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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014 – 2019 évek közötti vá-
lasztási ciklusban több alkalommal tárgyalt a 2014 – 2020 évek közötti európai uniós 
programozási időszak tapolcai tervezési, pályázati előkészítési, megvalósítási folya-
matáról. A nyilvános üléseken folyamatos tájékoztatás történt a tisztségviselők fonto-
sabb tárgyalásairól, a pályázatokat érintő lejárt határidejű határozatokról, a költségve-
tési rendeletek, a különböző, napirenden volt előterjesztések között. 
 
Átfogó pályázati tájékoztató előterjesztésről, a településfejlesztést érintő pályázatokról 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. szeptember 23-i és a 2018. 
október 26-i ülésén tárgyalt. Ezen üléseken a tájékoztatókat elfogadta, köszönetét fe-
jezte ki mindazon személyeknek és szervezeteknek, akik, és amelyek munkájukkal, 
szerződéses teljesítéseikkel elősegítették településünk pályázati forrásszerző tevé-
kenységét megalapozó projektek benyújtását.   
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A jelenlegi előterjesztés Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi 
elfogadott munkaterve alapján kerül megtárgyalásra. 
 
Az elért eredményekről, a megvalósítás és fenntartás alatt lévő projektekről, a pályá-
zati folyamatról, lehetőségekről szóló tájékoztatás megítélésem szerint fontos ismere-
teket biztosít számunkra képviselői jövőbeni feladataink gyakorlásához, ellátásához, 
mivel tudott, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló helyi önkormányzati bevételek 
nem elegendőek a város fejlesztéséhez, így feltétlenül indokolt a pályázati forráskere-
sés. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adott éves költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet elfoga-
dásával eddig is, s várhatóan a jövőben is biztosítani fogja az előkészítési, tervezési, 
saját erő előirányzatokat, pályázati céltartalékot, az előzetes kötelezettségvállalások 
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.  
 
A városfejlesztési célok az elmúlt önkormányzati választási időszakra vonatkozóan, a 
39/2015. (IV. 24.) határozattal elfogadott „Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági 
Program 2015 – 2019” című, és a hatályos „Tapolca Integrált Településfejlesztési Stra-
tégia” (ITS) dokumentumokban kerültek meghatározásra.  
Az elfogadott program és az ITS a városi honlapon elérhető, letölthető. 
A rövidtávú gazdasági program módosítására, újraalkotására a vonatkozó jogi szabá-
lyozásnak megfelelően 6 hónap áll rendelkezésre, míg a középtávú ITS szükség sze-
rint, az előírt szakhatóságok bevonása mellett bármikor módosítható. 
 
Megítélésem, véleményem szerint az előzőben hivatkozott dokumentumaink össz-
hangban vannak az országos és megyei fejlesztési tervekkel, koncepciókkal, Tapolca 
településrendezési terveivel, azok innovatívak.  
 
A helyi településtervezés követi a fejlesztési célokat, szükség esetén az átfogó felül-
vizsgálati időszakok között időközi módosítás is szükséges, mint ahogyan az jelenleg 
is folyamatban van. 
 
A pályázati előkészítési, kezelési tevékenység folyamatosan átalakul, változik.  
A felhívások, kézikönyvek, útmutatók, szabályzatok összetettsége, a szakmai „Biblia”, 
a 2014 – 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet és mel-
lékletei 436 oldalnyi – nem kifejezetten olvasmányos – terjedelme, a gyakori módosu-
lások, a sokrétűség, a szakmai-pénzügyi beszámolások, elszámolások módja, tartalma, 
az elektronikus pályázati felület kezelése felkészültséget igényel. 
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A bonyolult rendszerben a támogatáskezelő szervezetek munkatársai és a helyi pályá-
zati ügyintézők sokszor egymásra utaltak, közös az érdek az egyszerűsítésre, amely-
nek folyamata megkezdődött a közösségvezérelt településfejlesztési pályázatok vonat-
kozásában az egyszerűsített költségelszámolás rendszerének kötelező alkalmazásával. 
 
