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Kaposvár Megyei Jogú Város  
Polgármestere 

 
 
 

Előterjesztés 
 
 
 

Az „AGÓRA- multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó 
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat beadásához szükséges 

közgyűlési határozat meghozásáról 
 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata „AGÓRA- multifunkcionális közösségi 
központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek 
kialakítása” elnevezéssel pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
meghirdetett „TIOP-1.2.1/08/1” kódszámú pályázati felhívásra, „Kaposvár a térség 
Agórája- az Agóra térsége” címmel. 
 
Az Agórák létesítésének célja: 
 
 - Multifunkcionális közösségi központ létrehozása a városban működő közművelődési 

intézmények racionalizálásával. 
 - Közösségi felnőttképzési, képzési és élményfunkciók egy komplexumba történő 

telepítése, a szolgáltatások minél szélesebb spektrumának egy helyen történő 
elérésének biztosítása. 

 - Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció kialakítása, s ezáltal a 
környező kistérségek kulturális-közművelődési alapszolgáltatásainak magasabb 
színvonalon történő biztosítása. 

 
A támogatás mértéke és formája a következő:  
 

o  50% a regionális térkép alapján: 
- mobil rendezvénytér és az ezekhez szükséges technikai feltételek biztosítása, 
- legalább 40 fő egyidejű ültetett fogadására képes vendéglátó szolgáltatásra alkalmas 
helyiség (büfé, étterem, konyha 
 
o 100% a kulturális célú támogatás: 
- hagyományápoló és kortárs művészeti csoportok működtetésére alkalmas intézményi 

infrastruktúra, technikai feltételek létesítése,  
- kreatív iparhoz kapcsolódó alkotó műhelyek létrehozása, 
- kulturális internet portálok működtetése, koordinálása, közösségi internet hozzáférés 

biztosítása,  
- kulturális szolgáltatási projektek összeállítására, forgalmazására kialakított intézményi 

infrastruktúra kialakítása 
 
o 100% a nem állami támogatásnak minősülő támogatás: 
- a szervezett és spontán közösségi együttléteket biztosító, nyílt belső térszerkezet 

kialakítása, megépítése 
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- nemzeti és etnikai kisebbségi, valamint egyéb társadalmi szervezetek befogadására 
alkalmas terek kialakítása, 

- a környezeti és egészségnevelési programok lebonyolítására alkalmas terek, 
kiscsoportos képzésre alkalmas tantermek, előadók, kialakítása, melyek a 
tevékenységez szükséges IKT és demonstrációs eszközökkel felszereltek, továbbá 
széles sávú internet kapcsolattal rendelkeznek, 

- az új tanulási formák (informális és nem formális képzések, atipikus képzési formák 
stb.) megvalósulására alkalmas terek kialakítása, 

- szükség esetén könyvtári és egyéb közgyűjteményi funkciók ellátására alkalmas terek 
kiépítése, az előzőekkel összhangban, integrált formában, éves látogatottsága 5000 fő 
alatti,  

- közösségi szórakozási alkalmakat kiszolgáló terek kialakítása (pl.: szakkör, klub 
foglalkozás, ismeretterjesztő előadások, stb.), 

- a szolgálat infrastrukturális feltételeként a részcélokhoz rendelt tevékenységek 
ellátásához szükséges épített, IKT-, műszaki, technikai infrastruktúra kialakítása, 
valamint eszközbeszerzés támogatható. 

 
A projekt megvalósításának tervezett ideje 2009-2010. Az igényelhető támogatás összege 
1.750.000.000 Ft. A projekt költségvetése jelenleg kimunkálás alatt van, a teljes bekerülési 
költség, illetve a támogatási intenzitás még nem ismert. A bizottsági szakaszban már 
rendelkezésre fognak állni az adatok, melyet helyben kiosztással juttatunk el a képviselőknek. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési Tervének Módosításáról szóló 41/2008. (II.28) 
önkormányzati határozatban a Közgyűlés a „nagyon fontos fejlesztés”-ekhez sorolva már 
rendelkezett a projekt megvalósításáról. A pályázat benyújtásának feltétele a saját erő pontos 
meghatározása és annak biztosításáról szóló képviselőtestületi határozat csatolása. 
 
A pályázat benyújtása érdekében kérem a Határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Kaposvár, 2008. május 7. 
 
 
 
 
 Szita Károly 
                 polgármester 
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Határozati javaslat: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a pályázat befogadásához szükséges 
közgyűlési határozat meghozataláról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a TIOP-1.2.1/08/1 kódszámú, „AGÓRA- 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázati felhívásra Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által benyújtandó „Kaposvár a térség Agórája- az Agóra térsége” 
elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges 150 millió Ft saját erőt 2008-2010 években 
az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramban szerződött keretösszeg terhére 
biztosítja. 
 
 
 
 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Sári László igazgató 
                              Molnár György igazgató 
                              Bajzik Imre igazgató 
                              Stickel Péter igazgató 
Határidő:               azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


