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Előterjesztés 
 

„A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések 

belterületét érintő átkelési szakaszain” című pályázati kiírásra benyújtandó pályázatok 

beadásához szükséges közgyűlési határozatok meghozásáról 

 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kettő pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által meghirdetett DDOP-2007-5.1.3.”C” kódszámú, „A közlekedés biztonságát 
javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain” 
című pályázati felhívásra. 
1. Az „Autóbusz öböl pár építése és jelzőberendezések telepítése Kaposvár belterületén” 
elnevezésű projekt (autóbusz öböl pár építése a 67. sz. főközlekedési úton; Kisgáti csomópont 
jelzőberendezés kiviteli terv korszerűségi felülvizsgálata; Szent Imre utcai csomópontban 
jelzőlámpa telepítése; Kossuth Lajos utcai csomópontban jelzőlámpa telepítése; Mátyás 
Király utcai csomópontban jelzőlámpa telepítése) megvalósításának teljes bekerülési költsége 
131.295.336 Ft, az igényelhető támogatás összege pedig  111.601.035 Ft (85 %). A szükséges 
önerő 19.694.301 Ft. A 3/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat 8. számú pontjában a 
Közgyűlés már rendelkezett a pályázat benyújtásáról. Tekintettel arra, hogy 2008. áprilisában 
a pályázati kiírás módosításra került, szükséges volt a beruházás bekerülési költségét ennek 
megfelelően csökkenteni. 
2. A „Jelzőberendezések telepítése Kaposváron, a 67. sz. főközlekedési úthoz csatlakozóan” 
elnevezésű projekt (67. sz. főút Kaposvár, Donneri felüljáró belváros felöli oldalán lévő 
rámpáknál lévő jelzőlámpás csomópontok áttervezése) megvalósításának teljes bekerülési 
költsége 34.881.816 Ft, az igényelhető támogatás összege pedig  29.649.543 Ft (85 %). A 
szükséges önerő 5.232.273 Ft. A 3/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat 8. számú 
pontjában a Közgyűlés már rendelkezett a pályázat benyújtásáról. A korábbi határozatban 
szereplő becsült beruházási költség az árajánlatok beérkezését követően pontosításra került.  
A pályázatok benyújtásának feltétele a saját erő pontos meghatározása és annak biztosításáról 
szóló képviselőtestületi határozat csatolása. 
A pályázati dokumentáció szintén kötelezően csatolandó mellékletét képezi az önkormányzati 
határozat arról, hogy a pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a települési önkormányzat 
képviselőtestülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 
 
A pályázat benyújtása érdekében kérem a Határozati javaslatok elfogadását. 
 
Kaposvár, 2008. május 6. 
 
 
 Szita Károly 
                 polgármester 
 

 

 

 

 

 
 
 



Határozati javaslat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a pályázatok befogadásához 
szükséges közgyűlési határozatok meghozataláról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a DDOP-2007-5.1.3. „C” kódszámú, „A közlekedés 
biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési 
szakaszain” című pályázati felhívásra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
benyújtandó „Autóbusz öböl pár építése és jelzőberendezések telepítése Kaposvár 
belterületén” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges 19.694.301 Ft saját erőt az 
Önkormányzat 2008. évi költségvetés céltartalékában az önkormányzati pályázatok önerejére 
elkülönített keret terhére biztosítja. 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Sári László igazgató 
                              Molnár György igazgató 
                              Bajzik Imre igazgató 
Határidő:               azonnal 
 
 
2. A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a DDOP-2007-5.1.3 „C” kódszámú, „A közlekedés 
biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési 
szakaszain” című pályázati felhívásra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
benyújtandó autóbusz öböl pár építése és jelzőberendezések telepítése Kaposvár belterületén” 
elnevezésű pályázatban megjelölt feladat tervdokumentációja megfelel  Kaposvár 
településszerkezeti tervét és annak vonatkozó alátámasztó munkarészét tartalmazó 377/2005. 
(XII. 14.) önkormányzati határozatnak, továbbá a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelettel 
módosított Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról 
szóló, többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendeletnek. 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Sári László igazgató 
                              Molnár György igazgató 
                              Bajzik Imre igazgató 
Határidő:               azonnal 
 
 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a DDOP-2007-5.1.3. „C” kódszámú, „A közlekedés 
biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési 
szakaszain” című pályázati felhívásra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
benyújtandó „Jelzőberendezések telepítése Kaposváron, a 67. sz. főközlekedési úthoz 
csatlakozóan” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges 5.232.273 Ft saját erőt az 
Önkormányzat 2008. évi költségvetés céltartalékában az önkormányzati pályázatok önerejére 
elkülönített keret terhére biztosítja. 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Sári László igazgató 
                              Molnár György igazgató 
                              Bajzik Imre igazgató 
Határidő:               azonnal 
 



4. A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a DDOP-2007-5.1.3 „C” kódszámú, „A közlekedés 
biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési 
szakaszain” című pályázati felhívásra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
benyújtandó „Jelzőberendezések telepítése Kaposváron, a 67. sz. főközlekedési úthoz 
csatlakozóan” elnevezésű pályázatban megjelölt feladat tervdokumentációja megfelel  
Kaposvár településszerkezeti tervét és annak vonatkozó alátámasztó munkarészét tartalmazó 
377/2005. (XII. 14.) önkormányzati határozatnak, továbbá a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelettel módosított Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendeletnek. 
 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Sári László igazgató 
                              Molnár György igazgató 
                              Bajzik Imre igazgató 
Határidő:               azonnal 
 
 
 
 