Ehhez kapcsolódva megfontolásra érdemes a vonatkozó központi jogszabályok által 
nyújtott lehetőségek és a hatályos helyi szabályzataink, utasításaink áttekintése, alkal-
mazásuk tapasztalatainak értékelése a hatékony pályázatkezelési folyamat érdekében. 
 
Egy infrastrukturális, vagy programpályázat megalapozott előkészítő tervezése a jo-
gosultsági feltételek ellenőrzésével, a pályázati felhívás áttekintésével kezdődik, majd 
a tulajdonosi, vezetői döntést követően az előzőek szerint, a szabályozásnak és belső 
korlátoknak, elszámolható költségeknek megfelelően történik a tervezés, a projektkölt-
ségvetés készítése, a szükséges mellékletek dokumentumai, a szakhatóságok, egyéb 
szervezetek hozzájárulásai, igazolásai beszerzése. 
 
A pályázatok benyújtásához szükséges a szolgáltatások piaci árának igazolása. Ennek 
meghatározása legalább 3 független ajánlat, vagy tervezői becslés alapján valósul meg, 
amelyek beszerzése – az előírt tartalomnak megfelelően – egyre nehezebb, az ajánlat-
kérés folyamata gyakran eredménytelen, vagy a benyújtottak nem kellően kidolgozot-
tak, a vállalkozások nem szívesen foglalkoznak egy időben számukra nem tervezhető 
munkafeladattal, kapacitásaik lekötésével. 
Jelentős probléma az is, hogy a benyújtáskor meg kell felelni a pályázati felhívás belső 
korlátainak, az esetleges fajlagos költség szabályozásának. 
Ugyanez érvényes a támogatási döntéseket követően kért vállalkozói indikatív ajánla-
tokra is, amelyek a tényleges beszerzés típusának meghatározására hivatottak. 
 
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, amikor már kiszolgáltatott helyzetben van, mi-
vel a támogatási összegek nyilvánosak. 
 
Kiegészítő forrás helyi költségvetési rendeletünk e célra létrehozott céltartalékából biz-
tosítható, vagy „Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnö-
vekménye támogathatóságáról”szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet szabályozása sze-
rint, eredményes közbeszerzési eljárást követően kérelmezhető az Irányító Hatóság-
nál. 
 
A pályázat benyújtása és a kivitelezési/megvalósítási szerződések közötti időtartam 
az elhúzódó bírálat, vagy a megváltozott vállalkozói környezet, árképzés miatt több 
esetben forráshiányossá válhat egy projekt, amely ugyancsak kiszolgáltatottságunkat 
növeli. 
Egyértelműen rögzíthető, hogy bármennyire is jól hangzik egy pályázat 100%-os mér-
tékű támogatása, a projekt minden fejlesztési elemére kiterjedő, ilyen támogatási in-
tenzitású pályázat kivételes esetben készíthető elő, valósítható meg. 
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Helyi önkormányzati költségvetésünk teherbíró képességétől függően feltétlenül 
szükséges kellő mértékű céltartalék képzése az elkövetkezendő években is a projektek 
megvalósítása érdekében, különösen a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) fel-
hívásaira benyújtott önkormányzati projektek vonatkozásában, amelyek az irányító 
hatósági ellenőrzés utolsó szakaszában vannak.  
 
A pályázati Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezetek, az Elektronikus Pályázói 
Tájékoztató Felület (EPTK) adatkérései, értesítései, határidői – esetenként a hivatali 
munkaidőn, igazgatási szüneten túl – több alkalommal hétvégén is feladatot jelente-
nek számunkra.  
Sok esetben úgy tűnhet, hogy a meglévő munkaterhelés mellett ezen felüli, felesleges 
munkának látszó adatokat, terveket kérünk tervezhetetlen határidőben a hivatali, in-
tézményi, gazdasági társasági munkatársainktól, azonban ez mind azt szolgálja, hogy 
városunk a lehető legtöbb fejlesztési forráshoz juthasson, a projektek elszámolása, el-
lenőrzése rendben történhessen. 
 
