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Pult Név Voks Frakció 
 
31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás alpolgármester 0 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 0 - 
  6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 1 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 1 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 0 - 
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. 
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KÖZMEGHALLGATÁS 
 
 
Borhi Zsombor alpolgármester: 
 
„Szeretettel köszöntöm Önöket a közmeghallgatáson, az önkormányzat és polgármester úr 
nevében is. Polgármester úr pesti programjáról érkezik majd várhatóan haza, ha időben 
hazaér, akkor még csatlakozik hozzánk, de megkért, hogy távollétében én vezessem ezt a mai 
közmeghallgatást. A jegyzőkönyv kedvéért megállapítom, hogy a képviselőtestület tagjai 
közül 15-en vagyunk jelen, a Közgyűlés határozatképes.  
 
Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, bár én arra számítottam, hogy sokkal többen lesznek ezen a 
közmeghallgatáson, hiszen ez egy nagyon nagy volumenű  dolog, ami miatt kértük az Önökkel 
való találkozás, hiszen a kaposmenti hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésre fog kerülni 
idén ősszel. Nemcsak azért nagy volumenű, mert körülbelül hat milliárd forint az, amibe kerül 
ez az egész, hanem azért mert gyakorlatilag ez az egész egy olyan kérdés, ami minden 
kaposvárit érint, és minden kaposvárinak része is lesz benne. Nemcsak ez a szempont, hanem 
az is, hogy megvalósul egy olyan rendszer, ami hozzájárul majd ahhoz, hogy közvetlen 
környezetünket, Kaposvárt meg tudjuk óvni jövőre a gyermekeinknek és egy élhető tisztább 
környezetet tudjunk majd biztosítani nekik. Egy olyan rendszer kerül bevezetésre, ami az  
európai uniós és a magyar jogszabályoknak is teljes mértékben megfelel és nem utolsó sorban 
a saját magunk által támasztott környezetvédelmi elvárásoknak is. Aki az elmúlt hónapokban 
járt a dombóvári úton kifelé, egész kint a szennyvíztelep mellett már láthatta, hogy nőnek ki a 
földből ezek a csarnokok, amiben ez a hulladékgazdálkodási rendszer gyakorlatilag, hulladék 
feldolgozó üzem működni fog. Ez egy teljesen új szemlélet, teljesen új rendszer, ami 
megvalósul és azért is éreztük fontosnak ezt a közmeghallgatást, hiszen ez önmagától nem fog 
működni, ehhez szükség van a kaposváriaknak az együttműködésére is. Ezért is mondtam az 
elején, hogy jobban örülnék, ha sokkal többen lennének, és sokkal többen jutnának hozzá a 
fontos információkhoz. Ezt kérem is, hogy erre nagyon figyeljünk oda, hogy kommunikáció 
érjen el majd mindenkit, mert lehet, hogy a lakosságban még nem ütötte át kellően az  
ingerküszöböt. Mai világban már nem elfogadható megoldás az, hogy ásunk egy jó nagy 
gödröt, jól telehordjuk szeméttel, aztán amikor a gödörből hegy lesz, akkor egy kis földdel 
betakarjuk és megoldottuk a szemét kezelését. Eddig gyakorlatilag többé-kevésbé 
leegyszerűsítve, de ez volt. Ennél egy lényegesen okosabb rendszerre van szükségünk, amihez  
akár hozzájárulhatunk mi is azzal, hogy akár tudatos vásárlással úgy vásárolunk, hogy 
kevesebb hulladék képződjön. Ezt Önök is, én is meg tudom tenni, de a legfontosabb az az, 
hogy ha már úgy is keletkezik hulladék, mert az mindenképpen keletkezik, akkor azzal mit  
kezdünk. A hulladéknak azt a részét, amit lehet azt a lehető legnagyobb mértékben 
hasznosítsuk. Ezt fogja tudni majd ez az új rendszer és még mielőtt felteszik a kérdést, hogy 
úristen ez mibe is fog nekünk kerülni, azt elmondom, hogy gyakorlatilag ugyanannyiba. Tehát 
a lakosság ugyanannyit fog fizetni a szemétszállításért, mint eddig sőt, a program keretében a 
lakosság az elkülönítetten gyűjtendő hulladékok számára fog kapni ingyenesen egy-egy 
edényt, amibe ezt gyűjteni tudni fogja és a családi házas övezetekben pedig egy-egy 
komposztáló láda is a lakosság részére lesz bocsájtva. Nem szeretném elvenni a kenyerét 
Kovács Katalin kolleganőnknek, aki a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás vezetője, és akkor Kati megkérlek, hogy tartsd meg a bemutatót, prezentációt és a 
filmet játszd le. Természetesen utána lesz lehetőség arra, hogy ha ezen felül kérdés merül fel 
minderre választ fogunk tudni adni. Köszönöm!” 
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Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens: 
 
