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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A közelmúltban fogadtuk el, „Tapolca Város Önkormányzata 2007-2010. évek közötti
gazdálkodásának stratégiai programja, iránymutatás a 2011-2013. évek közötti
fejlesztésekhez” című előterjesztést. A program iránymutatásának megfelelően
Tapolca fejlődése, az intézményhálózat korszerűsítése, felújítása, különböző
rendezvények szervezése érdekében az elmúlt időszakban is több pályázat került
benyújtásra (1. számú melléklet), és a jövőben is élni kívánunk a hazai és az Uniós
lehetőségekkel.
Az előzetes hírekhez képest a vártnál később jelenik/jelennek meg a II. Nemzeti
Fejlesztési Terv keretei között a központi és regionális fejlesztési pályázatok.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által elfogadott prioritások alapján
a várható pályázatok előkészítését megkezdtük. Tervezői megbízások alapján
készülnek a Bárdos Lajos Általános Iskola, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, a
Barackvirág Óvoda felújítási, akadálymentesítési tervei, a Tapolca-Diszel kerékpárút
II. szakaszának építési tervei, és a Tapolca, Ipar utca felújításának, kiépítésének
tervei. Az engedélyeztetési eljárások várhatóan a nyár végére fognak lezárulni.
A volt honvédségi ingatlanegyüttes déli része fejlesztésének, a városközponti
rehabilitáció előkészítése, a Városi Szennyvíztelep további felújításának indítására,
szerződéseket kötöttünk speciális szakismerettel és kapcsolatokkal rendelkező
gazdasági társaságokkal, amelyek révén pályázataink sikeresek lehetnek.

Eddig két pályázati felhívás jelent meg a Közép-Dunántúli Regionális Operatív
Program keretében, 2007. augusztus 31-i benyújtási határidővel.
A Tapolca, Ipar utca felújítására, kiépítésére a KDOP-2007-4.6.1/B, belterületi utak
fejlesztése támogatására kiírt pályázaton szeretnénk támogatást elnyerni, amelynek

mértéke az elszámolható költségek maximum 70%-a. Az előzetes tervezői
költségbecslés alapján a beruházási költség előreláthatóan 80-100 millió forint
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összegre tehető. A pályázat benyújtása, a kötelezettségvállalás külön döntéssel
történhet.
A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítését a KDOP-2007-4.4.2, az egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, utólagos akadálymentesítésre kiírt pályázaton
tervezzük megvalósítani. Az akadálymentesítési tervekkel rendelkezünk. A pályázat
benyújtása, a kötelezettségvállalás külön döntéssel történhet.

A Közép-Dunántúli Operatív Program Regionális Akcióterve 3. prioritás, Integrált
városfejlesztés, 3.1. Város- és városrész központok értékmegőrző revitalizációja,
illetve a 3.2. Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja,
intézkedések keretei – nyújthatjuk be majd pályázatainkat a volt honvédségi
ingatlanegyüttes fejlesztésére (állapotfelmérés, tervezés, közmű- és útépítés, stb.) és a
városközpont megújítására (épületek, homlokzatok fejújítása, közterületek
burkolása, parkosítása, stb.), amelyek megvalósítása sikeres és eredményes

pályázatot követően történhet.
A nevelési-oktatási intézményeink felújítása, korszerűsítése a 4. prioritás, Kohéziót
segítő infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztés 4.2. Közoktatás
infrastrukturális fejlesztése, illetve a 4.4. Intézményfejlesztés intézkedések keretei
között valósulhat meg eredményes pályázat esetén.
A városi Szennyvíztelep foszfátmentesítő fejlesztése a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) 1.1.2. Szennyvízelvezetés és tisztítás és folyékony hulladékkezelés,
elhelyezés, intézkedés keretei között valósítható meg eredményes pályázat és a
Szennyvíztelep szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok
kötelezettségvállalásával.
A Tapolca-Diszel kerékpárút II. szakasza a kerékpárút hálózat fejlesztés program
keretei között valósulhat meg, a kiírás előreláthatóan 2007. júliusában jelenik meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2007. évben benyújtott és
előkészítés alatt lévő pályázatokról szóló
tájékoztatót elfogadja.

Tapolca, 2007. június 21.

Ács János sk.
polgármester