A jogosult szervezetek időközi, rendkívüli, vagy záró ellenőrzései megerősítették jó 
pályázatkezelési gyakorlatunkat, intézkedést igénylő megállapításokra, szankciók ki-
szabására nem került sor.   
 
Vezetői, munkáltatói elvárásnak kell lennie, hogy e tevékenység ellátása leghatéko-
nyabb módon történjen 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 feladatokon túl munkatársaim térítésmentesen segítik, az évente vál-
tozó létszámú (3-5-8 fő) a felsőfokú képzésben, szakképzésben résztvevő tapolcai diá-
kok, egyetemi hallgatók pályázatokkal kapcsolatos tanulmányait, szakdolgozatuk ké-
szítését, amelyet az érintettek örömmel és köszönettel fogadtak/fogadnak. 
 
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 költségeik mellett – növekedett/nö-
vekszik a társaságok árbevétele. 
 
Tevékenységükre a jövőben is számítunk, az elvégzett munkáért köszönet jár.     
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A pályázati tevékenységet teljeskörűen, mindenre kiterjedően nehéz egy tájékoztató 
keretei között bemutatni, így a következő ismertetésem sem lehet teljes.  
A finanszírozási források, a pályázati lehetőségek folyamatosan változnak, nem telje-
sen ismertek még a 2020 – 2027 évek közötti uniós támogatási célok, a hazai progra-
mok.  
A lehetséges források áttekintése, a beruházások finanszírozásának lehetőségei az 
alábbiak: 
 
A finanszírozási típusok közül kiemelt szerepet játszanak/játszhatnak a nemzeti, a 
közvetlen brüsszeli (nemzetközi) támogatások, valamint az ESCO, esetlegesen az 
alternatív módszerek. 
 

 Az Európai Unió és Magyarország Kormányának 
társfinanszírozásában megvalósuló projektek: Nemzeti Operatív Programok az 
Európai strukturális és befektetési alapok finanszírozásával: 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), 
 Kohéziós Alap, 
 Európai Szociális Alap (ESZA), 

Ezek közül a következőknek volt/van/lehet közvetlen kihatása a városfejlesztő 
tevékenységre: 

 
 Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
 1.1    Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése,   
 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés, 
 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés,  
 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló 

energiafelhasználás arányának növelése, 
 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése,  
 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése,  
 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja, 
 5.1. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések, 

 Környezet és Energiahatékonyság Operatív Program (KEHOP), 
 

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), 
 

 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), 
 

 Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 
(KÖFOP). 
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 Közvetlen hazai források 
 

 Belügyminisztérium (önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásai), 

 Balaton Fejlesztési Tanács (településfejlesztési beruházások 
támogatása), 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (kulturális költségvetési 
támogatások). 

 
 Közvetlen brüsszeli források 

 
 LIFE: A „L’Instrument Financier pour l’Environnement” egy 

1992-ben létrehozott, az Európai Unió környezetvédelmi 
politikáját támogató pénzügyi eszköz, amelynek két alprogramja 
van. Az egyik a Környezetvédelem Alprogram, a másik az 
Éghajlat-politika Alprogram. A program olyan projekteket 
finanszíroz, amelyek hozzájárulnak a környezetvédelmi politika 
és jogszabályok kidolgozásához és végrehajtásához. Ez a program 
megkönnyíti a környezetvédelmi kérdések egyéb politikákba 
való beillesztését, általánosabb szinten pedig hozzájárul a 
fenntartható fejlődéshez. 
 

 CLLD: A Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritási 
tengelye keretében elérhető közösségi szinten irányított városi 
helyi fejlesztések a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia (HKFS) 
alapján. A Közösségvezérelt településfejlesztés (CLLD) helyi 
pályázati felhívásai mozgósítják és bevonják a helyi közösségeket, 
szervezeteket, hogy azok projektjeik megvalósításával 
hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégiában kitűzött intelligens, 
fenntartható és inkluzív fejlődéshez, a területi kohézió 
támogatásához és a konkrét szakpolitikai célkitűzések 
teljesüléséhez. 
 

