát képezi továbbá 25.700.000,- Ft készpénz, 



    

mely a VI/1 pontban megjelölt, „C” sorozatba tartozó törzsrészvények névértéke és kibocsátási 
értéke különbözetének felel meg, valamint 166.625.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban 
megjelölt „D” sorozatba tartozó törzsrészvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének 
felel meg, valamint 1.553.717.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt „E” sorozatba 
tartozó törzsrészvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének felel meg. 

 
VI/1. 
A részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra kerül összesen 5 db. 
egyenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatba tartozó 
törzsrészvény. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére kibocsátásra kerül összesen 1.997.143 db. 
egyenként 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „B” sorozatba tartozó 
törzsrészvény. 
A részvények kibocsátási értéke a névértékükkel egyezik meg. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 1.000 db, 
egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „C” sorozatba tartozó, 
törzsrészvény, 26.700.000,- Ft kibocsátási értéken. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 1.000 db, 
egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „D” sorozatba tartozó, 
törzsrészvény, 167.625.000,- Ft kibocsátási értéken. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 
4.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „E” sorozatba 
tartozó, törzsrészvény, 1.557.717.000,- Ft kibocsátási értéken. 
A felemelt alaptőke terhére kibocsátott részvények átvételének feltétele a nem pénzbeli 
hozzájárulás rendelkezésre bocsátása. 
A részvények utáni szavazati jogot ezer forintonként kell kiszámítani.” 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő:   2020. december 31. 
 
3. A Polgármester a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.) zártkörűen végrehajtásra 
kerülő alaptőke-emelése során kibocsátani tervezett részvények átvételére, a Ptk. 3:296. § (3) 
bekezdése által előírt előzetes kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint: 
 

a) A vállalt pénzbeli hozzájárulás pontos összege: 1.281.000.000,- Ft, azaz 
egymilliárd-kettőszáznyolcvanegymillió forint. 

b) Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db; 
 A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „E” sorozatba tartozó, névre szóló 

törzsrészvény, névértékük: 1.000.000,- Ft, kibocsátási értékük: 1.281.000.000,- Ft. 
c) A pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontja: módosított alapszabály aláírásától 

számított 8 napon belül. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő:   2020. december 31. 
 
4. A Polgármester a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Achim A u. 2.) Alapító Okirata IX./4. h. 
alpontja alapján hozzájárul, hogy a Kapos Holding Zrt. a határozati javaslat 1. pontja alapján 
részére nyújtott pénzbeli hozzájárulás igénybevételével a Kapos Televízió és Rádió Nonprofit 
Kft.-ben, a Kaposvári Közlekedési Zrt.-ben, a Kapos Sport Nonprofit Kft.-ben, a Kaposvári 
Élmény és Gyógyfürdő Kft.-ben, a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-ben, valamint a 
KAVÍZ Kft-ben (ez utóbbiban legalább 140.010.000 Ft összegű) meglévő tulajdonrészére 
tekintettel ezen társaságok tőkehelyzetét rendezze. 



    

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2021. december 31. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 2005/2020.(XII.24.) Korm. határozat 1. számú 
melléklete alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a BMÖGF/1086-1/2020 
számú Támogatói Okirat alapján az önkormányzati feladatok ellátása érdekében pénzeszköz 
átadás, támogatás nyújtás jogcímen jóváhagyott központi forrás terhére az alábbi támogatásokat 
biztosítja: 
a) Kaposvári Közlekedési Zrt. részére                                           165.010.000 Ft 
b) Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére          74.000.000 Ft 
 
A támogatott gazdasági társaságok a támogatás összegét a 2020. július 01. és 2021. december 31. 
közötti időszakban felmerült és kiegyenlített, egyéb bevételből (ideértve az egyéb fenntartói 
támogatásokat) nem fedezett kiadásaikra fordíthatják az erről szóló támogatási szerződésekben, 
valamint az önkormányzati feladatok ellátásra kötött közfeladatellátási szerződésben 
meghatározott feltételek szerint.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. december 31. (támogatási szerződések aláírása) 
   2021. december 31. 

 
 
 

INDOKOLÁS 
 
 
 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  
 
 
A közszolgáltató társaságaink biztonságos működtetéséhez forrást biztosítunk az anyavállalat 
Kapos Holding Zrt., valamint a közfeladat ellátási szerződés alapján önkormányzati feladatokat 
ellátó Kaposvári Közlekedési Zrt. és a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére, a 
Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati  intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli  előirányzat-átcsoportosításokról, 
kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi  központi költségvetés végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat (továbbiakban Korm. határozat) 1. számú mellékletben 
szereplő 1.380.000.000 Ft összegű központi forrás terhére.  
 
A Korm. határozat 3. melléklete alapján kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében 
pénzeszközátadás célra 140 010 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás illeti meg 
Önkormányzatunkat, amely támogatás a víziközmű szolgáltatónál történő ázsiós tőkeemelésre 
fordítható. 
 



    

A Korm. határozat szerinti összes 1.520.010.000 Ft támogatásból 165.010.000 Ft-ot a Kaposvári 
Közlekedési Zrt-nek, 74.000.000 Ft-ot a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft-nek 
közvetlen támogatás formájában, a fennmaradó 1.281.000.000 Ft-ot az anyavállalat Kapos 
Holding Zrt.-n keresztül tőkeemelés formájában biztosítunk a közfeladatot ellátó gazdasági 
társaságoknak. 
 
 
Kaposvár, 2020.december 29. 
 
 
  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 


