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 E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2018. október 26-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2018. évben nyertes, benyújtott és előkészítés alatt 
lévő pályázatokról, előzetes kötelezettségvállalás új projektek 
megvalósításához 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Pályázati Csoport 

Parapatics Tamás csoportvezető 
Hederics Katalin, Osztermanné Patus Henrietta,  
Ságvári Lászlóné 
 

Megtárgyalja:  Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
   Humán Bizottság 

Gazdasági Bizottság 
 
Meghívottak: Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
   Tapolca Kft. 
   Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. 
   Tapolcai Média Kft. 
   Tapolcai Városfejlesztési Kft. 
    
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2014-2020 évek közötti európai uniós programozási időszak tapolcai tervezési, pá-
lyázati előkészítési, megvalósítási folyamatáról a jelenlegi önkormányzati időszak 
nyilvános ülésein folyamatosan tájékozódhattunk a tisztségviselők fontosabb tárgya-
lásai, a lejárt határidejű határozatok, a költségvetési rendeletek, a különböző, napiren-
den volt előterjesztések között. 
 
Átfogó pályázati tájékoztató előterjesztésről, a településfejlesztést érintő pályázatokról 
legutóbb a 2016. szeptember 23-ai ülésünkön tárgyaltunk.  
A tájékoztatót elfogadtuk és egyúttal köszönetünket fejeztük ki mindazon személyek-
nek és szervezeteknek, akik és amelyek munkájukkal, szerződéses teljesítéseikkel elő-
segítették a településünk pályázati forrásszerző tevékenységét megalapozó projektek 
benyújtását.   
 
A jelenlegi előterjesztés Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 
elfogadott munkaterve alapján kerül megtárgyalásra. 
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Kiemelt nemzeti érdek az uniós programozási időszak forrásainak hatékony felhasz-
nálása, különös figyelemmel arra, hogy a támogatások a program lezárást követően 
előre láthatóan nem e módon állnak majd rendelkezésre.  
Ez az érdek nyilvánvalóan egybeesik Tapolca érdekeivel is, mivel a korlátozottan ren-
delkezésre álló helyi önkormányzati bevételek nem elegendőek a város fejlesztéséhez, 
így feltétlenül indokolt a pályázati forráskeresés. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete ehhez a folyamathoz az éves költ-
ségvetésről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadásával eddig is, s várhatóan a jövőben is biztosítani fogja az előkészí-
tési, tervezési, saját erő előirányzatokat, pályázati céltartalékot, előzetes kötelezettség-
vállalások pénzügyi fedezetét.  
 
A jó gyakorlaton alapuló helyi szabályozásunk ezek felhasználása tekintetében rugal-
mas, a munkát segítő. Ezt kell követnünk a jövőben is. Eddig is fontosnak tekintettük, 
hogy a pályázatok előkészítése, benyújtása, elszámolhatósága érdekében hatékonyan 
működő szervezeti keretet, helyi intézményrendszert alakítsunk ki és jó érzékkel, kö-
rültekintően válasszuk meg pályázati tanácsadó partnereinket.  
 
Városfejlesztési céljainkat az önkormányzati választási időszakra vonatkozó, a 
39/2015 (IV.24.) határozattal elfogadott „Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági 
Program 2015-2019” című és a hatályos Tapolca Integrált Településfejlesztési Stratégia 
(ITS) dokumentumokban határoztuk meg.  
 
Az elfogadott program és az ITS a városi honlapon elérhető, letölthető.  
 
Megítélésünk, véleményünk szerint az előzőben hivatkozott dokumentumaink össz-
hangban vannak az országos és megyei fejlesztési tervekkel, koncepciókkal, Tapolca 
településrendezési terveivel, azok innovatívak.  
 
A helyi településtervezési folyamat követi a fejlesztési célokat, szükség esetén az át-
fogó felülvizsgálati időszakok között időközi módosítás is szükséges.  
 
A pályázati előkészítési, bonyolítási tevékenység jelentősen átalakult az elmúlt idő-
szakban, az összetettség, a sokrétűség, a szakmai-pénzügyi beszámolások, elszámolá-
sok módja, tartalma, az elektronikus pályázati felület számottevően nem egyszerűsö-
dött.  
 
Sok mindent elárul erről a folyamatosan változó felhívások, útmutatók, szabályzatok 
terjedelme, a szakmai „Biblia”, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló, rendszere-
sen módosuló – 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet mintegy 140 A/4 oldalnyi terjedelme. 
 
 
 



3 
 

A megalapozott előkészítő tervezéshez, a benyújtáshoz szükséges piaci árak megálla-
pítására bekért árajánlatok, tervezői becslések, a támogatási döntéseket követően kért 
vállalkozói indikatív ajánlatok folyamata gyakran eredménytelen, vagy a benyújtottak 
nem kellően kidolgozottak.  
 
A valós piaci árat meghatározó közbeszerzési eljárás rendkívül időigényes, bonyolult, 
a szereplők részéről támadható, kifogásolható és csak a végén szembesíti a kiíró Ked-
vezményezettet a forrásszükségletről. 
 
A pályázati Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezetek, az Elektronikus Pályázói 
Tájékoztató Felület (EPTK) adatkérései, értesítései, határidői sok esetben a hivatali 
munkaidőn túl, több alkalommal hétvégén is feladatot jelentenek számunkra.  
 
Ebből eredően sok esetben úgy tűnhet, hogy a meglévő munkaterhelés mellett ezen 
felüli, felesleges munkának látszó adatokat, terveket kérünk tervezhetetlen határidő-
ben a hivatali, intézményi, gazdasági társasági munkatársainktól, azonban ez mind azt 
szolgálja, hogy városunk a lehető legtöbb fejlesztési forráshoz juthasson.  
 
Vezetői, munkáltatói elvárásnak kell lennie, hogy e tevékenység ellátásának a leghaté-
konyabb módon kell történni a jövőben is!  
 
Fontos azt is rögzíteni, hogy az önkormányzati pályázati tevékenység jövőbeni fő fel-
adata továbbra is a városi fejlesztések, közösségi programok forrásainak biztosítása 
lesz a folyamatban lévő projektek bonyolítása, elszámolása, fenntartásának biztosítása 
mellett. 
 
A munkahelyi feladatok mellett munkatársaim térítésmentesen segítik, az évente vál-
tozó létszámú (3-5-8 fő) a felsőfokú szakképzésben résztvevő tapolcai diákok, egye-
temi hallgatók pályázatokkal kapcsolatos tanulmányait, szakdolgozatuk készítését. 
 
A különböző pályázatokban a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek felhívás-
nak megfelelő elszámolhatósága, a helyi adóbevételek növelése érdekében – a jogsza-
bályi keretek között – törekedtünk arra, hogy a támogatásból származó források fel-
használása tapolcai székhelyű, telephelyű vállalkozások részére történjen meg. 
 
A jó és rugalmas együttműködésben különösen fontos szerepet vállaltak az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok és a fenntartásban működő intézményeink. 
Szerződés szerinti szolgáltatási teljesítésük elősegítette/elősegíti a projektek hatékony 
előrehaladását, egyúttal – a felmerült/felmerülő költségek mellett – növekedett/nö-
vekszik a társaságok árbevétele. 
 
Tevékenységükre a jövőben is számítunk, az elvégzett munkáért köszönet jár.     
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A pályázati tevékenységet teljes körűen, mindenre kiterjedően nehéz egy tájékoztató 
keretei között bemutatni.  
A jelen előterjesztés mellékletében található táblázatok a munkatervi címtől kiterjesz-
tőbben szemléltetik a jelenlegi, bírálat, előkészítés alatt lévő, a megvalósítási, elszámo-
lási folyamatban bonyolított, fenntartási időszakban kezelt, továbbá a kifogásolt és el-
utasított önkormányzati uniós és hazai forrású pályázatainkat, a támogatások elnye-
résére irányuló törekvéseinket: 

1. sz. melléklet: Kimutatás a bírálat, megvalósítás, előkészítés alatt lévő, to-
vábbá a kifogásolt, elutasított 2016-2017-2018. évi projektekről a 2018. szept-
ember 30-ai állapot szerint; 

2. sz. melléklet: Tájékozató a jelentős támogatási összegű (20 000 000 Ft feletti) 
projektek szakmai tartalmáról, a megvalósítás folyamatáról; 

3. sz. melléklet: Kimutatás Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
gazdasági társaságokkal és a fenntartásban álló intézményeivel kötött projekt-
szerződésekről a 2015-2016-2017-2018. évek vonatkozásában, a 2018. szeptem-
ber 30-ai állapot szerint; 

A pályázati dokumentációk, terjedelmük miatt nem képezhetik az előterjesztés részét, 
azonban – az arra jogosultak számára – a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Vá-
rosfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Pályázati Csoportja hivatali irodáiban elérhetőek, 
amelyekről munkatársaim készséggel nyújtanak tájékoztatást. 
 
Kihívást jelent számunkra a TOP-7.-1.-1-16-2016 pályázati konstrukcióban a „Közösen 
Tapolcáért” Helyi Közösség által közzétett, infrastrukturális fejlesztések, hagyomány-
őrző- és szabadidős programok megvalósítása, képzés, kompetencia fejlesztés tárgyú 
pályázati felhívásokra 2018. december 31-ig benyújtható önkormányzati projektek elő-
készítése. 
A részletes feltételek a www.tapolcaclld.hu internetes felületen olvashatók, arról a do-
kumentumok letölthetőek. 
 
A pályázatokkal megújítható, fejleszthető közösségi célokat szolgáló intézményi, gaz-
dasági társaságaink által használt épületek tervezett felújításához célszerű és indokolt 
saját forrást biztosítani a 2019. évi költségvetésünkben előzetes kötelezettségvállalá-
sunkkal.  
Mértékére 25.000 eFt összegben teszek javaslatot, amellyel mintegy 100.000 eFt ösz-
szegű fejlesztést tudnánk megvalósítani a következőben felsorolt épületeink vonatko-
zásában: 

- A Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtári részlegének belső 
átalakítása; 

- a Tapolca, Fő tér 1. szám alatti többfunkciós (Városi Mozi, Házasságkötő terem, Te-
leház, Egészségfejlesztési Iroda) épületünk szellőztető, hűtő-fűtő rendszerének 
megújítása; 

- Tapolca-Diszel városrészben lévő „Csobánc” Kultúrház energiahatékony megújí-
tása, eszközbeszerzése. 