 URBACT III.: Egy 2002 óta működő Európai Területi 
Együttműködési Program, amely a fenntartható, integrált 
városfejlesztést ösztönzi és segíti az EU tagállamaiban, 
Norvégiában és Svájcban. Az URBACT a Kohéziós Politika egyik 
eszköze, amelyet az Európai Bizottság (ERFA) és a tagállamok 
/partner államok közösen finanszíroznak. 
 

 CIVITAS Activity Fund: A Civitas projektet (cities, vitality, 
sustainability, azaz városok, életerő, fenntarthatóság) az Európai 
Unió kutatási keretprogramja finanszírozza. Célja az, hogy a 
városokat támogassa a városi mobilitás fenntarthatóságát 
szolgáló innovációs törekvéseikben.  
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 ELENA: A „European Local ENergy Assistance”, azaz Európai 
Helyi Energia Támogatás az Európai Bizottság olyan támogatási 
eszköze, amelyet az Intelligent Energy Europe program 
keretében, az Európai Beruházási Bank (EIB) közreműködésével 
lehet igénybe venni. Megvalósíthatósági és piacfelmérési 
tanulmányok, a program felépítésének megtervezése, energia 
auditok, eljárások, valamint, olyan megbízható üzleti és műszaki 
tervek elkészítése finanszírozható ebből a támogatásból, amelyek 
lehetővé teszik a privát bankok és más források által történő 
finanszírozást. 

 
 JESSICA: A „Joint European Support for Sustainable Investment 

in City Areas”, azaz Fenntartható Városfejlesztési Beruházásokat 
Támogató Közös Európai Kezdeményezés egy olyan EU-s 
kezdeményezés, amelynek célja az összes régió támogatása a 
fenntartható városfejlesztési stratégiák kialakításában és a 
városfejlesztési projektek megvalósításában (megújuló) pénzügyi 
eszközök segítségével.  

 
 EEE-F: A „European Energy Efficiency Fund”, azaz Európai 

Energiahatékonysági Alap az Európai energiaprogram a 
fellendülésért megmaradt forrásaiból indult, célja a kisebb 
volumenű önkormányzati energiahatékonysági és megújuló 
energia projektek közvetlen vagy közvetett (pénzügyi közvetítő 
révén történő) támogatása. 

 HORIZON 2020: Az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs 
politikáját 2014-2020 között meghatározó program, amely minden 
eddiginél nagyobb közel 79 milliárd eurós költségvetéssel 
gazdálkodik. A program a kontinens globális 
versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia 
„Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik 
alappillére. 
 

 Egyéb nemzetközi forrás 
 

Norvég Finanszírozási Mechanizmus, „Norvég Alap”. 
 
 Harmadik feles finanszírozás (ESCO) 

 
Energy Service Company, azaz Energetikai Szolgáltató Vállalat, amelyet a 
2006/32/EK Irányelv a következőképpen definiál: „az a természetes vagy jogi 
személy, aki energetikai és/vagy energiahatékonysági szolgáltatást nyújt a 
felhasználó létesítményei számára, részt vállalva annak gazdálkodási 
kockázatából.  
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A szolgáltatás ellenértékének a fedezete (részben vagy egészben) az 
energiahatékonysági beavatkozás kell legyen, egy Energiatakarékossági 
Szerződésben (EPC) előre lefektetett teljesítési kritérium rendszer alapján.  
 
A rendszer jellemzői: 

 
 Minden egy kézben összpontosul (beruházás, finanszírozás, 

kivitelezés, karbantartás), 
 Hosszú távú elköteleződés, akár 10-15 év futamidőre is szólhat, 

jellemzően a fűtés-, távhő-, közvilágítás-, beltéri 
világításkorszerűsítés területén való alkalmazással. 

