
7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/315/ 2007.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. augusztus 2-i ülésére

Tárgy: Regionális fejlesztési pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Ács János Polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda

Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó

Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandók: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A 2007. július 29-én megtartott testületi ülésen tájékoztatást adtam a 2007. évben
benyújtott és előkészítés alatt álló pályázatokról.
A Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében, 2007. augusztus 31-i
benyújtási határidővel két pályázat benyújtására van lehetőség.

A közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítása érdekében

fontosnak és szükségesnek tartom a tapolcai Polgármesteri hivatal (8300 Tapolca,
Hősök tere 15.) utólagos akadály-mentesítését. Sikeres és eredményes pályázat esetén
a szükséges átalakítás 2007-2008. években történhet meg az önkormányzati
tulajdonú, Tapolca, 2144 hrsz.-ú, ingatlanon bruttó 12.504.000 Ft, azaz Tizenkétmillió-
ötszáznégyezer forint beruházási összegben, 10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forint
támogatás felhasználásával, a határozati javaslat szerinti ütemezésben.
Az akadálymentesítési tervekkel rendelkezünk.

A településrendezési, szabályozási tervekkel összhangban, a gazdasági fejlődés, a
nyugati városrész lakóövezetében a közúti forgalom mérsékelése, a
közlekedésbiztonság javítása, valamint a munkahelyek és a helyi szolgáltatások
gyorsabb megközelítése érdekében fontosnak és szükségesnek tartom a tapolcai Ipar
utca jó minőségű, megfelelő kiépítését. A belterületi útfejlesztés sikeres és
eredményes pályázat esetén a 2007-2008. években történhet meg az önkormányzati
tulajdonú Tapolca, 1963 hrsz.-ú, és a Tapolca, 1964/14 hrsz.-ú ingatlanokon bruttó

110.505.600 Ft, azaz Száztízmillió-ötszázötezer-hatszáz forint beruházási összegben,
bruttó 77.353.000 Ft, azaz bruttó Hetvenhétmillió-háromszázötvenháromezer forint
összegű támogatás felhasználásával a határozati javaslat szerinti ütemezésben.
Az útépítési, felújítási tervekkel rendelkezünk.
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A saját erő Tapolca Város Önkormányzatának költségvetése terhére vállalt összege
kiegészítésére célszerű lenne pályázatot benyújtani a Veszprém Megyei
Önkormányzat Pályázati Önerő Kiegészítő Kerete terhére 9.945.780 Ft, azaz
Kilencmillió-kilencszáznegyvenötezer-hétszáznyolcvan forint összegre a határozati
javaslat szerinti ütemezésben.
Eredményes és sikeres pályázatok esetén felhatalmazást kérek a további szükséges
intézkedések megtételére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Tapolca, 2007. július 31.

Ács János s.k.
polgármester

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés
biztosítása érdekében fontosnak és szükségesnek tartja a
tapolcai Polgármesteri hivatal (8300 Tapolca, Hősök tere
15.) utólagos akadály-mentesítését. Egyetért azzal, hogy a
szükséges átalakítás 2007-2008. években történjen meg az
önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 2144 hrsz.-ú,

ingatlanon bruttó 12.504.000 Ft, azaz Tizenkétmillió-
ötszáznégyezer forint beruházási összegben.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a beruházás
megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot „A
tapolcai Polgármesteri hivatal utólagos
akadálymentesítése, önkormányzati ügyfélszolgálat
kialakítása” címmel a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív
Program keretében utólagos akadálymentesítés
támogatására kiírt, KDOP-2007-4.4.2 kódszámú pályázati
felhívásra bruttó 10.000.000 Ft, azaz bruttó Tízmillió forint
összegű, ebből 2007 évre 1.000.000 Ft, azaz Egymillió
forint összegű, 2008 évre 9.000.000 Ft, azaz Kilencmillió
forint összegű támogatásának elnyerésére.
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A szükséges, bruttó 2.504.000 Ft, azaz Kétmillió-
ötszáznégyezer összegű saját erőből 2007. évben Tapolca
város 2007. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2007.(II.14.) Kt.
számú rendelet 25. Cím Tartalékok, Céltartalék, pályázati
tartalék megnevezésű 25.838.000 Ft, azaz Huszonötmillió-
nyolcszázharmincnyolcezer forint összegű
előirányzatából bruttó 250.400 Ft, azaz Kétszázötvenezer-
négyszáz forint összeget biztosít, a 2008. évre fennmaradó
bruttó 2.253.600 Ft, azaz Kétmillió-
kétszázötvenháromezer-hatszáz forint összegű saját erőre
előzetes kötelezettséget vállal.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a további szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. augusztus 31., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete –
összhangban a településrendezési, szabályozási tervekkel
- a gazdasági fejlődés, a nyugati városrész lakóövezetében
a közúti forgalom mérsékelése, a közlekedésbiztonság

