
79/2020. (VI. 15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus 

elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának feladat- és hatáskörét gyakorolva a 

bizottság tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy elszámolási kötelezettséggel: 

 

1. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 300.000,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 65-67. 

Társasház részére a Füredi utca 65. szám alatti felvonó 5 db aknaajtó felfüggesztés 

felújításához a 691.515,- Ft teljes bekerülési költségű pályázata alapján azzal, hogy a 

támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

 

Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  

Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. június 30. (kihirdetésre) 

 

2. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 170.000,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 65-67. 

Társasház részére a Füredi utca 67. szám alatti felvonó földszinti aknaajtó függesztés 

cseréjéhez a 344.352,- Ft teljes bekerülési költségű pályázata alapján azzal, hogy a 

támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

 

Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  

Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. június 30. (kihirdetésre) 

 

3. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 227.500,- Ft-ot biztosít a 48-as Ifjúság útja 

35-37. Társasház részére a 48-as Ifjúság útja 35. szám alatti felvonó 6 db aknaajtó 

biztonsági zár érintkező egység cseréjéhez a 460.085,- Ft teljes bekerülési költségű 

pályázata alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 

rögzítésre. 

 

Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  

Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. június 30. (kihirdetésre) 

 

4. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 227.500,- Ft-ot biztosít a 48-as Ifjúság útja 

35-37. Társasház részére a 48-as Ifjúság útja 37. szám alatti felvonó 6 db aknaajtó 

biztonsági zár érintkező egység cseréjéhez a 460.085,- Ft teljes bekerülési költségű 

pályázata alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 

rögzítésre. 

 

Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  

Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. június 30. (kihirdetésre) 
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5. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 300.000,- Ft-ot biztosít az „OTTHON” 

Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke utca 97. szám alatti felvonó hajtótárcsa és 

függesztő kötélzet cseréjéhez a 939.800,- Ft teljes bekerülési költségű pályázata 

alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

 

Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  

Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. június 30. (kihirdetésre) 

 

6. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 300.000,- Ft-ot biztosít az „OTTHON” 

Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke utca 55. szám alatti felvonó hajtótárcsa és 

függesztő kötélzet cseréjéhez a 939.800,- Ft teljes bekerülési költségű pályázata 

alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

 

Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  

Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. június 30. (kihirdetésre) 

 

7. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 300.000,- Ft-ot biztosít az „OTTHON” 

Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd utca 20/A. szám alatti felvonó vezérlés 

modernizálása és frekvencia-szabályzó beépítéséhez a 3.517.900,- Ft teljes bekerülési 

költségű pályázata alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban 

kerülnek rögzítésre. 

 

Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  

Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. június 30. (kihirdetésre) 

 

8. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 300.000,- Ft-ot biztosít az „OTTHON” 

Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd utca 41. szám alatti felvonó hajtómű és 

kötélzet cseréjéhez a 3.898.900,- Ft teljes bekerülési költségű pályázata alapján azzal, 

hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

 

Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  

Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. június 30. (kihirdetésre) 

 

 

INDOKOLÁS 
 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 

területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 
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15/2020. (II. 19.) sz. határozatával jóváhagyta a liftfelújítási támogatási keret és a külterületi 

közmű-beruházási keret vonatkozó pályázati felhívást. 

 

A személyfelvonó felújítási támogatási keret 2020. évi keretösszegének igénybevételére kiírt 

felhívásra 6 pályázat érkezett, 8 db személyfelvonó felújítására vonatkozóan. A rendelkezésre 

álló keretösszeg: 3.181 eFt. 

 

cél összes 

költség (Ft) 

támogatási 

igény (Ft) 

vállalt saját 

erő (Ft) 

Füredi utca 65. felvonó 5 db aknaajtó 

felfüggesztés felújítása 

691 515  300 000  391 515  

Füredi utca 67. felvonó földszinti aknaajtó 

függesztés cseréje 

344 352  170 000  174 352  

48-as Ifjúság útja 35. felvonó 6 db aknaajtó 

biztonsági zár érintkező egység cseréje  

460 085  227 500  232 585  

48-as Ifjúság útja 37. felvonó 6 db aknaajtó 

biztonsági zár érintkező egység cseréje 

460 085  227 500  232 585  

Béke utca 97. felvonó hajtótárcsa és függesztő 

kötélzet részleges felújítása 

939 800  300 000  639 800  

Béke utca 55. felvonó hajtótárcsa és függesztő 

kötélzet részleges felújítása 

939 800  300 000  639 800  

Honvéd utca 20/A felvonó vezérlés 

modernizálása, frekvencia-szabályzó beépítése 

3 517 900  300 000  3 217 900  

Honvéd utca 41. felvonó hajtómű és kötélzet 

cseréje 

3 898 900  300 000  3 598 900  

összesen 11 252 437  2 125 000  9 127 437  

 

A beérkezett pályázatok alapján a liftfelújítási támogatási keretre beérkezett összes támogatási 

igény 2.125.000 Ft.  

 

A külterületi közmű-beruházási keret felhasználására kiírt felhívásra nem érkezett pályázat. 

 

 

Kaposvár, 2020. június 15. 
                                   
 
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