 

http://www.tapolcaclld.hu/
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A felsorolt célok az általunk elfogadott Helyi Közösségfejlesztési Stratégia támogat-
ható tevékenységei közé tartoznak.  
 
A fejlesztések megvalósításával közösségi teret, minőségi szolgáltatást tudnánk nyúj-
tani a helyi lakosoknak és a városunkba látogatóknak az ezekben tartandó előadások-
kal, rendezvényekkel, programokkal együtt. 
 
Az auditálási, felmérési, tervezési, költségvetés készítési, kivitelezési, eszközbeszer-
zési költségek sikeres és eredményes pályázatok esetén elszámolhatóak. Valamennyi 
fejlesztés megvalósításához projektarányos akadálymentesítés is szükséges.  
Az időigényes előkészítő tevékenységet megkezdtük.  
 
A Balaton Fejlesztési Tanács a közelmúltban pályázati felhívást tett közzé településfej-
lesztési beruházások támogatására. A benyújtási határidő 2018. október 28.  
 
A pályázatokat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet helyi önkormányzatai és azok 100%-os 
tulajdonában lévő vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaságok nyújthat-
ják be. Egy település csak egy pályázatot nyújthat be. A rendelkezésre álló forrás 140 
millió forint, a várható támogatott pályázatok száma 15-20 darab. A támogatás mér-
téke az elszámolható összköltség 50% - a.  
 
A célok között települési zöldfelületek kialakításának, rehabilitációjának támogatása, 
valamint helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fej-
lesztések is szerepelnek. 
 
A rendelkezésünkre álló „Tapolca –Templomkerti park” (53 hrsz.) című kertépítészeti 
tanulmányterv városképi szempontból is indokolt megvalósítására célszerűen pályá-
zatot nyújthatnánk be legfeljebb bruttó 9.525.000, - Ft támogatás elnyerésére ugyan-
ezen összegű saját erő vállalása mellett, amely előzetes, a 2019. évi önkormányzati költ-
ségvetés terhére történő kötelezettségvállalással biztosítható. 
A terv az előzőben hivatkozott hivatali elérhetőségen – a jogosultak számára – megte-
kinthetők. 
   
Sikeres és eredményes pályázatunk esetén legalább 19.050.000, - Ft összeget tudnánk 
fordítani a hivatkozott közterületre a tapolcaiak és a városunkba látogató vendégek 
remélhető elégedettségére. 
 
A sajtóhírek szerint jövőre indul a Magyar Falvak és Kisvárosok program.  
 
Jogosultsági feltételei, részletei, jelenleg még nem ismertek. Vélhetően a kistelepülések 
fejlesztésére, élhetőségére fog majd fókuszálni, azonban a céljai között a közlekedés-
fejlesztés, a 3-4-5 számjegyű mellékutak felújítása is szerepel, amely Tapolca térségi 
szerepét is erősítheti. A felhívás feltételeit, megjelenését figyelemmel kísérjük. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 
 

                        Határozati javaslatok 
 

       I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 

1. a 2014-2020 évek közötti európai uniós programozási 
időszak Széchenyi 2020 fejlesztési program keretei kö-
zötti és az egyéb hazai forrású pályázatok támogatá-
sai elnyerésére irányuló, valamint az azokhoz kapcso-
lódó tapolcai fejlesztési törekvéseket, szándékokat be-
mutató tájékoztatót elfogadja; 

 
2. egyetért azzal, hogy az önkormányzati pályázati tevé-

kenység jövőbeni fő feladata továbbra is a városi fej-
lesztések, közösségi programok forrásainak biztosí-
tása legyen a folyamatban lévő projektek bonyolítása, 
elszámolása, fenntartásának biztosítása mellett; 

 
3. köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek és szer-

vezeteknek, akik és amelyek ajánlataikkal, munkájuk-
kal, szerződéses teljesítéseikkel elősegítették települé-
sünk pályázati forrásszerző tevékenységét, a projek-
tek benyújtását, megvalósítását, fenntartását. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: polgármester 
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II. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 
 egyetért azzal, hogy a Közösen Tapolcáért” Helyi Kö-

zösség által a TOP-7.-1.-1-16-2016 pályázati konstruk-
ció keretei között, a közzétett, vonatkozó helyi felhí-
vásra 2018. évben pályázatok kerüljenek benyújtásra 
a következőben felsorolt önkormányzati tulajdonú 
közösségi színterek fejlesztésére: 
 
 a Tapolca-Diszel városrészben lévő „Csobánc” 

Kultúrház energiahatékony felújítása és eszköz-
beszerzése; 

 
 a Tapolca, Fő tér 1. szám alatti többfunkciós épü-

let szellőztető, hűtő-fűtő rendszere komplex 
megújítása; 

 
 a Wass Albert Könyvtár és Múzeum gyermek-

könyvtári részlege belső átalakítása; 
 
 Határidő: 2018. december 31. 

   Felelős: polgármester  
 
III. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 
 egyetért azzal, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács által telepü-

lésfejlesztési beruházások támogatására közzétett pályázati 
felhívásra Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújt-
son be „Tapolca –Templomkerti park (53. hrsz.) zöldfelüle-
tének megújítása, közösségi tér létesítése;  

Határidő: 2018. október 28. és december 31. 
Felelős: polgármester 
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IV. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 
 a Közösen Tapolcáért” Helyi Közösség által a TOP-7.-

1.-1-16-2016 pályázati konstrukció keretei között, a 
közzétett, vonatkozó helyi felhívásra 2018. évben be-
nyújtandó önkormányzati, a közösségi színterek inf-
rastrukturális fejlesztésére irányuló pályázatokhoz 
25.000.000, - Ft, azaz Huszonötmilló forint összegű sa-
ját forrást biztosít a 2019. évi önkormányzati költség-
vetés terhére, előzetes kötelezettségvállalással. 

 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szük-
séges intézkedések megtételére, az egyedi pályázati 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: polgármester  
 

V. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 
 a Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési 

beruházások támogatására közzétett pályázati konst-
rukció keretei között 2018. évben benyújtandó, önkor-
mányzati pályázathoz legfeljebb 9.925.000, - Ft, azaz 
Kilencmilló-kilencszázhuszonötezer forint összegű 
saját forrást biztosít a 2019. évi önkormányzati költ-
ségvetés terhére, előzetes kötelezettségvállalással. 

 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szük-
séges intézkedések megtételére, az egyedi pályázati 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 2018. október 28. 
Felelős: polgármester  
 
Tapolca, 2018. október 8. 
 
 
 

 Dobó Zoltán 
      polgármester 
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2017-00007

Tapolca, Gyulakeszi, Raposka együtt 

egymásért

A pályázat elutasítását 

követően benyújtott kifogás 

bírálat alatt 

55 000 000 100 55 000 000
Közös és egyedi települési programok 

megvalósítása
Parapatics Tamás 

2017.03.31
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, MINT 

KONZORCIUMVEZETŐ

EFOP-1.5.2-16-2017-

00012

Humán szolgáltatások fejlesztése 

Tapolcán és környékén

A pályázat elutasítását 

követően benyújtott kifogás 

elfogadásával új 

projektbírálat alatt

499 317 799 100 499 317 799
Közös és egyedi települési programok 

megvalósítása
Parapatics Tamás

2016.10.05
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

KEHOP-5.4.1-16-

2016-00225

Energiatudatos szemléletformálás 

Tapolcán
Pályázati bírálat alatt 5 000 000 100 5 000 000 Szemléletformálási programok megvalósítása Parapatics Tamás

2016.05.17
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TOP-2.1.1-15-VE1-

2016-00004

Tapolca Déli Laktanya barnamezős 

területeinek rehabilitációja – I. ütem
Pályázati bírálat alatt 800 100 000 100 800 100 000

Barnamezős fejlesztéssel épületek, közterületek 

megújítása, közművek kiépítése.
Parapatics Tamás

2016.04.29
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TOP-4.2.1-15-VE1-

2016-00007

Tapolcai Szociális Alapellátási Központ 

fejlesztése 2016

A pályázat  elutasítását 

követően benyújtott kifogás 

elfogadásával új 

projektbírálat alatt

95 081 592 100 95 081 592
Az intézmény Tapolca, Hősök tere 15. szám alatti 

épülete infrastrukturális fejlesztése, szakmai 

programok, képzés megvalósítása.

Parapatics Tamás

2018.05.02
TAPOLCA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
KAB-KEF-18-A-26321

Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum működtetés
Pályázati bírálat alatt 1 000 000 90 112 000 1 112 000

A Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a 

pályázati program ideje alatt folyamatos 

működtetést igényel a teljes programidőszak 

tekintetében. Ez idő alatt 3 szakember folyamatos 

jelenléttel biztosítja a szakmai hátteret, koordinálja 

a programok, KEF ülések szervezését, 

lebonyolítását, az ezzel járó adminisztrációs 

tevékenységeket. A Tapolcai KEF tagszervezeteivel, 

munkacsoportjaival folyamatos kommunikációt, 

elérhetőséget, tájékoztatást biztosít.

Parapatics Tamás

2017.10.02
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

MKSZ_OTFP_III. 

ütem

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 

Batsányi János Tagintézmény 

öltözőfelújításai a Társasági Adó terhére   

Eredményes,                

megvalósítás alatt.               A 

megvalósító és beruházó a 

Magyar Kézilabda 

Szövetség.                                     

A  Megállapodás 

megkötése:          

2018.09.17.                                 

Megvalósítás kezdete: 

2018.10.01.                                  

Fizikai befejezés: 

2018.12.31.                                                            

12 752 195 70 5 465 227 18 217 422

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi 

János Tagintézmény öltözőinek infrastrukturális 

felújítása. 

Parapatics Tamás

2017.08.25
VESZPRÉM MEGYEI 

ÖNKORMÁNYZAT, MINT 

KONZORCIUMVEZETŐ

TOP-3.2.1-16-VE2-

2017-00001

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 

(SECAP) kidolgozása Veszprém 

megyében

Eredményes, megvalósítás 

alatt.                                                

A Támogatási Szerződés 

megkötése:         2018.03.08.                             