Köszöntötte a jelenlevőket. Az előadása tartalmát úgy foglalná össze, hogy a helyi 
önkormányzati rendelet módosításának az okait foglalta össze. Elsőként, amiről 
alpolgármester úr is beszélt, idén elkészül az a beruházás, amit a 118 település összefogásával 
szeptember 30-án remélhetőleg át fognak tudni adni. Ez olyan nagy változás lesz, ami a 
lakosságot egyrészt nem érinti, hiszen nem látják most sem azt, hogy a Nádasdi utca végén 
mekkora hulladéklerakóik vannak, és nyilván csak azok fogják látni ezt a hulladékkezelő  
telepet is, akit ez érdekel. Másik nagyon fontos dolog, hogy olyan jogszabályi változások 
vannak, amit át kellett vezetni a helyi rendeletben is. A hulladékgazdálkodási programról és  
hulladékkezelő központról, ami a dombóvári úton épül elmondta, hogy a központ áll egy 
mechanikai hulladékkezelőbő l, ahová a kommunális hulladék kerül és ott egy válogatás  
történik vele. Remélhetőleg 40 %-át ki tudják válogatni és az tovább kerülhet energetikai 
hasznosításra. Lesz egy válogató csarnok, de a szelektív gyűjtés, melyet elkülönítetten 
gyűjtött hulladéknak neveznek, kézi válogatással 8 féle frakciót tudnak válogatni. Lesz egy 
komposztáló, ahova a közterületekről begyűjtött zöld hulladék kerül és komposztálásra kerül.  
Lesz egy lerakó, ahova a maradék anyag kerül lerakásra. Egyéb kiszolgáló létesítmények is  
lesznek, melyek az üzemeltetéshez szükségesek. Lesz egy újrahasznosítási központ is a 
hulladékudvar mellett. Céljuk az, hogy azok az elektronikai cikkek és azok a bútorok, 
különböző használati eszközök, amelyek még működőképesek akkor azt mások számára, 
szociális alapon kiosztásra kerülhessen. Két eszközbeszerzésük lesz, egyik az üzemeltetéshez 
kapcsolódik a működőképesség biztosítására, másik a közszolgáltatáshoz kapcsolódik, melyet 
alpolgármester úr is mondott. 120 l-es kék színű edényzet lesz beszerezve, mely a családi 
házakhoz kerül ingyenesen kiosztásra. Ebbe lehet beletenni az elkülönítetten gyűjtött 
csomagolási anyagokat, mely minden háztartáshoz kiosztásra kerül. A családi házas övezet 
esetében komposztáló ládák kerülnek kiosztásra. Ezeket az edényzeteket használati 
szerződéssel fogják átadni, ami azt jelenti, hogy vállalják, hogy ezt ingyenesen kapják, 
viszont 5 évig rendeltetésszerűen használják. Mivel a jogszabály előírja a házhoz menő  
szelektív hulladékgyűjtést, mind a társasházi övezetben, mind a családi házas övezetben, ezért 
nem a szigetek számát fogják növelni,  hanem minden egyes társasháznál, ahol van 
kommunális hulladékgyűjtő, mellé tesznek egy szelektív hulladékgyűjtő edényzetet is. A 
rendeletben három méret került előírásra 120, 770, 1100 l-es. Úgy kell számolni, hogy a 
hulladék mennyiségének kb. fele fog átkerülni ebbe a szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe. 
Ahol most 2 db 1100 l-es kuka van, oda ingyenesen fognak adni 1 db 1100 l-es kék konténert.  
Azoknál a társasházaknál, akik itt a belvárosban vannak, és nekik itt a hely miatt nehezebb 
megoldani azt, hogy legyen még egy 1100 l-es kukájuk, most van felmérés alatt, lehet több 
kisebb méretű edényzetet kapnak. A hulladékgyűjtés gyakorisága szempontjából a jelen 
jogszabályi háttér azt engedi meg, hogy a kommunális hulladékot heti kétszer gyűjtsék, az 
elkülönített hulladékot pedig heti egyszer. Céljuk az, hogy kommunális hulladékért is heti 
egyszer tudjanak menni, jelenleg ezt még nem tudják megtenni. A hulladékudvar jelenleg a 
Cseri út 16. szám alatt található szerény körülmények között. Egy hasonló elrendezésű  
hulladékudvar kerül megépítésre a társulás területén, három helyszínen Nagybajomban, 
Hőgyészen és Kaposváron. Ide csak a lakosság hozhatja be a háztartásban keletkezett 
veszélyes hulladékot, melyet ingyenesen szállíthatnak be. A nyitvatartási idejét is 
természetesen kommunikálni fogják, jelenleg a jogszabály szombati nyitvatartást is előír, 
melyet be fognak tartani. A jogszabályi változásokat illetően három fontos dolgot emelne ki,  
mely a rendeletben is átvezetésre kerül. Egyik az, hogy kötelezően kell gyűjteni a szelektív 
hulladékot, ezt természetesen kötelezően igénybe is kell venni, és ennek a rendszernek a 
bevezetését biztosítani kell. Kaposváron ezt október 1-jétől fogják biztosítani. Fontos 
megjegyezni, mi az, ami nem változik. Nem változik a díj, egyelőre központi jogszabály 
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alapján díjmeghatározás van, ami most nem változik. Zöldhulladék gyűjtésére hiába osztanak 
ki komposztáló ládákat, most még van rá igény, hogy a nagyobb ágak miatt a zöldhulladék 
gyűjtés megmarad. A gyűjtőedények méretét nem változtatták meg a kommunális hulladékra 
vonatkozóan a rendeletben. Azonban a szelektív hulladékgyűjtő edényekből három méret 
szerepel, gyűjtési naptár továbbra is eljuttatásra kerül minden háztartásba, és továbbra is 
maradnak a gyűjtő szigetek is. A gyűjtő szigetek azért fontosak, mert egyrészt az üvegfrakciót  
egyelőre még nem lehet gyűjteni a szelektív hulladékgyűjtő edényzetekbe, ezért 
megmaradnak azok a szigeteken. A másik pedig szerencsére hozzászoktak sokan a gyűjtő 
szigetekhez, jó rendszer alakult ki, és szeretnék megtartani azokon a frekventált területeken, 
ahova a lakosság igényli. Ennek a felmérése is folyamatban van. Röviden ennyit szeretett 
volna mondani a rendelet módosításáról. 
 
