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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. április 29-ei  nyilvános ülésére 

Tárgy: Energiahatékonysági és ipari területfejlesztési konzorcionális
pályázat benyújtása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
Parapatics Tamás pályázati referens

Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandók: Tóth Mária tankerületi igazgató KLIK Tapolcai Tankerülete
Varga Tiborné igazgató Batsányi János Gimnázium és Kollégium
Mészáros László Lesencetomaj Község Polgármestere

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program pályázati kiírásáról, benyújtásáról a
2016. február 19-ei nyilvános ülésen tájékozódhattunk. Az azóta eltelt időszakban 
benyújtásra került a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható településfejlesztési
közlekedésfejlesztés” konstrukció keretei között „A fenntartható közlekedésfejlesztés
Tapolcán” című pályázatunk, továbbá a TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” konstrukció keretei között a „Biztonságos
csapadékvízelvezetés Tapolcán” című pályázat. Raposka település konzorcium vezetésével 
került benyújtásra a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható településfejlesztési
közlekedésfejlesztés” konstrukció keretei között a „Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút
megvalósítása” című pályázat.  
A hivatkozott előterjesztésben szereplő további pályázatok előkészítése folyamatban van.  

Az időközben megjelent TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” konstrukcióban „A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete 
energiahatékony felújítása” című pályázat benyújtását tervezzük. Ezt célszerű és indokolt a 
jelenlegi pályázati környezetben a határidőket figyelembe véve a Veszprém Megyei 
Önkormányzattal konzorciumi együttműködéssel megtenni. A projekt előkészítettségi foka 
kiemelkedő, engedélyes tervekkel, műszaki leírással, költségbecsléssel rendelkezünk, 
építési engedély kérelmünket benyújtottuk. A dokumentáció a Városfejlesztési és
Üzemeltetési Irodán megtekinthető. A Veszprém Megyei Önkormányzat és Tapolca Város 
Önkormányzata együttműködési és konzorcionális megállapodást köt az előkészítésre, 
benyújtásra. Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek a projektmenedzsment 



költséghelyen a pályázatban elszámolhatók, pályázati tartalékunk terhére a pályázati
költségvetés 1 %-ának megfelelő összeget kell megelőlegezni részünkről. A Veszprém 
Megyei Önkormányzat munkatársaival 2016. április 21-én egyeztető tárgyalást folytattunk, 
részükről az együttműködésnek akadálya nincs, feltétele a határozati javaslat elfogadása.  

A 2015. augusztus 26-ai rendkívüli nyilvános ülésünkön elfogadott 114/2015. (VIII.26.) Kt.
határozattal Tapolca és környéke fejlődése, a vállalkozások által a tapolcai volt honvédségi 
ingatlanokon létrehozott és létrehozásra tervezett, fejleszteni kívánt telephelyek
tulajdonosai, használói, leendő tulajdonosai és használói számára munkahelyek létesítése 
és védelme érdekében fontosnak tartottuk a földrészletek fejlesztését, alapinfrastruktúrával
történő ellátását pályázati támogatással.  
Kifejeztük készségünket a Veszprém Megyei Terület- és településfejlesztési Operatív
Program TOP-1.1.1-15 számú „Felhívás Ipari Parkok, Iparterületek Fejlesztésére” című 
konstrukcióban elnyerhető források optimalizálása érdekében közös pályázat benyújtására. 
Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezésünket 
elfogadta, hasonló módon döntött.

Az időközben megjelent pályázati felhívás értelmezése szakértőinkkel történt személyes 
egyeztetés során kiderült, hogy a hivatkozott konstrukcióra Lesencetomaj Község
Önkormányzata konzorcium vezetésével nyílhat lehetőségünk közös pályázat 
benyújtására, mivel kizárólag a településrendezési tervekben GIPE besorolású földrészletek
fejlesztése támogatható.
Lesencetomaj Község Polgármestere nyilatkozott arról, hogy közös céljaink megvalósítása
érdekében vállalja a konzorcium vezetését az előkészítési költségek arányos megosztásával. 

A közös pályázat előkészítését – szakértő bevonásával – megkezdtük, célszerűen az elérhető 
legmagasabb – legfeljebb - 800 millió Ft összegű támogatás elnyerésére.  
A pályázat megvalósítása során Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő GKSZ 
besorolású földrészletek infrastrukturális ellátása is biztosított lesz.

Tapolca Város Önkormányzata képviseletére célszerű felhatalmazást adni Tapolca Város 
Polgármestere részére a vonatkozó dokumentáció elkészíttetésére, aláírására, amelynek
költségei a projekt támogatásával elszámolhatók, jelenleg a pályázati tartalék terhére a
költségek megelőlegezése szükséges.  

A pályázatok támogatási intenzitása 100 %-os mértékű, így saját erőt nem igényelnek. 

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete a 
Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-
3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai



korszerűsítése” című felhívása keretében megvalósítandó 
„A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete
energiahatékony felújítása” című projekt benyújtásával 
egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt 
szabályok szerint a támogatási kérelem benyújtásáról szóló
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és az egyéb 
kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges
intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2016. április 30. és folyamatos
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a TOP-1.1.1-
15 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése”
konstrukcióban „A volt honvédségi tapolcai és
lesencetomaji ingatlanok infrastrukturális fejlesztése”
című, Lesencetomaj Község Önkormányzata konzorcium 
vezetésével közös pályázat benyújtására, a szükséges
intézkedések megtételére, és a „Konzorciumi
együttműködési megállapodás támogatási kérelem 
benyújtására” című dokumentum aláírására, legfeljebb 
bruttó 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió forint
támogatási összeg elnyerésére.
A benyújtáshoz szükséges szakértői támogatás költségeit 
legfeljebb bruttó 2.000.000,- Ft, azaz Kétmillió forint
összeghatárig Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetés pályázati tartalék terhére biztosítja.

Határidő: 2016. május 31. és folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2016. április 21.

Dobó Zoltán
polgármester