Megvalósítás kezdete: 

2018.03.01.                                  

Fizikai befejezés: 

2019.06.30.

88 458 610 100 88 458 610

A Veszprém Megyei Önkormányzat 

konzorciumvezetésével megvalósuló települési 

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) 

készítése projekthez csatlakozott Tapolca. A 

megvalósítás folyamatban van. Településünk önálló 

akciótervet készíthet 3.000.000 Ft keretösszegben.

Parapatics Tamás 

2017.08.15
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TOP-3.1.1-16-VE1-

2017-00009

Fenntartható közlekedésfejlesztés 

Tapolcán

Eredményes, megvalósítás 

alatt.                                                 

A Támogatási Szerződés 

megkötése:          

2018.05.11.                                    

Megvalósítás kezdete: 

2018.05.01.                                           

Fizikai befejezés: 

2020.12.31.

280 000 000 100 20 000 000 300 000 000
A Tapolca, Hősök tere és Autóbusz állomás 

közlekedésfejlesztése.
Ságvári Lászlóné

2017.07.12
SZOCIÁLIS ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI 

ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

EFOP1.8.20-17-2017-

00016

Lelki Egészségfejlesztési Központ 

létesítése a Tapolcai járásban

Eredményes,               

megvalósítás alatt.               A  

Támogatási Szerződés 

megkötése:         2018.05.11.              

Megvalósítás kezdete: 

2018.07.01.                                       

Fizikai befejezés: 

2020.06.30.

39 943 813 100 39 943 813
A Lelki Egészségfejlesztési Központ létrehozása és 

működtetése az Egészségfejlesztési Iroda mellett.
Parapatics Tamás 

2017.03.14
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-

16-2017-01124

Tapolca Város Önkormányzata ASP 

központhoz való csatlakozása

Eredményes, megvalósított, 

elszámolás alatt.                                                

A Támogatási Szerződés 

megkötése:         2017.05.03.                                              

Megvalósítás kezdete: 

2017.03.01.                                               

Fizikai befejezés: 

2018.06.30.                          

Záró elszámolás 

benyújtásra került.

8 790 000 100 8 790 000

A pályázat célja a közigazgatás minőségi 

színvonalemelése érdekében az adminisztratív 

terhek komplex csökkentése, az átláthatóság 

növelése, a hatóságok és az érdekelt felek 

intézményi kapacitásának javításával a hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulás. Ennek 

keretében cél az egységesített önkormányzati 

elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is 

országos szinten. Tapolca Város Önkormányzata a 

rendszerhez 2018. 01.01. határidővel csatlakozott a 

következő szakrendszerek tekintetében: iratkezelő 

rendszer, elektronikus ügyintézési portál, 

gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter 

rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és 

kereskedelmi és hagyatéki leltár rendszer. 

Ságvári Lászlóné

2016.07.04
 TAPOLCAI VÁROSSZÉPÍTŐ 

EGYESÜLET

TOP-7.1.1-16-2016-

00014
Közösen Tapolcáért Helyi Közösség

Eredményes, megvalósítás 

alatt.                                              

Támogatási Szerződés 

kötése:                    

2017.03.08.                                              

Megvalósítás kezdete: 

2017.09.01.                                               

Fizikai befejezés: 

2021.12.31.

37 476 494 100 37 476 494

A Tapolca Város Önkormányzatának vezetésével 

működő Helyi Akció Csoport 4 db helyi pályázati 

felhívást készített elő: Épített és szabadtéri terek 

infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés; 

Kulturális és hagyományőrző programok és 

rendezvények; Ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-

, sport- és közösségfejlesztő programok; 

Kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló 

programok, valamint közösségi innovációk.

Az Irányító Hatóság a felhívásokat jóváhagyta, 

amelyek ezt követően meghirdetésre kerültek.                                                                                         

A pályázható keretösszeg 212 500 000 Ft.

Parapatics Tamás

2016.06.29
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, MINT 

KONZORCIUMVEZETŐ

TOP-3.2.1-15-VE1-

2016-00005

A Tapolcai Batsányi János Gimnázium 

épülete energiahatékony felújítása

Eredményes, megvalósítás 

alatt.                                                

A Támogatási Szerződés 

hatályba lépése: 2018.03.20.                                            

Megvalósítás kezdete: 

2017.11.01.                                             

Fizikai befejezés: 

2019.04.30.  

289 908 173 100 23 306 660 289 908 173

Az önkormányzati tulajdonban, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében 

lévő épületen homlokzati hőszigetelő vakololati 

rendszer kiépítése, nyílászárók cseréje, napelemes 

rendszer létesítése, távfűtési rendszer gépészeti 

megújítása tervezett.                                             

Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.  

Az eljárást lefolytatását követően  a piaci árak 

ismeretében külön döntés szükséges elégtelen 

beruházási forrásfedezet esetén a beruházás 

folytatásáról. 

Ságvári Lászlóné

2016.04.25
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TOP-5.2.1-15-VE1-

2016-00002

A tapolcai szegregátum társadalmi 

felzárkóztatása

Eredményes, megvalósítás 

alatt.                                                

A Támogatási Szerződés 

megkötése:          

2017.08.23.                                                 

Megvalósítás kezdete: 

2017.06.01.                                                      

Fizikai befejezés: 

2020.05.31.

70 000 000 100 70 000 000

Tapolca  Város önkormányzatának ezen projekttel a 

célja, hogy a pályázat segítségével a leszakadó, 

illetve leszakadással veszélyeztetett déli 

városrészen koncentráltan megnyilvánuló 

társadalmi-gazdasági problémák kezelését komplex 

módon oldja meg a területen élők társadalmi 

integrációjának elősegítése érdekében.                                                                                   

A projekt időszaka alatt számtalan kültéri 

programot tervezünk, úgy mint közösségfejlesztés, 

napközis gyerektábor működtetése, egészségügyi 

szűrés, előadás,  bűnmegelőzés és közbiztonság 

erősítésével kapcsolatos képzés, 

szemléletformálás, jogi tanácsadás, iskolai 

korrepetálás stb. 

Osztermanné Patus 

Henrietta

KIMUTATÁS

a bírálat, megvalósítás, előkészítés alatt lévő, továbbá a kifogásolt, elutasított 2016-2017-2018 évi projektekről a 2018. szeptember 30-ai állapot szerint

A projekt

Eredményes, megvalósítás alatt és megvalósított, elszámolás alatt lévő projektek

Bírálat és kifogás alatt lévő projektek



Konzorciumi 

szerződés 

dátuma: 

2016.12.02

NEMZETI FEJLESZTÉSI 

PROJEKT IRODA, MINT 

KONZORCIUMVEZETŐ

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00021

Észak- és Közép- Dunántúli 

szennyvízelvezetési és -kezelési 

fejlesztés 1. (ÉKDU 1)

Eredményes, megvalósítás 

alatt.                                                  

A Támogatási Szerződés 

megkötése, valamint a 

projektmegvalósítás 

kezdete:                

2017.08.23. 

Fizikai befejezés:              

2020. augusztus 14.

8 095 025 116 100 8 095 025 116

A több településen, több céllal megvalósítás alatt 

lévő projekt kivitelezési munkái a tervezett 

ütemezés szerint zajlanak.                          A tapolcai 

beruházási részösszeg: 3 099 198 012 Ft, amelyből a 

csatornahálózati megújítási munkákra 5%-a 

fordítható.                                                 A Városi 

Szennyvíztelep felújítása rövidesen befejeződik, a 

próbaüzem október hónapban indul.                                                                                        

Várhatóan 2018 őszén kezdődnek meg a projekt 

részét képező városi szennyvízcsatorna hálózat 

rekonstrukciós munkái.                                                        

A munkálatokkal érintett szakaszokról a lakosságot 

folyamatosan tájékoztatja kivitelező.                                                                                            

Tárgyi projekt megvalósítása nemzetgazdasági 

szempontból a kiemelt jelentőségű ügyek körébe 

tartozik. 

Hederics Katalin

2016.09.15
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
GZR-T-Ö-2016-0018

Elektro-mobilitási töltőinfrastruktúra 

kiépítése

Eredményes, megvalósítás 

alatt .                                               

A Támogatási Szerződés 

megkötése:         2017.06.01.                                                   

Megvalósítás kezdete: 

2018.04.16.                                                      

Fizikai befejezés: 

2018.11.30.

4 951 994 70 2 069 328 7 021 322

A projekt keretei között elektromos töltőállomások 

kiépítésére kerül sor:                 Tapolca, Fő tér, 

valamint a Tapolca, Déli Városkapu Park.                                                                        

A elektromos autók számának növekedésével 

városunkban várhatóan csökkenni fog a zajterhelés, 

a levegőszennyezés mértéke, a jelentős 

környezetvédelmi intézkedéssel erősödik 

településünk „zöld” szerepvállalása a 

városüzemeltetés feladataiban. 

A kivitelező kiválasztása megtörtént, a 

szerződéskötés folyamatban van.

Hederics Katalin

2017.11.12
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
KAB-KEF-17-B-26088

Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum létesítése

Eredményes, megvalósítás 

alatt.                                                

A Támogatási Szerződés 

megkötése:         2018.03.02.                          

Megvalósítás kezdete: 

2017.09.01.                                                       

Fizikai befejezés: 

2018.06.30.                                         

A záró beszámoló 

jóváhagyás alatt van.

900 000 100 100 000 1 000 000

A Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

legfontosabb feladata első körben a helyi 

drogellenes stratégia és a megvalósítását elősegítő 

operatív (cselekvési) program megalkotása. 

Részben e munka részeként, részben ezek mellett a 

résztvevők felvállalták a meglévő adatok 

összegyűjtését, rendszerezését, szükséges 

(hiányzó) kutatások indítását, a helyi szakmai 

partnerek (intézmények, szervezetek, közösségek) 

együttműködésének ösztönzését valamint egy 

városi droginformációs rendszer kialakítását. 

Osztermanné Patus 

Henrietta

2017.11.12
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
KAB-KEF-17-C-26093

"Határokon át" - a Tapolcai 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

modellprogrmaja

Eredményes, megvalósított, 

elszámolás alatt.                                                

A Támogatási Szerződés 

megkötése:                   

2018.03.02.                          

