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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  

JEGYZŐ 
1. változat  

 
 

BESZÁMOLÓ 

a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

 
A Társulás által adott tájékoztatás szerint az alábbiakban számolok be a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről: 

 

A Társulás menedzselésében lezajlott három környezetvédelmi projekt fenntartási időszaka 

van folyamatban, melyből kettő a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Programmal, illetve egy 

a Rekultivációs Programmal kapcsolatos. A fenntartási időszakban szükséges jelentéseket, és 

a garanciális javítások követését, folyamatos ellenőrzését végzik a munkaszervezet 

munkatársai.  

 

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére beadott KEHOP-3.2.1 pályázati 

konstrukcióban 1.335.980.000,- Ft-ot nyert a Társulás. 

A projekt részeként Igalban illetve Somogyjádon létesül hulladékudvar, melyek a kaposvári 

udvarhoz hasonlóan újrahasználati funkciót is ellátnak. A meglévő Dombóvári úti komplex 

kezelőtelepen válogatott és bálázott szelektív hulladék tárolására szolgáló nyitott bálatároló, a 

minőségromlás megakadályozása érdekében fedést kap. A telepen a belső hulladék mozgások 

mérésére, illetve a zavartalan járműforgalom fenntartása miatt egy második hídmérleg is 

kialakításra kerül. Ezen építési munkák tervezésére és kivitelezésére a közbeszerzési eljárások 

lezárultak. A kivitelező a munkákat megkezdte, várhatóan 2020. decemberében az elkészült 

építmények, műtárgyak átadásra kerülnek. 

Az egyre nagyobb mennyiségben begyűjtött szelektív hulladék és a folyamatosan bővülő 

állomány miatt szükségesnek tartottuk új hulladékgyűjtő edények beszerzését is. A 740 db 

240 literes, a 475 db 770 literes, 674 db 1100 litere hulladékgyűjtő edények és a 26 db 

konténer átadása a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak (KHG Nonprofit Kft-nak) 

megtörtént.  

A program biztonságos és a szolgáltatás folyamatos szinten tartása miatt, a projekt részét 

képező 11 db hulladékgyűjtő jármű átvétele is fennakadás nélkül megtörtént. 

A pályázat részét képező egyéb gépek vonatkozásában a mobil aprító fémleválasztóval és a 

tömegmérésre is alkalmas 5 darab raklapemelő eszközök is átadásra kerültek, a gázüzemű 

targonca már a vállalkozónál van, forgalomba helyezés után átadásra kerül a közszolgáltató 

részére. 

A hulladékgyűjtő járművekbe integrált nagy adatfeldolgozású flottakövető rendszerrel 

kapcsolatos beszerzés a szerződéskötés fázisában van. 

A szemléletformálásnál a közbeszerzési dokumentációk véglegesítése zajlik. 

 

A Paksi térség 7 települése (Bölcske, Gerjen, Györköny, Madocsa, Nagydorog, Paks, 

Pusztahencse) év elején úgy határozott, hogy kilép a Társulásból. 2020. február 25-én a 

Társulási Tanács is úgy határozott, hogy 2020. december 31-vel távozhatnak a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból. 

2020. február 25-én arról is döntött a Társulási Tanács, hogy azok a települések is 

elhagyhatják a Társulást, akik csak a Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs program 

miatt csatlakoztak ahhoz még 2011-ben és 2015-ben. A projekt fenntartási időszaka 2020. 
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december 31-ével lejár, így semmilyen más kötelék nem marad a települések és a Társulás 

között. Ezzel a döntéssel 43 településsel csökkent a Társulás létszáma. 

 

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló 2 fő 

látja el. A munkaszervezet működési költségeit a Tagönkormányzatok által az állandó lakosok 

száma alapján megfizetett tagdíjból finanszírozza a Társulás, melynek mértéke 2015. évtől 55 

Ft/fő/év.  

 

 

A közszolgáltató, illetve a hulladékkezelő központ üzemeltetője által fizetett bérleti díjakból 

nyert bevétel elkülönített számlára kerül, biztosítva a projekt hosszútávú fenntarthatóságát. 

Kaposvár, 2020. november 2. 

 

        dr. Csillag Gábor 

                jegyző 

 
 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 

Műszaki Bizottsága megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatót és a beszámolót elfogadta. 

 

 

Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 

Határidő:   azonnal 

 


