
114/2021. (V. 11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata:  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-
ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni 
védekezésről szóló 2021. évi I. 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 Közgyűlésének 
feladat-és hatáskörét gyakorolva a Közgyűlés tagjainak a véleményét kikérve a következő 
határozatot hozta:   
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere jóváhagyta az önkormányzat és intézményei 
által 2020. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
 
 

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) bekezdése 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.  
 
Az önkormányzati és intézményi pénzeszközök kiegészítésének fontos eszköze a pályázati 
források igénybevétele. A hazai költségvetési forrásokon túl fokozott figyelemmel kísérjük az 
Európai Unió forrásaiból elérhető támogatási lehetőségeket. 
Önkormányzatunk szempontjából fontos fejlesztési források elsősorban a Széchenyi 2020-as 
fejlesztési terv keretében állnak rendelkezésünkre. 
A tájékoztatóban bemutatjuk a 2019. évben benyújtott és 2020. évre áthúzódó, valamint a 
2020-ban benyújtott, illetve elnyert EU-s társfinanszírozású és központi alapokra benyújtott 
önkormányzati és intézményi pályázatok adatait. 
 
Az önkormányzat által 2019. évben benyújtott, de 2020. évre áthúzódó pályázatokról, illetve 
az elnyert összegekről készült összefoglaló táblázat: 
 

  
Beadott 
pályázat           

(db) 

Elnyert 
pályázat    

(db) 

Elutasított 
pályázat   

(db) 

Tárgynapig 
nem került 
elbírálásra 

Igényelt 
támogatás 

(összeg - Ft) 

Elnyert 
támogatás 

(összeg - Ft) 

EU-s pályázat 3 3 0 0 630 000 000 630 000 000 
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Országos 
pályázat 

3 3 0 0 12 533 565 12 533 565 

Összesen (Ft) 6 6 0 0 642 533 565 642 533 565 

 
Az önkormányzat által 2020. évben benyújtott pályázatokról, illetve az elnyert összegekről 
készült összefoglaló táblázat: 
 

  
Beadott 
pályázat           

(db) 

Elnyert 
pályázat    

(db) 

Visszavont 
pályázat   

(db) 

Tárgynapig 
nem került 
elbírálásra 

Igényelt 
támogatás 

(összeg - Ft) 

Elnyert 
támogatás 

(összeg - Ft) 
EU-s  pályázat 10 8 0 2 3 150 873 790 3 147 886 635 

Országos 
pályázat 

12 11 1 0 144 941 203 119 941 203 

Összesen (Ft) 22 19 1 2 3 295 814 993 3 267 827 838 

 
 
Az Önkormányzat munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a különféle forrásgazdák 
által meghirdetett pályázati lehetőségeket és igyekeznek kihasználni azokat, amelyek az 
Önkormányzat feladataival összhangban vannak, és azok megvalósításához többletforrást 
biztosíthatnak. Nagy hangsúlyt helyeznek azon források felkutatására, amelyekkel minél 
kevesebb önerő igénybevételével önkormányzati költségeket lehet kiváltani a költségvetésből, 
továbbá ügyelnek a pályázatok hiánypótlás-mentes, határidőn belüli benyújtására. 
Fontosnak tekintendő a határon átnyúló nemzetközi kapcsolatok ápolása, az ennek érdekében 
elnyerhető pályázati források felkutatása, ez elősegíti a külföldi partnerekkel történő minél 
szélesebb körű együttműködést. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város intézményei összességében 43 db pályázatot nyújtottak be. A 
pályázatokban 186.704.113.- Ft támogatást igényeltek, melyből 168.813.113.- Ft sikerült 
elnyerniük, ami az igényelt összeg 90 %-a.  
A központi alapokhoz az intézmények 41 db, a regionális, illetve megyei alapokhoz 2 db 
pályázatot nyújtottak be. 
A Óvodáink eredményesen vettek részt nem pénzbeli támogatással járó pályázaton (6 db 
pályázat). 
 
Intézményeink, gazdasági társaságaink a beadott pályázatok, és az elnyert támogatás összegét 
tekintve változó pályázati tevékenységet mutattak: 
 

Intézmény neve 
Beadott 
pályáza
t (db) 

Nyertes 
pályáza
t (db) 

Elbírá- 
lás alatt 

(db) 

Elutasí- 
tott (db) 

Nem 
pénzbeni 
tám. (db) 

Igényelt 
támogatás 

(Ft) 

Elnyert 
támogatás 

(Ft) 
Kaposvári Festetics 
Karolina Központi Óvoda 

9 9  0 2 7 820 000 3 990 000 

Kaposvári Petőfi Sándor 
Központi Óvoda 

4 4  0 4 0 0 

Együd Árpád Kulturális 
Központ 

11 11  0  18 020 000 10 350 000 

Rippl-Rónai Megyei 
Hatáskörű Városi 

7 5 1 1  23 023 441 15 632 441 
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Múzeum 
Takáts Gyula Megyei és 
Városi Könyvtár 

2 2  0  900 000 900 000 

Kaposvári Sportközpont 
és Sportiskola 

9 9    125 359 000 125 359 000 

Kaposvári Szociális 
Központ 

1 1    9 581 672 9 581 672 

ÖSSZESEN: 43 41 1 1 6 186 704 113 168 813 113 
 
Az adatokból kitűnik, hogy a város önkormányzati intézményei figyelemmel kísérik a 
meghirdetett pályázati felhívásokat. Igyekeznek kihasználni minden olyan pályázati 
lehetőséget, amely a feladataikkal összhangban van, és azok megvalósításához többletforrást 
biztosíthat. 
A Műszaki és Pályázati Igazgatóság folyamatosan tájékoztatja az intézmények vezetőit a 
pályázati lehetőségekről és segítséget nyújt a pályázatok megírásában, benyújtásában. 

 

Kaposvár, 2021. május 11. 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor  

 polgármester jegyző   