Megvalósítás kezdete: 

2017.09.01.                                                       

Fizikai befejezés: 

2018.06.30.                          

Záró beszámoló jóváhagyás 

alatt van.

895 000 100 100 000 995 000

A projekt megvalósítása során a megalakult 

Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 

szervezete tagjai és a pozsonyi "Centrum pre liecbu 

drogovych závislosti" szervezet megismerhette 

egymás, illetve a két ország drogpolitikai 

elképzeléseit, további tapasztalati ismereteket 

szerezhetett olyan szolgáltatásokkal kapcsolatban, 

amelyek országunkban/településünkön 

elérhetetlenek. Lényeges eleme a programnak, 

hogy a két város különböző drogmegelőzéssel, - 

kezeléssel foglalkozó szervezetek képviselői között 

kialakult egy olyan kapcsolat, amely később is 

fenntartható, ereménnyel működhet. 

Osztermanné Patus 

Henrietta

2017.05.22
TAPOLCA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

36395-

2/2017/KOZGYUJT

Kubinyi Ágoston Program 2017, a 

Tapolcai Városi Múzeum 

tetőszerkezetének javítása

Eredményes, megvalósítás 

alatt.                                                

A Támogatási Szerződés 

megkötése:         2017.09.18.                                              

Megvalósítás kezdete: 

2017.07.01.                                                   

Fizikai befejezés: 

2018.12.31.

2 500 000 100 1 155 620 3 655 620

 A projekt keretei között a Tapolcai Városi Múzeum 

tetőszerkezetének felújítása kerül megvalósítására 

a vissza nem térítendő pénzügyi támogatás és 

Tapolca Város Önkormányzata által biztosított saját 

erő felhasználásával. A kivitelezés folyamatban van.

Ságvári Lászlóné

2016.03.31
RAPOSKA KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA, MINT 

KONZORCIUMVEZETŐ

TOP-3.1.1-15-VE1-

2016-00009

Tapolca - Szigliget közötti kerékpárút 

megvalósítása

Eredményes, megvalósítás 

alatt.                                                 

A Támogatási szerződés 

megkötése:                   

2018.09.04.     Megvalósítás 

kezdete: 2018.08.15.                                     

Fizikai befejezés: 

2018.10.31.                    

411 014 037 100 411 014 037

Kerékpárút létesítése Tapolca és a Balatoni 

Bringakörút között. Jelenleg a Támogatási 

Szerződés szakmai tartalma (nyomvonal, minőség) 

módosításának előkészítése, valamint a határidő 

módosítás van folyamatban.

Parapatics Tamás

2018.05.08
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

12850-

2/2018/KOZGYUJT

Muzeális intézmények szakmai 

támogatása Kubinyi Ágosoton Program

Eredményes, megvalósítás 

alatt.                                                

A Támogatási Szeződés 

megkötése folyamatban 

van.                                       

Megvalósítás kezdete: 

2018.09.01.                                            

Fizikai befejezés: 

2018.12.31.

4 000 000 10 464 000 4 464 000
Állandó  kiállítás előkészítése, létrehozása, állandó 

kiállítás korszerűsítésére. 
Ságvári Lászlóné

2018.05.08
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

12850-

3/2018/KOZGYUJT

Járásszékhely múzeumok szakmai 

támogatása

Eredményes,   megvalósítás 

alatt.                                                                                                                                                                                                                            

A  Támogatási Szerződés 

megkötése folyamatban 

van.                                                                         

Megvalósítás kezdete: 

2018.09.01.                                      

Fizikai befejezés: 

2019.12.31.

3 898 900 100 2 900 000
Múzeum Digitár Weboldal vásárlása, rendszerben 

tartása
Ságvári Lászlóné

2018.03.14
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
2018-19-KONV – 130

Tapolcai Hajléktalan Személyek 

Átmeneti Szállása és Nappali 

Melegedőjének személyi higiénéjének 

elősegítése

Eredményes,       

megvalósítás alatt.                                    

A Támogatási Szerződés 

megkötés:            

2018.09.10. Kapott 

támogatás:                          

207 000 Ft.                                      

Megvalósítás kezdete: 

2018.10.10.                                     

Fizikai befejezés: 

2019.04.30.

248 000 100 207 000

A program célja, hogy a tapolcai Hajléktalan 

személyek  Átmeneti Szállásán és a Nappali 

Melegedőben az időszakos férőhelyeket igénybe 

vevő rászorulók részére megoldott legyen a 

személyes higiéné folyamatos fenntartása és az 

ehhez szükséges eszközök, tisztálkodó és 

tisztítószerek beszerzése, biztosítása.

Ságvári Lászlóné

2018.03.14
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
2018-19-KONV – 917

Tapolcai Hajléktalan Személyek 

Átmeneti Szállása és Nappali 

Melegedőjének igénybe vevő rászorulók 

munkahelyi integrációjának, 

mobilizációjának elősegítése

Eredményes,   megvalósítás 

alatt.                        A 

Támogatási Szerződés 

megkötése:          

2018.09.10.                                                                          

Megvalósítás kezdete: 

2018.07.01.                                 

Fizikai befejezés: 

2019.06.30.

431 000 100 200 000

A program célja a jelenleg az intézményben lakó, 

munkaviszonnyal rendelkező hajléktalan személyek 

munkába járásának segítése. Másodlagos célként 

fontosnak tartjuk a mobilitás lehetőségének ezen 

formáját nyitva tartani azon rászoruló személyek 

részére, akik segítségért fordulnak 

intézményünkhöz akár a bevásárlás, az orvoshoz, 

vagy gyógyszertárba eljutás, illetve alkalmi munkák 

vállalása miatt. 

Ságvári Lászlóné

2017.07.17
TAPOLCA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
2017-18-KONV-641

Tapolcai Hajléktalan Személyek 

Átmeneti Szállása és Nappali 

Melegedőjének tárgyi eszköz beszerzése

Eredményes, megvalósított.                                  

A Támogatási Szerződés 

megkötése:         2017.11.02.                                                        

Megvalósítás kezdete: 

2017.07.01.                                         

Fizikai befejezés: 

2018.04.30.

776 000 90 86 222 862 222

A Tapolcai Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 

és Nappali Melegedője tárgyi eszköz beszerzése 

pályázatán a tárgyi eszközök beszerzésre kerültek, a 

pályázat elszámolása folyamatban.

Ságvári Lászlóné

2017.07.17
TAPOLCA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
2017-18-KONV-135

Tapolcai Hajléktalan Személyek 

Átmeneti Szállása és Nappali 

Melegedőjének személyi higiénéjének 

elősegítése

Eredményes, megvalósított.                                                

A Támogatási Szerződés 

megkötése:         2017.11.02.                                              

Megvalósítás kezdete: 

2017.07.01.                                                   

Fizikai befejezés: 

2018.06.30.

150 000 100 150 000

Tapolcai Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállását 

és Nappali Melegedőjét igénybe vevő rászorulók 

személyi higiénéjének elősegítése” 2017-18-KONV-

135 sz. pályázat keretében tisztítószerek és 

tisztálkodószerek beszerzése történt. A pályázat 

elszámolása folyamatban van.

Ságvári Lászlóné

2018.03.14
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
BFT-SZ-26/2018 A tapolcai Deák Jenő Park kialakítása

Eredményes, megvalósított.                                                

A Támogatási Szerződés 

megkötése:         2018.04.10.                                        

Megvalósítás kezdete: 

2017.11.01.                                              

Fizikai befejezés: 

2018.06.15.            

5 867 388 49 6 150 000 12 017 388

A projekt célja - a fejleszteni kívánt tapolcai Deák 

Jenő Park zöldterületeinek rendezése, a növények 

telepítése, a városi zöldterületek esztétikai 

értékének növelése, az esetleges környezeti 

ártalmak csökkentése, az egészséges életmódot 

biztosító környezet létrehozása, mindezeken 

keresztül pedig a város vonzerejének növelése - 

megvalósult. A projekt fenntartásba került.

Parapatics Tamás

Eredményes megvalósított projektek



2016.03.17
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

GINOP-7.1.3-15-2016-

00011

„Felszínre hozzuk az élményeket!” – 

Gyógyhelyfejlesztés Tapolca városában

Eredményes, a projekt 

forráshiány miatt 

tartaléklistára helyezve

543 598 295 91 53 442 974 597 041 269
A tapolcai gyógyhely területének többcélú 

infrastruktúrális fejlesztése. 
Parapatics Tamás

2017.04.28
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

EFOP-4.1.7-16-2017-

00140

Dobó István Közösségi és Közművelődési 

Pont kialakítása -  Tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztés Tapolcán 

Eredményes, a projekt 

forráshiány miatt 

tartaléklistára helyezve

19 985 333 100 19 985 333
A Dobó városrészi Közösségi Ház infrastruktúrális 

fejlesztése.
Parapatics Tamás

2016.08.10
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TOP-4.3.1-15-VE1-

2016-00004

A Tapolcai Szegregátum infrastrukturális 

fejlesztése

A pályázati elutasítást 

követően benyújtott kifogás 

elutasítva

240 796 700 100 240 796 700
Közösségi Ház létesítése, a szegregált területen 

lévő bérlakások felújítása.
Parapatics Tamás

2016.04.27
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TOP-1.2.1-15-VE1-

2016-00011

6000 év Tapolcán – interaktív 

látogatóközpont

A pályázati elutasítást 

követően benyújtott kifogás 

elutasítva

155 864 882 100 155 864 882
A Tapolca, Iskola u. 5. szám alatti épületben 

múzeumi látogatóközpont kialakítása.
Parapatics Tamás

2016.04.18
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TOP-2.1.3-15-VE1-

2016-00033

Biztonságos csapadékvíz elvezetés 

Tapolcán 

A pályázati elutasítást 

követően benyújtott kifogás 

elutasítva

275 192 417 100 275 192 417
Csapadékcsatorna hálózat létesítése, felújítása a 

déli városrészben.
Parapatics Tamás

2018. 04. hó
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
T-018-I/2017

A tapolcai zsidó sírkert rekontrukciója I. 

