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17. napirend                                                          Ügyiratszám: 3/92-1/2018. 
 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2018. november 23-ai nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019 
kiegészítése 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Pályázati Csoport 
 Parapatics Tamás csoportvezető 
  
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 
 Gazdasági Bizottság 
 Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság    

   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közelmúltban, a 2018.10.26.-án tartott ülésünkön hozott 148/2018. (X.26.) határoza-
tunkkal a Tapolca Városi Mozi létesítmény elnevezését Belvárosi Közösségi Ház elne-
vezésre változtattuk.   
Az előzőben hivatkozott határozatban felkérést kaptam a névváltozással érintett stra-
tégiai koncepciók, dokumentumok módosítására, az egyéb intézkedések megtételére. 
 
A szükséges módosítások során a névváltoztatás átvezetésén túl célszerűen indokolt 
az is, hogy ezek illeszkedést biztosítsanak a közösségvezérelt településfejlesztés konst-
rukció keretében a „Közösen Tapolcáért” Helyi Akciócsoport által közzétett pályázati 
felhívások céljaihoz, segítsék elő a helyi pályázatok eredményességét. 
 
Külön előterjesztésekben tárgyi ülésünkre javaslatokat tettem a Helyi közművelődés-
ről szóló 39/2012. (XII.17.) számú önkormányzati rendeletünk, valamint „Tapolca Vá-
ros Közművelődési Koncepciója 2016-2020” című dokumentum módosítására. 
 
Jelen előterjesztéssel a 39/2015. (IV.24) határozatunkkal elfogadott, a www.tapolca.hu 
weboldalon elérhető, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési Iroda, Pályázati Csoport irodáiban megtekinthető „Tapolca Város Ön-
kormányzata Gazdasági Program 2015-2019” című dokumentum kiegészítésére is ja-
vaslatot teszek a 150/2018. (X.26.) határozattal a településfejlesztési pályázatokkal 
megújítható, fejleszthető, közösségi célokat szolgáló épületek közösségi célú felújítá-
sára benyújtásra tervezett, előkészítés alatt lévő önkormányzati infrastrukturális pá-
lyázataink sikere elősegítésére.   

http://www.tapolca.hu/
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Az elmúlt havi ülésünkön a 152/2018. (X.26.) határozattal 25.000 eFt összegű saját for-
rást biztosítottunk a 2019. évi költségvetés terhére történt előzetes kötelezettségválla-
lással: 
 
- a Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtári részlegének (Ta-

polca, Batsányi János u. 1. szám) belső átalakítására,  

- a Belvárosi Közösségi Ház (Tapolca, Fő tér 1. szám) épülete szellőztető, hűtő-fűtő 
rendszerének megújítására, 

- a Tapolca-Diszel városrészben lévő „Csobánc” Kultúrház (Tapolca-Diszel, Szabad-
ság u. 1. szám) energiahatékony megújítására, eszközbeszerzésére. 

 
Pályázati szempontból indokolt, így célszerű ezen céljaink megjelenítése az előzőben 
hivatkozott stratégiai fejlesztési dokumentumunkban is így javasolom a 19. oldalon 
kezdődő „A 2014-2020 közötti programozási időszak Operatív Programjai  által finan-
szírozható fejlesztéseink” című fejezet kiegészítését a következők szerint: 
 

a projektek célja előkészítendő projektek becsült költségvetés 
(millió Ft) 

közintézmények energe-
tikai korszerűsítése 

 
Tapolca-Diszel „Csobánc” 
művelődési ház energia-

hatékony megújítása, esz-
közbeszerzése 

 

55 

közintézmények bőví-
tése, korszerűsítése 

 

Tapolca Belvárosi Közös-
ségi Ház szellőztető, hűtő-
fűtő rendszerének megújí-

tása 

40 

  
Tapolca Wass Albert Vá-

rosi Könyvtár és Múzeum 
gyermekkönyvtári részle-

gének belső átalakítása 
 

30 

  
Kérem az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 
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  HATÁROZATI JAVASLAT 

       
  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 

„Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-
2019” című dokumentum „A 2014-2020 közötti programozási 
időszak Operatív Programjai által finanszírozható fejlesztése-
ink” fejezete következők szerinti kiegészítésével: 

   
a projek-
tek célja 

előkészítendő projek-
tek 

becsült költségvetés 
(millió Ft) 

közintéz-
mények 
energeti-
kai kor-
szerűsí-

tése 

 
Tapolca-Diszel „Cso-
bánc” művelődési ház 
energiahatékony meg-
újítása, eszközbeszer-

zése 
 

55 

közintéz-
mények 
bővítése, 
korszerű-

sítése 

 
Tapolca Belvárosi Kö-
zösségi Ház szellőz-

tető, hűtő-fűtő rendsze-
rének megújítása 

 

40 

  
Tapolca Wass Albert 
Városi Könyvtár és 
Múzeum gyermek-

könyvtári részlegének 
belső átalakítása 

 

30 

 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 

Tapolca, 2018. november 12. 
 
 
 Dobó Zoltán 

          polgármester 
 


