
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2014. január 13. 
Testületi ülés helye: Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. 
I. emelet Díszterem 
 
 

J E G Y Z Ő  K Ö N Y V 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
  1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  3 dr. Csató László tanácsnok 0 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 0 - 
  6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
  7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
18 Karsai Józsefné képviselő 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
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. 
 
 



-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Szita Károly polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóit, a sajtó munkatársait. Megállapította, hogy a testület 15 tagja jelen van, így az ülés 
határozatképes. Elmondta, hogy január 15-éig egy pályázatról és egy nyilatkozatról kell 
dönteniük. Tájékoztatta a testületet, hogy az ünnepi Közgyűlésre január 23-án kerül sor és a 
következő Közgyűlés, amelyen a 2014. évi költségvetést tárgyalják, az január 24-én, pénteken 
reggel 8 órakor lesz.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 2925   Száma: 14.01.13/0/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 13 18:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
1/2014. (I. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a napirendet elfogadta. 
 
 
Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3. és 4. számú mellékletei tartalmazzák. 

NAPIRENDEK: 
 
1.)Előterjesztés az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos nyilatkozatok 

megtételéről 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 
2.)Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása elnevezésű pályázat 

beadásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések módosításáról 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens  



-----1. Előterjesztés az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételéről ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester elmondta, köztudott, hogy február 28-i határidővel valamennyi 
települési önkormányzatnál a Kormány 100%-os adósság átvállalást hajt végre, amelyeknek 
kellékei vannak. Ezeket a kellékeket közgyűlési határozattal kell felszerelniük. A pályázatokat 
szerdáig ( január 15-éig) kell beküldeniük. Hozzátette, hogy ez éves szinten érinti a városukat 520 
millió forint körüli összeggel, továbbá érinti a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulást is 50 
millió forinttal. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2926   Száma: 14.01.13/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 13 18:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
2/2014. (I. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzati 
adósságkonszolidációval kapcsolatos nyilatkozatok megtételéről szóló előterjesztést és a 
következő határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67.-68. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállomány Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja 
venni. 



      Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő: 2014. február 28. 

 
2. A Közgyűlés az adósságátvállalás kapcsán a következő nyilatkozatokat teszi: 

 
a. A Közgyűlés kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett 

olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául 
szolgált. 

 
b. A Közgyűlés kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett 

ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt 
bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, 
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel 
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési 
számlára. 

 
c. A Közgyűlés kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 31-én 

adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 
 

d. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a M agyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   M olnár György igazgató 
Határidő:   2014. február 28. 
 

3. A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy: 

 
a. megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
 

b. az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat indokolt esetben a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (6)  
bekezdésére figyelemmel -  az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek 
tekintetében azonos feltételekkel - a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti 
átvállalás érdekében kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

 
c.   a költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg. 

            
            Felelős:    Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:    M olnár György igazgató 
            Határidő:    2014. február 28. 



4. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
            Felelős:    Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:    M olnár György igazgató 
            Határidő:    2014. február 28. 
 
 
-----2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása elnevezésű pályázat 

beadásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések módosításáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Szita Károly polgármester ismertette, hogy pályázatot írt ki a M inisztérium a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosított cégeknél. Elmondta, hogy négy dologra lehet 
pályázni, amelyet az előterjesztés tartalmaz.  

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Borhi Zsombor tanácsnok észrevételként elmondta, hogy rendkívül sok az illegális 
hulladéklerakás főleg a körzetében. Tapasztalata az, hogy nagyon sok helyen a hulladék nagy 
részét vállalkozók teszik le, például: autógumi, bontott hulladék, épületbontásból származó 
dolgok, stb. Információja szerint nincs mód arra, hogy az ilyen veszélyes hulladékokat 
Kaposváron a vállalkozók le tudnák tenni, hanem az erre engedéllyel rendelkező helyeken, 
Pécsen és M arcaliban lehet csak lerakni. Szerinte el kellene gondolkodniuk azon, hogy 
Kaposváron is kialakítsanak központilag egy ilyen helyet, és utána a KVG Zrt. elviszi a 
megfelelő helyre. Nagyobb ellenőrzést kért ez irányban.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy éves szinten, amikor sikerül pályázniuk, akkor 6 
millió forintot költenek illegális hulladék lerakók felszámolására és 2-3 millió forint az az éves 
állandó összeg, amit ezekre költenek. Hozzátette, hogy ez ügyben dr. Kéki Zoltán címzetes 
főjegyző úrék akkor tudnak hatékonyan eljárni, ha tetten érnek, továbbá, ha kapnak egy 
rendszámot. Elmondta, hogy ez évben indul a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
nagyprogramjuk,  amely egy 6 milliárd forint értékű  program, amely meg fogja oldani Borhi 
Zsombor tanácsnok úr által említett problémát. Elmondta, hogy addig is a KVG Zrt. telephelyén 
van legális, ideiglenes udvar, amely fogadja a veszélyes hulladékokat is.  
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2927   Száma: 14.01.13/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 13 18:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
3/2014. (I. 13.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 
Vidékfejlesztési Minisztérium által 2013. 12. 20-án közzétett, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok részére kiírt nyilvános Pályázati Felhívás 
(„2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati felhívás”) alapján. 
 
A pályázat célja a 2014. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának 2014. évi díjkompenzációja. 
 
A pályázat során az Önkormányzat, a Közszolgáltató által elvégzett számítások alapján 46.154 
067 Ft/év, összesen negyvenhatmillió-százötvennégyezer-hatvanhét Ft/év összegben nyújtja be 
pályázatát.  
 
Fenti összeg az Önkormányzat által, a pályázat során 25 %-os mértékű előfinanszírozással kerül 
megigénylésre. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:   2014. január 20. (pályázat beadására) 

 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KVG Zrt-vel, a kommunális 
hulladék gyűjtésre, szállítására, és a KHG Kft-vel a települési szilárd hulladék ártalmatlanítására,  
és szilárd hulladéklerakó üzemeltetésére kötött szerződések a közbeszerzési eljárás eredményes 
lezárásig, változatlan feltételekkel az előterjesztéshez mellékelt szerződés szerinti 
meghosszabbítását elfogadja. 



Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:   azonnal 

 
 
Szita Károly polgármester elmondta ismét, hogy január 16-án 18 órakor Közmeghallgatás, 
január 23-án 17 órakor ünnepi Közgyűlés és január 24-én 8 órakor Közgyűlés lesz, ahol 
megtárgyalják a 2014. évi költségvetést is. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 

 
 Szita Károly dr. Kéki Zoltán 

 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
      Borhi Zsombor            Kiss Tamás 
                            tanácsnok képviselő 
 