ütem

A pályázat elutasításra 

került
19 962 508 100 19 962 508

A projekt célja volt a tapolcai izraelita temető 

fennmaradását veszélyeztető helyzet elhárítása, a 

síremlékek halaszthatatlan állagmegóvását szolgáló 

felújítása, a temető 10 éves gondozása. 

Parapatics Tamás

2018.03.14
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
2018-19-KONV –634 

A Tapolcai Hajléktalan Személyek 

Átmeneti Szállása és Nappali 

Melegedőjének tárgyi eszköz beszerzése

A pályázat elutasításra 

került
492 000 90 55 000 547 000

A Tapolcai Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 

és Nappali Melegedőjének tárgyi eszköz beszerzése 

pályáztunk, az  eszközök elöregedése, gyakori  

meghibásodása okán, amely veszélyezteti az ellátás 

minőségét. 

Ságvári Lászlóné

2017.08.15
LESENCETOMAJ KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA, MINT 

KONZORCIUMVEZETŐ

TOP-1.1.1-16-VE1-

2017-00008

A volt honvédségi lesencetomaji és 

tapolcai iparterületen található 

ingatlanok infrastrukturális fejlesztése

A pályázat elutasításra 

került
463 396 198 100 76 250 400 539 646 598 Közművek kiépítése. Parapatics Tamás 

2017.08.15
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TOP-2.1.2-16-VE1-

2017-00006

Tapolca Keleti városrész zöldterület 

rekonstrukciója - zöldvárosrész 

kialakítása

A pályázat elutasítását 

követően benyújtott kifogás 

elutasítva

296 928 884 100 296 928 884
Közterületek infrastrukturális fejlesztése, 

zöldfelületek korszerűsítése.
Parapatics Tamás 

2016.07.22
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TOP-2.1.2-15-VE1-

2016-00007

Tapolca Keleti városrész zöldterület 

rekonstrukciója - zöldvárosrész 

kialakítása

A pályázat elutasításra 

került
296 928 884 100 296 928 884

Közterületek infrastrukturális fejlesztése, 

zöldfelületek korszerűsítése.
Parapatics Tamás

2016.05.25
LESENCETOMAJ KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA, MINT 

KONZORCIUMVEZETŐ

TOP-1.1.1-15-VE1-

2016-00005

A volt honvédségi lesencetomaji és 

tapolcai iparterületen található 

ingatlanok infrastrukturális fejlesztése

A pályázat elutasításra 

került
800 000 000 100 800 000 000 Közművek kiépítése. Parapatics Tamás

2016.05.04
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TOP-4.1.1-15-VE1-

2016-00016

Gyermekorvosi és Védőnői Szolgáltatói 

Központ kialakítása Tapolca városában

A pályázat elutasításra 

került
60 000 000 68 28 575 953 88 575 953

Új gyermekorvosi rendelők és védőnői tanácsadók 

kialakítása a volt kórházi ápolási épület 

átalakításával.

Parapatics Tamás

2016.03.31
TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TOP-3.1.1-15-VE1-

2016-00008

Fenntartható közlekedésfejlesztés 

Tapolcán

A pályázat elutasításra 

került
478 750 977 100 478 750 977

A Tapolca, Hősök tere és Autóbusz állomás 

közlekedésfejlesztése.
Parapatics Tamás

TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
HU11-0012-A1-2013

Egészéséges Tapolca, Egészséges 

Gazdaság

Osztermanné Patus 

Henrietta

TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

KDOP-5.2.2/B-09-

2009-0011

A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális 

fejlesztése és kapacitásának bővítése

Osztermanné Patus 

Henrietta

TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

KDOP-4.2.2-11-2011-

0004

Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat 

fejlesztése

Osztermanné Patus 

Henrietta

TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

KDOP-3.1.1/B-2F-

2010-0002

A tapolcai belváros értékmegőrző 

rehabilitációja
Hederics Katalin

TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

KDOP-4.2.1/B-11-

2012-0037

Tapolcai belterületi önkormányzati 

tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. 

korszerűsítése

Hederics Katalin

SZOCIÁLIS ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI 

ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

TÁMOP-6.1.2-11/3-

2012-0009

Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmód programok a kistérségben
Parapatics Tamás

TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TIOP-3.4.2-11/1-

2012-0191

Hajléktalan személyek átmeneti 

szállásának korszerűsítése Tapolcán
Hederics Katalin

TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-0662

Egészségre nevelés, szemléletformálás a 

Tapolcai Óvoda Kertvárosi 

Tagintézményében

Osztermanné Patus 

Henrietta

TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-0659

Egészségre nevelés ,szemléletformálás a 

Tapolcai Óvoda Barackvirág 

Tagintézményében

Osztermanné Patus 

Henrietta

TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TÁMOP-3.1.11-12/2-

2012-0094
Tapolcai Óvodák fejlesztése

Osztermanné Patus 

Henrietta

TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-5.5.0/A*/12-

2013-0175

Közvilágítás korszerűsítése Tapolca 

városában
Hederics Katalin

TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-5.5.0/A/12-

2013-0366

Tapolca Barckvirág és Kertvárosi Óvoda, 

Városháza energetikai korszerűsítése
Hederics Katalin

TAPOLCA  VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-4.10.0/N/14-

2014-0144

Napelemes rendszer kiépítése a tapolcai 

Bárdos Lajos Iskola épületén
Hederics Katalin

2018.12.31
TAPOLCA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

TOP-7.1.1-16-2016-

00014

Önkormányzati tulajdonú közösségi 

épületek infrastruktúrális fejlesztése
Parapatics Tamás

2018.10.28
TAPOLCA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

Balaton Fejlesztési 

Tanács  

Településfejleszté-si 

beruházások 

támogatása        2018

Zölfelületi rehabilitáció, 

közösségfejlesztés
Parapatics TamásTapolca- Templomkerti park (53. hrsz.) zöldfelületének megújítása, közösségi tér létesítése.

Fenntartási időszakban lévő projektek

Elutasított projektek

Eredményes tartaléklistán lévő projektek

Tapolca, 2018. október 1.                                  Készítette Parapatics Tamás pályázati csoportvezető munkatársai adatszolgáltatása, együttműködése alapján.

 Az „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” című HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú projekt keretében beszerzett tárgyi eszközökre, felújított ingatlanokra és 

immateriális javakra vonatkozóan a támogatási szerződés a fenntartási időszakra ún. fenntartási alap létrehozását írja elő egy elkülönített bankszámlán, a 

Támogatási Szerződés IV. pontjában meghatározott összeggel. A fenntartási alap felhasználása a fenntartási időszakban az eszközök és ingatlanok állagmegóvását, 

rendeltetésszerű működését, a projekt eredményének fenntartását biztosító tevékenységekre fordítható, ide nem értve a folyamatos működéshez szükséges 

általános jellegű, rendszeres kiadásokat. A vonatkozó beszerzési érték 1 %-a jelen esetben 1.322.380.- forint/év, amelyet a projektgazdaz elkülönített bankszámlán 

kezel az 5 éves fenntartási időszakban, amelynek  vége: 2022. 11. 03.

A projekt megvalósításával a 2010-ben 50 éves tapolcai bölcsődei szolgáltatás 33 éves intézményi épületének infrastrukturális színvonala, a kisgyermekek ellátási 

körülményei jelentősen emelkedtek, az átalakításával a kapacítás bővült. A kistérség munkavállalói elhelyezkedési esélyei javultak. Az energiahatékony felújítás 

során a korszerű anyagok felhasználásával a fűtési fenntartási költségek csökkentek, a projektarányos akadálymentesítés a fogyatékkal élők számára is elérhetővé 

teszi a használatot. A fenntartási időszak vége: 2017.12.31.volt.  A fenntartási időszak záró ellenőrzési jegyzőkönyvének a jóváhagyása 2018. év folyamán 

megtörtént.

A fejlesztés megvalósításával Tapolca Város Önkormányzata közvetetten a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedését ösztönzte a város 

lakosságát,  közvetlenül  pedig elősegítette a lakóterületek, városrészek, munkahelyek, a mindennapi szolgáltatások, kereskedelem, ügyintézés helyszíneineinek 

elérését. A fejlesztéssel a Dobó városrész és a Sümegi út közötti kerékpáros útszakasz került kiépítésre 2054 m hosszan. A fenntartási időszak vége: 2020.07.08. 

Költségei a városüzemeltetési költségvetésben tervezésre kerültek/kerülnek.

A projektmegvalósítás során megújult városközponti parkolók, középületek, közterületek fenntartását , működtetését Tapolca Város Önkormányzata végzi, eleget 

téve a projektben vállalt kötelezettségeinek. A fenntartási időszak vége: 2021.03.24. A  költségek a városüzemeltetési költségvetésben tervezésre kerültek/kerülnek.

A projekt eredményeként megújult belterületi utak fenntartása folyamatos. A fenntartási időszak vége: 2018.10.18.  A  költségek a városüzemeltetési 

költségvetésben tervezésre kerültek/kerülnek.

A projektgazda Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet látja el a fenntartási feladatoka, amelyhez a központi költésgvetésből - pályázat útján - évente nyerhető 

el támogatási összeg. A fenntartási időszak vége 2021. 02. 23.  A  költségek az intézményi költségvetésben tervezésre kerültek/kerülnek. A projekt befejezésétől - 

külön pályázatban - az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2,1 millió Ft/hónap összeggel 2015-2016-2017 évben támogatta a működést,

Az intézmény korszerűsítése és egyúttal 6 férőhellyel történő kapacitásbővítése történt meg a  projekt megvalósításával.  Kihasználtsága 2017 évben 100,35 %-os 

volt. A fenntartási időszak vége: 2020.02.25.  A  költségek az intézményi költségvetésben tervezésre kerültek/kerülnek.

Programok, rendezvények kerültek lebonyolításra az egészséges életmódra nevelés jegyében. A fenntartási időszak vége: 2019.09.05.  A  költségek az intézményi 

költségvetésben tervezésre kerültek/kerülnek.

Programok, rendezvények kerültek lebonyolításra az egészséges életmódra nevelés jegyében. A fenntartási időszak vége: 2019.06.16.  A  költségek az intézményi 

költségvetésben tervezésre kerültek/kerülnek.

