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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
1. változat 

 
A Decentralizált Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztésekre  

(HÖF TEKI) benyújtandó pályázatokról  
 

 
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. számú törvény, 
illetve a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, 
valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III.5.) 
Kormányrendelet alapján a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések 
(HÖF TEKI) támogatásának elnyerésére lehetősége nyílt Kaposvár városnak. 
 
A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási előirányzatok rendeltetése az 
önkormányzati szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztésének, 
immateriális javak beszerzésének és előállításának támogatása, a meglévő 
egyenlőtlenségek mérséklése. 
  
A 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet besorolása szerint a Kaposvári Többcélú Kistérségi 
Társulás, területfejlesztési szempontból a hátrányosabb dél-dunántúli kistérségek közé 
tartozik, ezáltal nyílik Kaposvár városnak lehetősége a HÖF TEKI forrásokra való pályázat 
benyújtására.  
 
A támogatható célok között szerepel: 

- közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a 
bűnmegelőzés területén (pl. körforgalom,……); 

-  temető, ravatalozó és hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése; 
 

Két célra javaslom pályázat benyújtását, összesen 52.583.181,- Ft támogatási igénnyel. 
Előzetes információink szerint Kaposvár Megyei Jogú Város által elnyerhető támogatás 
összege 45.131.000,- Ft. 
A támogatás legnagyobb mértéke 70 %.  

 
1.) Kaposvár, Bartók B. u. - Zrínyi u. - Iszák u. csomópont körforgalom építése 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésében  40.000,- eFt előirányzattal a 
közlekedési beruházások között szerepel a Donneri körforgalom (Bartók B. u. – Zrínyi 
u. – Iszák u. csomópont) építési feladata. A körforgalom tervének elkészítését Jaczó 
Győző tervező nyerte el. A tervezői költségbecslés szerint a beruházás költsége 
50.587.680,- Ft.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlés felhatalmazását a „Donneri körforgalom”, Bartók B. u. – 
Zrínyi u. – Iszák u. csomópont körforgalom építési feladat megvalósításának 
támogatásához pályázat benyújtására 35.411.376,- Ft támogatási igénnyel.  
 
Kérem a Közgyűlést, hogy a pályázathoz szükséges saját forrás összegét a 2008. évi 
költségvetésről szóló 2/2008. (III. 05.) számú önkormányzati rendelet 9. számú 
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mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Donneri körforgalom építésére” 
elkülönített keret terhére biztosítsa. 
 

2.) Keleti és Nyugati temető - út aszfaltozás és építés  
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési rendelet elfogadásakor úgy 
döntött, hogy a város két legnagyobb temetőjében (Keleti-, és a Nyugati temető) 
jelentős belső úthálózat fejlesztést hajt végre 2008. évben. A beruházás 
megvalósulásának érdekében a költségvetési rendeletben 12.000,- eFt forrás került 
biztosításra. Az üzemeltető szakembereinek bevonásával meghatározásra kerültek azon 
útszakaszok, amelyek kiépítése, aszfaltburkolattal történő ellátása a temetők 
üzemeltetése szempontjából a legfontosabb. A kijelölt útszakaszok kivitelezési 
munkáira – az üzemeltető Somogy Temetkezési Kft-vel közösen meghatározott 
műszaki paraméterek alapján - bekért árajánlatok jelentősen meghaladják a 
rendelkezésünkre álló pénzügyi keretet. A legkedvezőbb árajánlat összege 24.531.150,- 

Ft. A feladat megvalósításához hiányzó pénzeszköz biztosítása érdekében a „temető, 
ravatalozó és hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” célra javaslom HÖF-TEKI 
pályázat benyújtását, 17.171.805,- Ft támogatási igénnyel.  
 
A költségvetés összeállítása során mindkét beruházás pénzügyi forrását hitelből 
terveztük biztosítani, így a pályázati támogatás a hitel összegét csökkenti.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázathoz szükséges saját forrás összegét a 
2008. évi költségvetésről szóló 2/2008. (III. 05.) számú önkormányzati rendelet 
mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Keleti és Nyugati temető - út 
aszfaltozás és építésre” jóváhagyott keret terhére biztosítsa. 
 

 
Kaposvár, 2008. május 7. 
 
        Szita Károly 
                              polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatásra pályázatot nyújt 
be, a közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a 
bűnmegelőzés területén pályázati célra „Kaposvár, Bartók B. u. - Zrínyi u. - Iszák 
u. csomópont körforgalom építése” címmel. A fejlesztés megvalósulási helye 
Kaposvár, 8137; 7563; 8863/1-2; hrsz. területén, az alábbi forrásösszetétellel: 

Megnevezés 2008. év (adatok Ft-ban) 

Saját forrás  

Hitel 15.176.304 

Támogatásból igényelt összeg 35.411.376 

Egyéb támogatás (nevesítve) — 

Egyéb forrás  — 

Összesen 50.587.680 

  
A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. évi saját forrás összegét a 
2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (III.05.) számú Költségvetési rendeletében 
a felhalmozási kiadásokat tartalmazó 9. sz. mellékletben jóváhagyott keret terhére 
biztosítja. A testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelős:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Sári László pályázati igazgató 
Határidő:   2008. május 15. 

    
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatására pályázatot 
nyújt be, „Temető, ravatalozó és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” 
pályázati célra Keleti és Nyugati temető út aszfaltozás és építés címmel. A 
fejlesztés megvalósulási helye Kaposvár, Keleti temető (3593/1-2 hrsz.) és a 
Nyugati temető (5982 hrsz.) területén, az alábbi forrásösszetétellel: 

Megnevezés 2008. év (adatok Ft-ban) 

Saját forrás  

Hitel 7 359 345 

Támogatásból igényelt összeg 17 171 805 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás   

Összesen 24 531 150 
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A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbá a 2008. évi saját forrás 
összegét a 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (III.05.) számú Költségvetési 
Rendeletében felhalmozási kiadásokat tartalmazó 9. sz. mellékletben jóváhagyott 
keret terhére biztosítja. A testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtására . 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Sári László pályázati igazgató 
Határidő:  2008. május 15.  

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a pályázatok 

benyújtásához szükséges pályázati díjakat, a 2008. évi költségvetési rendelet 9. sz. 
mellékletében a felhalmozási kiadásoknál elkülönített "Pályázatok előkészítése, 
tervezési feladatok" keret terhére biztosítja. A pályázati díj a körforgalom építése 
esetén  250.000,- Ft, a temetői belső úthálózat esetén 171.718,- Ft.   
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
    Sári László pályázati igazgató 
Határidő:  2008. május 15.  

 
 
 
 


