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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI  ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA  

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és  
Vagyongazdálkodási Bizottsága 2010. december 9-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
A Bizottság a jelen lévő 9 fővel határozatképes. 
 
62/2010. (XII.09.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodás Bizottsága 
felvette napirendjére az alábbi előterjesztést: 
 
Képviselői módosító indítvány a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Lamperth Mónika képviselő 
 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
I. A 2010. december 09-i közgyűlés napirendjei: 
1. Előterjesztés a kaposvári Deseda tó halászati jogának haszonbérbe adásáról 

  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Hartner Rudolf Városgondnokság-vezető 

 
 

2. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai 
fejlesztés generál kivitelezésére vonatkozó szerződéses megállapodás módosításáról 

  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Bajzik Imre igazgató 

 
 
3. Képviselői módosító indítvány a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd 

hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes 
elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  Előterjesztő: dr. Lamperth Mónika képviselő 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai 

fejlesztés generál kivitelezésére vonatkozó szerződéses megállapodás módosításáról 
 
 
dr. Dobos Pál szakértő: Közbeszerzési szempontból meg lett vizsgáltatva? Kötbér igénnyel 
fog élni az Önkormányzat?  
dr. Szép Tamás képviselő: 2010. november 30. az elsőnél a határidő, miért nem a tényleges  
átadás időpontja 2010. december 8-a? 
Bajzik Imre igazgató: A Provitál Zrt megvizsgálta, közbeszerzési szempontból megfelelőnek 
találta. A kötbér igénnyel fogunk élni. 
 
 
63/2010. (XII.09.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztés 
generál kivitelezésére vonatkozó szerződéses megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
  
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
2. Előterjesztés a kaposvári Deseda tó halászati jogának haszonbérbe adásáról 
 
Felder Frigyes képviselő: Kéri Hartner Rudolf Városgondnokság-vezetőt, világítsa meg a 
vitát a Szövetség és az Önkormányzat között. 
Hartner Rudolf Városgondnokság-vezető: A Szövetség többször halat telepített. Ami 
beruházásuk nem térül meg, az őket megilleti. Egyéb beruházás a haltelepítés volt. Amit ő 
telepített, az őket illeti meg. 
Kocsis Ferenc szakértő: Szeretné látni a becslést, amin alapul az összhalállomány értékének 
összege a Szövetség szerint. Le kéne halásztatni a tavat az ő költségükre. Mutassa ki 10 évre a 
hozamolást. 
Farkas Márta szakértő: Költségoldalát is meg kéne nézni. 
Hartner Rudolf Városgondnokság-vezető: Növekmény megvan. Átadja a becslésről készült 
vizsgálat anyagát. 
 
64/2010. (XII.09.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári Deseda tó halászati jogának haszonbérbe adásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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3. Képviselői módosító indítvány a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd 
hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő: A javaslat lényege a novemberi Közgyűlés előtt hatályban 
lévő rendeletet állítja vissza. A novemberi döntés megszűnteti az egyéni fizetési lehetőséget a 
társasházaknál. A KVG Zrt-től háttérszámítás lett kérve a régi rendszer maradása miatti 10,4 
%-os növekedésről, december 3-án megjött a válasz: ilyen háttérszámítás nincsen. A 10,4 %-
os emelkedés hatásáról nincs számítás. 
Jurmann Béla szakértő: Aláírásgyűjtéskor 3000 aláírás gyűlt össze, kérik, hogy választási 
lehetőség legyen, milyen módon akarnak a lakosok fizetni. A költségkalkulációt végignézve a 
KVG Zrt növekedést mutat ki az új számlázási rendszer bevezetésekor. Pl: postaköltség 
jelentősen növekedni fog. 
Felder Frigyes képviselő: Politikai csatározásra alkalmas az előterjesztés. Javasolja: 
lakosságot kérdezzék meg errő l. Az új rendszer alkalmas lesz arra, hogy a büntessük azt, aki 
becsületesen fizet. 
Kocsis Ferenc szakértő: Vízdíjnál külön fizeti a társasház az őt illető részt. Szemétdíjnál is  
így kéne. 
Farkas Márta szakértő: Szemétdíjat a hulladékgyűjtőnk szerint fizet a társasház. A KVG 
Zrt-nek kéne eldöntenie, hogyan osztja el a lakók között. Szociálisan rászorulók köre egyre 
nagyobb. Mi alapján osztják le lakásokra a teljes fizetendő díjat a társasházak? 
Jurmann Béla szakértő: Szemétszállítás és a vízdíj között nem lehet párhuzamot vonni. 
Lakók közgyűlése döntötte el, mi alapján osztják fel a szemétdíjat. Nem a KVG Zrt-nek kell 
ezt eldöntenie. 
Tóth István alpolgármester: A vízzel nem lehet összehasonlítani. Ha a társasház nem tudja a 
kintlévőséget behajtani, tegyen érte jogi úton. 
Pintér Attila képviselő: Adó formájában az Önkormányzat behajthatja. 
dr. Szép Tamás képviselő: Társasházban lakom. Kinek van több lehetősége jogilag? 3 havi 
közös költség elmaradás esetén jelzálogjog bejegyzési lehetőség van, vagy fizetési meghagyás 
is lehet. Adóbehajtáskor ki fogja megcsinálni az Önkormányzatnál? Költségét szétszórjuk s 
város lakosságára. 
dr. Lamperth Mónika képviselő: KVG Zrt kalkulációjában költségnövekményt jelent az új 
rendszer bevezetése. Vagy átvert minket  a KVG Zrt vagy valami más van a háttérben. Az 
önkormányzati rendelet módosítása törvénysértő a Társasházi törvény szerint. Jogi lépéseket 
is fognak tenni. Társasházak már jelezték, hogy perelni fognak. 
Csutor Ferenc tanácsnok: A Jogi, Ügyrendi és  Összeférhetetlenségi Bizottság nem 
támogatta a javaslatot. 

 
65/2010. (XII.09.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Képviselői módosító indítvány a köztisztaság fenntartásáról, a települési 
szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes 
elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra nem javasolja. 
   
Szavazati arány: 1 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                7 nem 
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Kaposvár, 2010. december 9. 
 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Csutor Ferenc  
 titkár  tanácsnok 