 
Borhi Zsombor alpolgármester: 
 
Kérte, akinek kérdése van, tegye fel. 
 
 
Ács Sándor Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet: 
 
Az újrahasznosítási központot pozitív dolognak tartja. Személyesen is került olyan helyzetbe, 
hogy a használatból kivett bútort lecserélték és komoly gondot okozott, hogy hova tegyék. 
Végül a Vöröskereszten keresztül találtak neki helyet. Jó dolognak tartja, hogy lesz egy olyan 
hely, ahova el lehet vinni, és akinek úgy ítélik meg, hogy rászorult az megkapja. Az anyagban 
úgy szerepel, hogy a lakosság ingyen kapja az elkülönített gyűjtéshez az edényt, gazdálkodó 
szervezeteknek pedig meg kell venni. Lakásszövetkezet vezetőjeként igen furcsa helyzetben 
érzi magát, igazából lakosság, de jogilag gazdálkodó szervezetnek minősülnek. Szeretné 
megtudni, hogy velük ebben az ügyben mi fog történni? A díjjal kapcsolatban elmondta, hogy 
számítása szerint kb. 30 %-kal fog csökkeni a vegyes gyűjtőbe bele kerülő mennyiség, ha 
mindenki tisztességesen szétválogatja a különgyűjthetőt a háztartási vegyes hulladéktól. Ha 
nem fog változni a fizetendő díj semmit sem, akkor gyakorlatilag ennek az egész rendszernek 
a bevezetése a lakosság környezettudatos viselkedésére van bízva. Ezzel kapcsolatban komoly 
aggályai vannak. Tudja, hogy a hulladékszállítás díjmegállapítása kritikus dolog volt mindig, 
de a rezsicsökkentés kapcsán átkerült központi irányításba és elszakadt a tényleges  
költségektől, azóta ehhez nagyon nehéz hozzányúlni. Véleménye szerint, ha a költségébő l 
kikerül az elkülönítetten válogatott, gyűjthető hulladék, akkor jelentősen le fog csökkenni. 
Lehet, át kellene gondolni ezt a díjmegállapítást, az hogy meg van határozva központilag, 
hogy 1 vagy 100 literre mennyit lehet kérni tudja, de elképzelhetőnek tartja, hogy ettől lefele 
el lehet térni. Ha nem lehet tőle lefele eltérni, akkor csupán döntés kérdése, hogy a kialakult  
helyzetre való tekintettel az 1100 literes tartályt ettől kezdve 900, 833 liternek, vagy 
akármennyinek számlázza a szolgáltató. A lakosság érezni fogja, hogy van értelme és van 
miért külön gyűjteni, mert ez valamilyen gazdasági hasznot hoz. Amíg anyagilag mindegy 
neki, hogy hova rakja a szelektív hulladékot, nem biztos, hogy megteszi. Lesznek sokan, akik 
külön fognak gyűjteni, de lesznek sokan akik, ha nem éreznek valamilyen minimális  
ösztönzést, akkor nem is fogják megtenni. A lakótelepi épületekben, és ahol szemétledobó 
van egyébként is problémát fog okozni. A ledobót nem tudják szétválasztani, és olyan 
embereket kellene hozzászoktatni a szelektív gyűjtéshez, akiknek eddig csak a lépcsőházba 
kellet kilépnie a hulladék kidobásához. Véleménye szerint ahhoz, hogy ez a dolog 
kellőképpen beinduljon amikor kell, lehet, hogy a kampányt már meg kellene indítani 
plakáttal, körszórólappal, és az indulás előtt megcsinálni ugyanezt, hogy valamilyen módon 
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az emberek képbe kerüljenek, hogy mi az, amit elvárnak tőlük. Év elején szó volt róla, hogy 
súly szerinti vegyes hulladékbegyűjtés lesz az év közepétől, várta, hogy ez is meg fog jelenni 
az előterjesztésben. 
 