A pályázat több fejlesztési lehetőséget foglalt magába: az intézmény szolgáltatási színvonalának növelését, szervezetfejlesztést, új pedagógiai módszereket 

megismertető továbbképzéseket, eszközbeszerzést (pl. udvari játékokat), valamint családi napokat, rendezvényeket. A fenntartási időszak vége: 2019.12.10. A  

költségek az intézményi költségvetésben tervezésre kerültek/kerülnek.

A projekt keretében megújult energiatakarékos közvilágítási rendszer a pályázatban vállalt indikátor értéknél jelentősen magasabb mértékű energiamegtakarítást 

eredményezett az eddigi fenntartási időszakában, amelynek vége: 2019.12.19.  A  költségek a városüzemeltetési költségvetésben tervezésre kerültek/kerülnek.

Az épületek energiatakarékos üzemeltetését tették lehetővé a pályázat keretében megvalósított fejlesztések. A fenntartási időszak vége: 2021.01.12.  A  költségek 

az intézményi  költségvetésekben tervezésre kerültek/kerülnek.

A rendszer kiépült.  Az intézmény vagyonkezelési megállapodással állami fenntartásba került,. A projekt fenntartása, jelentéstételi kötelezettsége Tapolca Város 

Önkormányzatát terheli. A fenntartási időszak vége: 2021.01.25.

Előkészítés alatt lévő projektek

Tapolca-Diszel "Csobánc" Kultúrház energiahatékony felújítása és eszközbeszerzése, Tapolca, Fő tér 1. szám alatti többfunkciós épület szellőztető, hűtő-fűtő 

rendszere komplex megújítása, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtári részlege belső átalakítása.



2. sz. melléklet 

 
Tájékoztató a jelentős támogatási összegű (20 000 000 Ft feletti) projektek  

szakmai tartalmáról, a megvalósítás folyamatáról 
 
 

1. KEHOP-2.-2.-1.-15-2015-00021 
 
Észak és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése 1. (ÉDKU 1) 

  
Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., konzorciumban 
Martonvásár, Gyúró, Ráckeresztúr, Tordas, valamint Pincehely, Bátaszék, Báta és Tapolca 
településekkel. 

A támogatás összege: 6 192 934 311 Ft, intenzitása 100 %. Ebből a tapolcai fejlesztés összege: 
3 099 198 012 Ft. 

A projekt megvalósításának helye: a Martonvásári agglomeráció települései: Martonvásár, Gyúró, 
Ráckeresztúr és Tordas valamint Pincehely, Bátaszék, Báta és Tapolca települések. 

A projekt célja: a települések teljes lakossága részére biztosítani a szennyvízcsatorna-hálózat 
igénybevételének lehetőségét a környezetterhelés csökkentése, a lakossági rezsiköltség csökkentése, 
és a gazdaságos üzemeltethetőség biztosítása érdekében. 

A projektben érintett települések: 

Martonvásári agglomeráció 

Ráckeresztúr 

A Martonvásár, Gyúró, Tordas illetve Ráckeresztúr településeken keletkezett szennyvizet a 
ráckeresztúri szennyvíztisztító telepen kezelik. A jelenleg meglévő szennyvíztisztító telep az üzemelése 
során eltelt évtizedek alatt mind tisztítás technológiai, mind építészeti és gépészeti szempontból 
teljesen elavult. Fémszerkezetű műtárgyai a bekövetkezett rozsdásodás következtében elhasználódtak 
és nem felelnek meg a velük szemben fennálló előírásoknak. A rekonstrukció a jelentkező túlterheltség 
megszüntetésére is hivatott. 

Kitűzött cél továbbá az egyéni szennyvíztárolók, szikkasztók megszüntetése a környezet állapotának 
jelentős védelme érdekében. 

Legfőbb cél egy korszerű tisztítómű létrehozása a jelenleg hatályos hazai és EU-s normák, jogszabályi 
előírások, irányelvek, határértékek betartása mellett a térség környezetkímélő élhetőségének 
biztosítása érdekében. 

Martonvásár 

A ráckeresztúri szennyvíztisztító telep Martonvásár szennyvizeit is tisztítja. Tekintettel arra, hogy 
jelenleg a településen vannak olyan ivóvízbekötéssel rendelkező, belterületi, gazdaságosan 
csatornázható ingatlanok, melyek szennyvízcsatorna hálózattal nem ellátottak, annak bővítése 
szükséges, így a lakosság részére lehető legnagyobb arányban biztosítva a rákötési lehetőséget. 

A megépített szennyvízelvezető rendszer üzemeltetője – hasonlóan a város teljes szennyvízvezeték 
hálózathoz – a FEJÉRVÍZ Zrt.  

 

 
 



 
Tordas településen csatornahálózat bővítés nem történik. A már meglévő vezeték a ráckeresztúri 
szennyvíztisztító telepbe csatlakozik. 

Gyúró település csatornahálózata is a fenti szennyvíztisztítóba csatlakozik. Rózsavölgyben a nyomott 
vezeték helyett gravitációs vezeték építése történik, illetve felcserélődik a már meglévő két átemelő 
szivattyú funkciója. A településen épült új házak szintén rácsatlakozhatnak a csatornahálózatra. 

Tapolca 

A Balaton, mint kiemelt üdülőterület védelme szempontjából indokolt, hogy a tisztított szennyvizet 
kibocsátó tapolcai agglomerációs szennyvíztisztító telep minden terhelési állapotban, minden 
évszakban és minden időjárási körülmények között maximális üzembiztonsággal működhessen. A 
projekt célja a környezetterhelés csökkentése és a gazdaságos üzemeltethetőség biztosítása. 

A tapolcai szennyvíztisztító rendszer Tapolca város és hét környező település szennyvízét fogadja és 
közel 20.500 fő szennyvízelvezetését és tisztítását látja el. Regionális szerepkört tölt be, befogadja és 
tisztítja Tapolca, Lesenceistvánd, Uzsa, Lesencetomaj, Lesencefalu, Zalahaláp, Gyulakeszi és Sáska 
települések szennyvizét is.  
A tapolcai szennyvíztisztító telepen 2017. szeptemberében kezdődtek meg a technológiai fejlesztés 
építési munkái a Colas Alterra Zrt. kivitelezésében. A tapolcai szennyvíztisztító telep jelenlegi 
mértékadó kapacitása: 5.200 m3/d + 100 m3/d kommunális szippantott szennyvíz fogadására 
alkalmas. 
A jelenlegi fejlesztés keretében a meglévő szennyvíztisztító telep elavult technológiai létesítményei 
helyett, a fő szennyvíz- és iszapvonalon új mechanikai előtisztítási fokozat, biológiai fokozat, utótisztító 
fokozat és új iszapvonal épül. A meglévő létesítmények egy része elbontásra kerül, jelentős része 
viszont tartalék funkcióban, illetve a csapadékos szennyvizek pufferelése céljából a felújítást követően 
megmarad. 

Az új technológia az Inwatech Kft. által kifejlesztett, szabadalmaztatott és forgalmazott Contiseq 
szennyvíztisztítási módszertan. 
A telep nyugati oldalán található ún. 2000-es teleprész új funkciókkal egészíti ki az új tisztítási 
technológiát. A műtárgy együttes extra kapacitást és üzembiztonságot ad csapadékvizes időszakban és 
rendkívüli téli időjárás esetén, illetve tartalék tisztítási vonalként is bevethető marad. A próbaüzem 
tervezett időpontja 2018. október, az átadás 2019. áprilisában várható. 

Jelenleg a szennyvíztisztító telep  építészeti, gépészeti és villamos kiépítése 90%-os készültségnél tart, 
továbbá 1,5 km szennyvízhálózat rekonstrukció indul el ősszel Tapolca városban a folyamatosan 
problémás hálózati szakaszokon, a Kossuth L. u., Stadion u., Nagyköz u., Dobó tér, Szent István u., Szent 
László utcákban. 

 
2. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 
 

A Tapolcai Batsányi János Gimnázium energiahatékony felújítása  
 
Kedvezményezett neve: Tapolca Város Önkormányzata, konzorciumban Veszprém Megye 
Önkormányzatával. 

A támogatás összege: 289 908 173 Ft, intenzitása 100 %.  

Saját kiegészítő forrás 25 000 000 Ft. 

A projekt megvalósításának helye: Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14. 

 

 



A projekt célja: a tapolcai Batsányi János Gimnázium épületén homlokzati hőszigetelő vakolati rendszer 
kiépítése, a nyílászárók cseréje, napelemes rendszer létesítése, a távfűtési-gépészeti rendszer 
megújítása a gazdaságos üzemeltethetőség biztosítása érdekében. 

A „Tapolcai Batsányi János Gimnázium épületének energiahatékony felújítása” című projekt a jelenleg 
hatályos támogatási szerződés szerint 2017. november 01. és 2019. április 30. között, konzorciumi 
együttműködésben megvalósuló projekt, amely 7 tervezett mérföldkő alatt valósítható meg. 

A projektmenedzsmenti feladatokat, konzorciumi partnerünk látja el.  

A projekt megvalósításával, az épület felújításával a benne tanulók és dolgozók komfortérzete javul, a 
kor követelményeinek megfelelő, városképbe illő épületben folyhat az oktatási tevékenység. 

A fejlesztés gazdaságosságát a hőenergia megtakarítás és a napelemek által termelt - a gimnázium 
villamosenergia-igényét megközelítő - elektromos áramtermelés biztosítja. Ez a mindenkori fenntartó, 
üzemeltető részére jelentős költségmegtakarítást fog jelenteni.  

A napelemes rendszer kiépítéséhez szükséges áramszolgáltatói hálózati csatlakozási engedélyeztetés 
a Balatonfüredi Tankerületi Központ együttműködésével folyamatban van. 

Az eredeti, 2014-2015. évben elkészített tervek és a vonatkozó költségbecslés alapján indikatív 
vállalkozói ajánlatkérésre került sor, amely eljárásban a beérkezett ajánlatok a rendelkezésre álló 
forrást jelentősen meghaladták.  
Ezt követően szükségessé vált az építési beruházás műszaki-szakmai terveinek átdolgozása a 
költségcsökkentés érdekében.  