javítása, valamint a munkahelyek és a helyi szolgáltatások
gyorsabb megközelítése érdekében fontosnak és
szükségesnek tartja a tapolcai Ipar utca jó minőségű,
megfelelő kiépítettségét. Egyetért azzal, hogy a belterületi
útfejlesztés 2007-2008. években történjen meg az
önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 1963 hrsz.-ú, és a
Tapolca, 1964/14 hrsz.-ú ingatlanokon bruttó 110.505.600
Ft, azaz Száztízmillió-ötszázötezer-hatszáz forint
beruházási összegben.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a beruházás
megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot „A
tapolcai Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút
korszerűsítése, kiépítése” címmel a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli
Operatív Program keretében belterületi utak fejlesztése

támogatására kiírt, KDOP-2007-4.6.1/B kódszámú
pályázati felhívásra bruttó 77.353.000 Ft, azaz bruttó
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Hetvenhétmillió-háromszázötvenháromezer forint
összegű, ebből 2007 évre 19.338.250 Ft, azaz
Tizenkilencmillió-háromszázharmincnyolcezer-
kétszázötven forint összegű, 2008 évre 58.014.750 Ft,
Ötvennyolcmillió-tizennégyezer-hétszázötven forint
összegű támogatásának elnyerésére.
A szükséges, bruttó 33.152.600 Ft, azaz
Harminchárommillió-százötvenkétezer-hatszáz forint
összegű saját erőből 2007. évben Tapolca város 2007. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2007.(II.14.) Kt. számú rendelet 25.
Cím Tartalékok, Céltartalék, pályázati tartalék
megnevezésű 25.838.000 Ft, azaz Huszonötmillió-

nyolcszázharmincnyolcezer forint összegű
előirányzatából bruttó 8.288.150 Ft, azaz Nyolcmillió-
kétszáznyolcvannyolcezer-százötven forint összeget
biztosít, a 2008. évre fennmaradó bruttó 24.864.450 Ft,
azaz Huszonnégymillió-nyolszázhatvannégyezer-
négyszázötven forint összegű saját erőre előzetes
kötelezettséget vállal.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a további szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. augusztus 31., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete –
összhangban a településrendezési, szabályozási tervekkel
- a gazdasági fejlődés, a nyugati városrész lakóövezetében
a közúti forgalom mérsékelése, a közlekedésbiztonság
javítása, valamint a munkahelyek és a helyi szolgáltatások
gyorsabb megközelítése érdekében fontosnak és
szükségesnek tartja a tapolcai Ipar utca jó minőségű,
megfelelő kiépítését.
Egyetért azzal, hogy a belterületi útfejlesztés 2007-2008.
években történjen meg az önkormányzati tulajdonú,
Tapolca, 1963 hrsz.-ú, és a Tapolca, 1964/14 hrsz.-ú

ingatlanokon bruttó 110.505.600 Ft, azaz Száztízmillió-
ötszázötezer-hatszáz forint beruházási összegben.
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A beruházás megvalósítása érdekében pályázat
benyújtására kerül sor, „A tapolcai Ipar utca, mint
belterületi gyűjtőút korszerűsítése, kiépítése” címmel, a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a
Közép-Dunántúli Operatív Program keretében belterületi
utak fejlesztése támogatására kiírt, KDOP-2007-4.6.1/B
kódszámú pályázati felhívásra bruttó 77.353.000 Ft, azaz
bruttó Hetvenhétmillió-háromszázötvenháromezer forint
összegű, ebből 2007 évre 19.338.250 Ft összegű, 2008 évre
58.014.750 Ft összegű támogatás elnyerésére.
A bruttó 33.152.600 Ft, azaz Harminchárommillió-
százötvenkétezer-hatszáz forint összegű saját erőből 2007.
évben bruttó 8.288.150 Ft, azaz Nyolcmillió-

kétszáznyolcvannyolcezer-százötven forint, 2008. évben
bruttó 24.864.450 Ft, azaz Huszonnégymillió-
nyolszázhatvannégyezer-négyszázötven forint
felhasználása szükséges.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a saját erő
Tapolca Város Önkormányzatának költségvetése terhére
vállalt összege kiegészítésére nyújtson be pályázatot a
Veszprém Megyei Önkormányzat Pályázati Önerő
Kiegészítő Kerete terhére 9.945.780 Ft, azaz Kilencmillió-
kilencszáznegyvenötezer-hétszáznyolcvan forint
összegre, ebből 2007 évre 2.486.445 Ft azaz Kétmillió-
négyszáznyolcvanhatezer-négyszáznegyvenöt forint, 2008
évre 7.459.335 Ft, azaz Hétmillió-
négyszázötvenkilencezer-háromszázharmincöt forint
támogatás elnyerésére.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a további szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. augusztus 17., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Tapolca, 2007. július 31.

Á c s János
polgármester