 
Borhi Zsombor alpolgármester: 
 
Válaszában elmondta, a Lakásszövetkezet részére ugyanúgy ingyenesen lesz a kuka 
biztosítva, hiszen ez egy lakossági gyűjtés. Eggyel többször fognak menni a szemetet 
elszállítani, ami jelentős költségtöbblettel fog járni, egyelőre ez nem teszi olcsóbbá a 
rendszert, hanem drágábbá fogja tenni. Egyetértett azzal, hogy a szemléletformálás fontos, azt 
viszont, hogy úgy tudnák motiválni, hogy a szelektív gyűjtéssel olcsóbb lenne a 
szemétszállítás, nem tartja reálisnak. Kampányt biztos, hogy kell majd folytatni arra, hogy a 
lakosság minél nagyobb mértékben tájékoztatva legyen és a szemlélete is formálódjon, hiszen 
ez közös érdekük. 
 
 
Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens: 
 
A díjak változhatnak, mert ha van 2 db 1100 l-es kukájuk, és ha adnak egy kék kukát mellé 
1100 l-est, és azt fogják tapasztalni, hogy nem kell már a 2 db 1100 l-es kuka, és ha lecserélik 
kisebbre, vagy az egyiket el lehet hagyni, akkor csökken a fizetendő díj. Ennek a rendszernek 
a működtetése jóval drágább lesz, az már másik kérdés, hogyan lesz megoldva. Ki kell 
találniuk, hogy a szemétledobókat hogyan lehet átváltaniuk. Biztos van olyan megoldás, a 
társasházak feladata az, hogy egy mechanikai rendszerrel esetleg átváltani a másik kukába. A 
Társulás Tiszta lappal című kiadványa minden postaládába bedobásra került már második 
alkalommal mind a 118 településen. Ezen kívül nyáron elkezdenek egy kampányt, ahol 
minden elérhető médiumon keresztül ezt a programot el fogják mondani. Külön szórólapok 
készülnek a társasházakhoz, külön a családi házas övezetekhez. Súly szerinti méréssel 
kapcsolatban tájékoztatta, hogy beszerzésre kerülnek azok a hulladékszállító járművek, 
amelyek erre képesek lesznek. Jelen díj megállapítási rendszerben most nincs értelme, ha lesz 
egy olyan díjszámítási rendszer, ahol tömeg szerint tudnak számlázni, akkor kerül 
bevezetésre.  
 
 
Komár András:  
 
Az újrahasznosítást nagyon jó dolognak tartja. Kérdése volt, hogy ki lehetne-e azzal bővíteni,  
hogy nagyon sok a csökkent munkaképességű  ember és a használhatatlan elektronikai 
hulladék bontását csökkent munkaképességű kaposváriak végeznék el? Nekik biztos, hogy 
szükségük lenne erre az anyagi kiegészítésre, a termékeket szétbontva pedig jobban tudnák 
hasznosítani. Ezzel ezeket az embereket vissza lehetne vezetni a munka világába, egy kicsit  
felkarolnák őket. 
 
 
Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens: 
 
Ebben a hulladék feldolgozóban jelenleg ez nincs betervezve, csak akkor tudnak ezzel 
foglalkozni, ha már akkora mennyiség van. Jelenleg azok az áruházak, ahol elektronikai 
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cikkeket árulnak, nagyrészt felveszik. Ha azt látják, hogy az üzemeltetés során egy év alatt 
erre szükség lesz, figyelembe fogják venni. 
 
 
Borhi Zsombor alpolgármester: 
 
Megköszönte a részvételt. Kérte, hogy vigyék az információt magukkal, hogy többen jussanak 
hozzá. További szép napot kívánt mindenkinek. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Szita Károly        dr. Kéki Zoltán 
 polgármester       címzetes főjegyző 
 