A tervek, a műszaki-szakmai tartalom felülvizsgálatával készített új költségbecslés, valamint a projekt 
költségvetésében a tartalék, valamint a közbeszerzési költség és a kötelező nyilvánosság költség egy 
részének átcsoportosítási szükséglete, az önkormányzati saját forrás betervezése következtében 
módosítási igényt nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz, mint Közreműködő Szervezethez. Az 
időbeli elhúzódás miatt a mérföldkövek áttervezése is szükségessé vált. A módosítási igény elbírálása 
folyamatban van. 

Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban, eredményes lefolytatása után a 
151/2017. (XI.07.) sz. képviselő-testületi határozatban foglaltak alapján jár el a kedvezményezett. A 
fedezet rendelkezésre állása esetén a projekt megvalósítható. 
 
3. TOP 3.1.1-16-VE1-2017-00009 

 
Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán  
 

Kedvezményezett neve: Tapolca Város Önkormányzata. 

A támogatás összege: 280 000 000 Ft, intenzitása 100 %. 

Saját kiegészítő forrás: 20 000 000 Ft. 

A projekt megvalósításának helye: Tapolca, Hősök tere. 

A projekt célja: a Tapolca, Hősök tere és környéke infrastrukturális fejlesztés révén a település és az 
agglomeráció lakossága részére biztosítani a korszerű közösségi helyközi és távolsági autóbusz 
közlekedés igénybevételének lehetőségét, az azt használók arányának szinten tartásával, a városi 
környezetterhelés csökkentése, a biztonságos, fenntartható közlekedési úthálózat kiépítése a 
városközpontban. A kerékpáros közlekedés valamennyi közösségi közlekedéssel való 
összekapcsolódásának elősegítését célzó szemléletformáló kampány megvalósítása.  

A projekt 7 mérföldkő teljesítési folyamata alatt valósítható meg, amelyek tervezésre kerültek.  

 



A Támogatási Szerződés hatályba lépésétől (2018.05.11.) számított 12 hónapon belül szükséges az 
előkészítési, az engedélyes és kiviteli szintű tervezési feladatok elvégzése, amelyre az ajánlatkérési, 
kiválasztási eljárás lefolytatása után a Pannonway Kft. - vel kötöttünk szerződést.  
Szerződés szerinti időarányos teljesítésükkel az előzetes hatásvizsgálat, az engedélyes szintű tervek, a 
tervezői költségbecslés, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészült. 

Jelenleg a tervekhez kapcsolódó, kötelezően szükséges közlekedésbiztonsági auditálás van 
folyamatban az ajánlatkérési, kiválasztási folyamat után kötött szerződés szerint. 

Kötelező tartalmi elemként Együttműködési nyilatkozat került aláírásra a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ 
Közhasznú Egyesületével.  
Előkészítés alatt van az együttműködés a Kerékpáros Magyarország Szövetség képviselőjével is. 

Folyamatos volt a tervi egyeztetés a közösségi közlekedési szolgáltatóval, az Északnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - vel. A megvalósításra vonatkozó együttműködési 
megállapodás készítése folyamatban van. 

A felhívás alapján szükséges a Támogató véleményének kikérése is a tervek tekintetében. Az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztályával az auditálás 
befejezését követően kerül sor kapcsolatfelvételre. 

A Nemzeti Közlekedési Hatósághoz kérelmünket a műszaki tervek véglegesítése után nyújthatjuk be.  

A közbeszerzési eljárást a Támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül kell 
lefolytatni, eredményessége, a fedezet rendelkezésre állása esetén a kivitelezés megkezdhető, a 
projekt megvalósítható. 
 
4. TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002  
 

A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása 
 

Kedvezményezett neve: Tapolca Város Önkormányzata a Szociális és Alapellátási Intézettel 
konzorciumban. 

A támogatás összege: 70 000 000 Ft, intenzitása 100 %. 
A projekt megvalósításának helye: Tapolca 

A projekt célja: az Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS) körülhatárolt tapolcai szegregátum, 
a leszakadó, illetve a leszakadással veszélyeztetett déli városrészen koncentráltan megnyilvánuló 
problémák komplex módon történő kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése 
érdekében. A megvalósítás időtartama alatt számtalan programot rendezünk, úgy, mint 
közösségfejlesztés, napközis gyermektábor működtetése, egészségügyi szűrés, előadások, 
bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzés, szemléletformálás, jogi tanácsadás, 
iskolai korrepetálás stb. 

A Támogatási Szerződésében foglaltaknak megfelelően elkészült és elfogadásra került a Közösségi 
Beavatkozási Terv (KBT), amely a projekt szempontjából minden fontos információt, adatot tartalmaz.  

A KBT része egy akcióterv is, amely a lebonyolítás során meghatározza, hogy mikor milyen 
tevékenységet, közösségi programot tartunk a célcsoport számára.  

Megalakult és megkezdte működését a Támogató Csoport, melynek minden, a projekt szempontjából 
releváns szakmai szervezet a tagja lett. Meghatároztuk feladataikat és a projektben való részévtelük 
módját.  

 

 



Megalakult és megkezdte működését a Szakmaközi Munkacsoport is, melynek gerincét a konzorciumi 
tagok adják, együttműködésben a szakmai szervezetekkel, illetve a projektben közreműködő 
szakértőkkel.  

A KBT - ben minden, a fejlesztéshez kapcsolódó dokumentum a Támogatási Szerződésnek megfelelően 
aktualizálásra került.  

A programok bonyolítását elősegítő Konténeriroda nem az eredetileg tervezett „Keszler-ház” udvarán, 
hanem egy új helyszínen, a Déli Városkapu Parkban került telepítésre. Ez indokolt volt, mivel az 
ingatlanfejlesztést tartalmazó TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00004 azonosító számú, a „A tapolcai 
szegregátum infrasturktúrális fejlesztése” című támogatási kérelmünk az elutasítást követően 
benyújtott kifogásunk ellenére is elutasításra került.  
Az új helyszín is illeszkedik az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) szerinti akcióterülethez, 
könnyen elérhető, rendezvények lebonyolítására kiválóan alkalmas.  

A Szakmaközi Munkacsoport ülésein meghatározásra kerültek a projektesemények – ezeket a KBT is 
tartalmazza –, amelyeket sikeresen bonyolítottunk/bonyolítunk.  
A rendezvények közösségépítéshez kapcsolódó események voltak, úgy mint pl. Családi nap és 
utcafesztivál, őszi és tavaszi szüneti játszóház, nyári és fejlesztő tábor, szomszédságépítés, szülőklub, 
„csajos” klub, utcafórum stb. A rendezvényeken a célcsoport tagok a kívánt létszámban részt vettek.  

Az eredmény elérésének érdekében kiválasztásra és munkaszerződés keretében teljes állásban 
alkalmazásra került 2 fő szociális munkás munkavállaló, 1 fő részmunkaidős szociális munkás és 1 fő 
szakmai vezető, aki napi 2 órában látja el munkáját. Munkaszerződésükben meghatározásra kerültek 
a szakmai feladatok a támogatási kérelemben és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően. 
A szociális munkások és a szakmai vezető aktív és teljes jogú tagja a Szakmaközi Munkacsoportnak, 
valamint a Támogató Csoportnak.  

A célcsoport elérése érdekében kidolgozásra kerültek a formadokumentumok, és az egyéni fejlesztési 
tervek sablonja, amelyek időarányosan, folyamatosan kerülnek kitöltésre a szociális munkások által.  

A pályázati felhívás D/b tevékenységeként szereplő, „a gyerekek iskolai felzárkózását segítő oktatási és 
készségfejlesztési programok” elnevezésű támogatható tevékenység keretein belül a korrepetálási 
feladatok folyamatosan, az elvárható kellő eredménnyel zajlanak. 

A projekt megvalósulása a résztvevő szakmai intézményi-hivatali szervezet és a menedzsment 
lelkiismeretes munkájának köszönhetőn időarányosan teljesült. 
 

5. EFOP-1.8.20-17-2017-00016 
 

Lelki Egészségfejlesztési Központ Létesítése a Tapolcai Járásban 
 
Kedvezményezett neve: Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet. 

A támogatás összege: 39 943 813 Ft, intenzitása 100 %. 

A projekt megvalósításának helye: Tapolca 

A projekt célja: A létrejövő Lelki Egészségfejlesztési Központ (LEK) pozitív irányba mozdítsa el a járás 
lakosságának mentálhigiénéjét és ezáltal lelkileg egészségesebb, aktívabb élethez juttassa őket. 

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet a Széchenyi 2020 Program keretében az Európai 
Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával Lelki Egészségfejlesztési Központot 
alakított ki a Tapolca, Ady E. u. 1-3. szám alatti orvosi ügyeleti épület kihasználatlan helyiségeiben. 
 
 
 



A LEK működésével egyrészt rendszeres és tudatos kockázat felmérési, mentorálási tevékenységeket 
végez, másrészt a lelki egészségfejlesztési szereplők prevenciós tevékenységei támogatásával, a 
működés összehangolásával, együttműködésekkel erősíti meg a járás mentális egészségi állapotát.  

A LEK támogatásával a jövőben sor kerül a járás mentális egészségfejlesztéssel foglalkozó szolgáltatói 
és szakemberei tevékenységének összehangolására is.  

A projekt eredményeként a programokon keresztül bevonásra kerül a járás legalább 1351 lakója. A 
célcsoport a járás lakossága, az életmódjuk miatt kockázattal terhelt felnőttek és gyermekek, a 
mentális megbetegedésekben szenvedő, vagy azzal veszélyeztetettek, a hátrányos helyzetűek és a 
járási oktatási, nevelési, egészségügyi és szociális ellátórendszerben dolgozók.  
 
Tapolca, 2018. 10. 08. 
 
Készítette: Parapatics Tamás pályázati csoportvezető munkatársai adatszolgáltatása, együttműködése 

alapján. 



