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KAPOS VÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  KÖZGYŰLÉSÉNEK 
VAGYONGAZDÁLKODÁS I ÉS TURISZTIKAI BIZOTTS ÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai 

Bizottsága  2010. március 29-én Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban 
megtartott rendkívüli üléséről.  

 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 

 
Pintér Attila tanácsnok köszöntötte a résztvevőket.  

M egállapította, hogy az ülésen 8 fő bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. 

M egkérdezte a Bizottság tagjait, a meghívóban és meghívó kiegészítésben szereplő napirendeken 
kívül van-e más napirend tárgyalására javaslat?  

 
Egyéb napirend tárgyalására a Bizottság tagjai nem tettek javaslatot. 

Pintér Attila tanácsnok javasolta napirendre felvenni az Önkormányzatunk és az M NV Zrt. 
közötti hulladékgazdálkodási célú, ingyenes területátadásáról szóló szerződés elfogadásáról című 

előterjesztést. 
 

Szavazás a meghívóban szereplő, valamint a felvételre javasolt napirendek tárgyalásáról: 8 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás 
 

34/2010. (III.29.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága a 
meghívóban szereplő napirend tárgyalását jóváhagyta, az Önkormányzatunk és az M NV Zrt. 

közötti hulladékgazdálkodási célú, ingyenes területátadásáról szóló szerződés elfogadásáról című 
előterjesztést napirendjére felvette.  

 
 
NAPIREND: 

 
I. Közgyűlési előterjesztés véleményezése: 

 
1. Előterjesztés a Honvéd utca, Arany János utca, Petőfi utca által határolt akcióterületre 

vonatkozó szociális város rehabilitációs pályázat benyújtásáról, valamint a Kaposvár 
komplex turisztikai fejlesztése című projekt önerejének biztosításáról 
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Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:            dr. Loncsár Krisztina Városfejlesztési Kft. igazgató 

              Bajzik Imre igazgató 
 

 
2. Önkormányzatunk és az MNV Zrt. közötti hulladékgazdálkodási célú, ingyenes 

területátadásáról szóló szerződés elfogadásáról 
 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a Honvéd utca, Arany János utca, Petőfi utca által határolt akcióterületre 
vonatkozó szociális város rehabilitációs pályázat benyújtásáról, valamint a Kaposvár 
komplex turisztikai fejlesztése című projekt önerejének biztosításáról 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, vélemény, javaslat nem hangzott el. 

A Bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

35/2010. (III.29.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága  „a 
Honvéd utca, Arany János utca, Petőfi utca által határolt akcióterületre vonatkozó szociális város 

rehabilitációs pályázat benyújtásáról, valamint a Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése című 

projekt önerejének biztosításáról” című előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 
támogatja.  

 
2. Önkormányzatunk és az MNV Zrt. közötti hulladékgazdálkodási célú, ingyenes 
területátadásáról szóló szerződés elfogadásáról 
 

Dr. S zép Tamás képviselő megkérdezte, hogy az előterjesztéshez csatolt szerződés V. pontjában 

a kötelezettségek felsorolásánál valóban kimaradtak 2-től 4-ig felsorolások, vagy csak gépelési hiba 
történt? M i volt a 2-4 pontok tartalma? 

 
Pintér Attila tanácsnok kérte az előterjesztő képviseletében jelenlévő Bajzik Imre igazgatót a 

válaszadásra. 
Bajzik Imre igazgató nem tudott válaszolni dr. Szép Tamás képviselő kérdésére. 
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S árdi Péter vagyongazdálkodási és marketing igazgató kiegészítésként elmondta, hogy a 
szerződésből semmi lényeges nem maradt ki, a számozás nem jó. Kérte a szerződés elfogadását dr. 

Szép Tamás képviselő úr észrevételének megfelelő pontosítással. 
 

Szavazati arány határozati javaslatra a szerződés V. fejezetének pontosításával: 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás. 

 

 
 

36/2010. (III.29.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága  az 
„Önkormányzatunk és az M NV Zrt. közötti hulladékgazdálkodási célú, ingyenes területátadásáról 

szóló szerződés elfogadásáról” című előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot azzal az 
észrevétellel támogatja, hogy a szerződés V. fejezetében felsorolt kötelezettségek sorszámozása 

kerüljön pontosításra. 

  
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 

 
Kaposvár, 2010. március 29. 
 
 
 
 
 
                            Gelencsér Ildikó                                                  Pintér Attila 
                                     titkár                                                               tanácsnok 