KIMUTATÁS

Neve Címe
Tulajdoni 

hányada
Szerződő fél Kapcsolódó projekt azonosítószáma

Kapcsolódó projekt 

megnevezése

Támogatá

s 

intenzitás

a

Szerződés-

kötés 

időpontja

A szerződés tárgya
Nettó összeg 

(Ft)
ÁFA (Ft)

Bruttó                                                   

összeg (Ft)

Tapolca Kft. 8300 Tapolca, Fő tér 1. 100%

Szociális és 

Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézet

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0009

Egészségfejlesztéssel Tapolca 

Kistérség lakosságáért - 

projektmegvalósítás

100% 2015.04.01

Szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó egyes szolgáltatási 

feladatok

8 051 010 2 173 773 10 224 783

Tapolca Kft. 8300 Tapolca, Fő tér 1. 100%

Szociális és 

Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézet

40244-5/2015/EIFF

Egészségfejlesztéssel Tapolca 

Kistérség lakosságáért - 2015. 

évi fenntartás

100% 2015.08.01
Egészségfejlesztési Iroda 

fenntartása 2015
1 029 921 278 079 1 308 000

Tapolca Kft. 8300 Tapolca, Fő tér 1. 100%

Szociális és 

Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézet

29216-8/2016/EIFF

Egészségfejlesztéssel Tapolca 

Kistérség lakosságáért - 2016. 

évi fenntartás

100% 2016.01.04
Egészségfejlesztési Iroda 

fenntartása 2016
1 831 496 494 504 2 326 000

Tapolca Kft. 8300 Tapolca, Fő tér 1. 100%

Szociális és 

Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézet

EFIT-17-0011

Egészségfejlesztéssel Tapolca 

Kistérség lakosságáért - 2017. 

évi fenntartás

100% 2017.01.02
Egészségfejlesztési Iroda 

fenntartása 2017
2 031 496 548 504 2 580 000

Tapolca Kft. 8300 Tapolca, Fő tér 1. 100%
Tapolca Város 

Önkormányzata
GUL-16-D-2016-00032

Megemlékezés a Tapolcáról a 

Szovjetunióba hurcolt 

politikai foglyokról és 

kényszermunkásokról - 

Emléktábla elhelyezése 

Tapolcán

100% 2017.01.16

A megemlékezéshez 

kapcsolódó rendezvény 

lebonyolítása

380 472 102 728 483 200

Tapolca Kft. 8300 Tapolca, Fő tér 1. 100%
Tapolca Város 

Önkormányzata
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002

A Tapolcai szegregátum 

társadalmi felzárkóztatása 
100% 2017.06.28

Szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó egyes szolgáltatási 

feladatok

12 498 830 3 212 685 15 711 515

Tapolca Kft. 8300 Tapolca, Fő tér 1. 100%
Tapolca Város 

Önkormányzata
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002

A Tapolcai szegregátum 

társadalmi felzárkóztatása 
100% 2017.11.30

Szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó konténeriroda 

bérleti díja 

2 220 000 599 400 2 819 400

Tapolca Kft. 8300 Tapolca, Fő tér 1. 100%
Tapolca Város 

Önkormányzata
HU11-0012-A1-2013

Egészséges Tapolca, 

Egészséges Gazdaság
95% 2016.08.05 Projektpartneri szerződés 14 845 224 4 008 211 18 853 435

ÖSSZESEN 42 888 449 11 417 884 54 306 333

Tapolcai Diák-, és Közétkeztető 

Szolgáltató Kft. 
8300 Tapolca, Stadion u. 16. 100%

Szociális és 

Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézet

40244-5/2015/EIFF

Egészségfejlesztéssel Tapolca 

Kistérség lakosságáért - 2015. 

évi fenntartás

100% 2015.08.01
Egészségfejlesztési Iroda 

fenntartása 2015
157 480 42 520 200 000

Tapolcai Diák-, és Közétkeztető 

Szolgáltató Kft. 
8300 Tapolca, Stadion u. 16. 100%

Szociális és 

Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézet

29216-8/2016/EIFF

Egészségfejlesztéssel Tapolca 

Kistérség lakosságáért - 2016. 

évi fenntartás

100% 2016.01.04
Egészségfejlesztési Iroda 

fenntartása 2016
236 220 63 780 300 000

Tapolcai Diák-, és Közétkeztető 

Szolgáltató Kft. 
8300 Tapolca, Stadion u. 16. 100%

Tapolcai 

Városfejlesztési 

Kft.

HU11-0012-A1-2013
Egészséges Tapolca, 

Egészséges Gazdaság
95% 2016.11.10

Rendezvényszervezés, 

ételbiztosítás
1 070 866 289 134 1 360 000

Tapolcai Diák-, és Közétkeztető 

Szolgáltató Kft. 
8300 Tapolca, Stadion u. 16. 100%

Szociális és 

Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézet

EFIT-17-0011

Egészségfejlesztéssel Tapolca 

Kistérség lakosságáért - 2017. 

évi fenntartás

100% 2017.01.02
Egészségfejlesztési Iroda 

fenntartása 2017
236 220 63 780 300 000

ÖSSZESEN 1 700 786 459 214 2 160 000

3. sz. melléklet

Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal és a fenntartásában álló intézményeivel kötött projektszerződésekről

2015-2016-2017-2018. évek vonatkozásában a 2018. szeptember 30-ai állapot szerint



Tapolcai Média Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%

Szociális és 

Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézet

29216-8/2016/EIFF

Egészségfejlesztéssel Tapolca 

Kistérség lakosságáért - 2016. 

évi fenntartás

100% 2016.05.02
Egészségfejlesztési Iroda 

fenntartása 2015
400 000 108 000 508 000

Tapolcai Média Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%
Tapolca Város 

Önkormányzata
HU11-0012-A1-2013

Egészséges Tapolca, 

Egészséges Gazdaság
95% 2016.05.02

Kommunikációs feladatok 

ellátása
7 500 000 2 025 000 9 525 000

Tapolcai Média Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%
Tapolca Város 

Önkormányzata
HU11-0012-A1-2013

Egészséges Tapolca, 

Egészséges Gazdaság
95% 2016.10.17

Tolmácsolási és fordítási 

feladatok ellátása
1 796 850 485 150 2 282 000

Tapolcai Média Kft. 
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100% 100% 2017.06.01

ÖSSZESEN 9 795 275 2 644 725 12 440 000

Tapolcai Városfejlesztési Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%

Szociális és 

Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézet

40244-5/2015-EIFF

Egészségfejlesztéssel Tapolca 

Kistérség lakosságáért - 2015. 

évi fenntartás

100% 2015.07.31
Egészségfejlesztési Iroda 

fenntartása 2015
2 695 000 727 650 3 422 650

Tapolcai Városfejlesztési Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%

Szociális és 

Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézet

29216-8/2016/EIFF

Egészségfejlesztéssel Tapolca 

Kistérség lakosságáért - 2016. 

évi fenntartás

100% 2016.01.04
Egészségfejlesztési Iroda 

fenntartása 2016
4 815 000 1 300 050 6 115 050

Tapolcai Városfejlesztési Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%
Tapolca Város 

Önkormányzata
TOP-4.1.1-15

Egészségügyi Alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése
n.r. 2016.03.01

Megalapozó dokumentum 

elkészítése
245 000 66 150 311 150

Tapolcai Városfejlesztési Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%
Tapolca Város 

Önkormányzata
TOP-4.2.1-15

Szociális alapszolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése
n.r. 2016.03.01

Megalapozó tanulmány 

elkészítése
550 000 148 500 698 500

Tapolcai Városfejlesztési Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%
Tapolcai Média 

Kft.
HU11-0012-A1-2013

Egészséges Tapolca, 

Egészséges Gazdaság
95% 2016.05.02

Kommunikációs feladatok 

ellátása
5 500 000 1 485 000 6 985 000

Tapolcai Városfejlesztési Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%
Tapolca Város 

Önkormányzata
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása n.r. 2016.06.17

Igényfelmérés és 

kihasználtsági terv elkészítése
2 000 000 540 000 2 540 000

Tapolcai Városfejlesztési Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%
Tapolca Város 

Önkormányzata
TOP-4.3.1-15

Leromlott városi területek 

rehabilitációja
n.r. 2016.06.20

Projekt előkészítő tanulmány 

elkészítése
1 500 000 405 000 1 905 000

Tapolcai Városfejlesztési Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%

Szociális és 

Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézet

EFIT-17-0011

Egészségfejlesztéssel Tapolca 

Kistérség lakosságáért - 2017. 

évi fenntartás

100% 2017.01.02
Egészségfejlesztési Iroda 

fenntartása 2017
4 415 000 1 192 050 5 607 050

Tapolcai Városfejlesztési Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%
Tapolca Város 

Önkormányzata
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01124

Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez

100% 2017.02.28
Projektmenedzsment 

feladatok ellátása
172 992 46 708 219 700

Tapolcai Városfejlesztési Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100%
Tapolca Város 

Önkormányzata
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01124

Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez

100% 2017.02.28
Tájékoztatási és nyilvánosság 

feladatainak ellátása
34 488 9 312 43 800

ÖSSZESEN 21 927 480 5 920 420 27 847 900

Szociális és Egészségügyi 

Alapellátási Intézet
8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3. 100%

Tapolca Város 

Önkormányzata
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002

A Tapolcai szegregátum 

társadalmi felzárkóztatása 
100% 2017.05.15 16 046 080 4 332 441 20 378 521

ÖSSZESEN 16 046 080 4 332 441 20 378 521

Tapolca Város 

Önkormányzata

A Tapolcai szegregátum 

társadalmi felzárkóztatás

Kötelezően ellátandó 

nyilvánossági feladatok
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 125 00026 57598 425



Tapolca Kft. 8300 Tapolca, Fő tér 1. 100% 42 888 449 11 417 884 54 306 333

Tapolcai Diák-, és Közétkeztető 

Szolgáltató Kft. 
8300 Tapolca, Stadion u. 16. 100% 1 700 786 459 214 2 160 000

Tapolcai Média Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100% 9 795 275 2 644 725 12 440 000

Tapolcai Városfejlesztési Kft. 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 100% 21 927 480 5 920 420 27 847 900

Szociális és Egészségügyi 

Alapellátási Intézet
8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3. 100% 16 046 080 4 332 441 20 378 521

MINDÖSSZESEN 92 358 070 24 774 684 117 132 754

Tapolca, 2018. október 1. Készítette: Parapatics Tamás pályázati csoportvezető munkatársai adatszolgáltatása, együttműködése alapján.
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