 
A közvetlen nemzetközi, brüsszeli lehetőségek léptéke a legtöbb esetben meghaladja 
saját lehetőségeinket, anyagi forrásainkat.  
Célszerűen indokolt lehet a partnerkeresés hasonló adottságú, nagyságú települések 
vonatkozásában közös projekt előkészítésére, megvalósítására. Jellemzően ez lehet a 
középületek, társasházak energetikai korszerűsítése, az elektromos közösségi közleke-
dés fejlesztése. 
A közelmúltban elfogadott „Tapolca Város Önkormányzata Fenntartható Klíma és 
Energia Akcióterve” erre jó iránymutatást ad, készítői szakmai felkészültségére is szá-
míthatunk.  
 
Törekedni fogunk olyan „városléptékű” közvetlen brüsszeli pályázatok benyújtására 
is, mint amilyen az alakuló ülésünket követő napon kihirdetett nyertes „WiFi4EU 2019 
II,” című pályázatunk, amely révén „hot spot”pontokat hozhatunk létre városunkban 
a közösségi élet olyan színterein, ahol még nem áll rendelkezésre ingyenes, vezeték 
nélküli internetkapcsolat, például közösségi épületekben, parkokban, köztereken. 
 
Partnereinkkel együtt kihívást jelentett számunkra a TOP-7.-1.-1-16-2016 pályázati 
konstrukcióban a „Közösen Tapolcáért” Helyi Akció Csoport (HACS) által a Helyi Kö-
zösségi Fejlesztési Stratégia megalkotása, majd az infrastrukturális fejlesztések, hagyo-
mányőrző- és szabadidős programok megvalósítására, képzésre, kompetencia fejlesz-
tésre irányuló pályázati felhívások összeállítása. 
 
A HACS munkaszervezetének megbízottai a 2018. december 31-ig/2019. április 01-ig, 
június 30-ig, szeptember 30-ig benyújtható önkormányzati, intézményi, gazdasági tár-
sasági, projektek előkészítése, a benyújtottak alapos bírálati folyamatának koordinálá-
sában, a hiánypótlási, tisztázó kérdésekkel kapcsolatos eljárásokban hatékony munka-
végzéssel látták el feladataikat.  
 
A munkaszervezeti, intézményi, hivatali, gazdasági társasági munkatársak a pályáza-
tok kezelése során kellő gyakorlatot szereztek, felkészültek a jövőbeni folytatásra.  
 
Minden jel arra mutat, hogy a jövőbeni helyi fejlesztések módjának az Európai Unió 
és Magyarország Kormánya a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában (HKFS) 
megfogalmazott célok megvalósítását tekinti.  



 

9 
 

Remélhetőleg a „Közösen Tapolcáért” Helyi Akció Csoport helyi pályázati felhívásai 
alapján a helyi közösségek, önkormányzati és civil szervezetek, vállalkozások által 
benyújtandó infrastrukturális és kompetencia fejlesztési, valamint hagyományőrző és 
szabadidős programprojektek a megvalósulásukkal jelentősen hozzá tudnak majd 
járulni a közös városi és választókerületi céljaink eléréséhez. 
 
A jelen előterjesztés mellékletében található táblázatok a munkatervi címtől kiterjesz-
tettebben szemléltetik az előkészítés, bírálat alatt lévő, a megvalósítási, elszámolási fo-
lyamatban bonyolított, fenntartási időszakban kezelt, a kifogásolt és elutasított önkor-
mányzati uniós és hazai forrású pályázatainkat, a támogatások elnyerésére irányuló 
törekvéseinket, valamint a sportszövetségek, helyi egyesületek TAO beruházásait:  
 

1. számú melléklet: Kimutatás az előkészítés, bírálat, megvalósítás alatt lévő, 
továbbá a kifogásolt, elutasított 2014 – 2019. évek közötti projektekről a 
2019. október 31-ei állapot szerint; 
 

2. sz. melléklet: Tájékozató a bruttó 10 000 000, - Ft költségvetési főösszeget 
meghaladó projektek szakmai tartalmáról, a megvalósítás folyamatáról a 
2019. október 31-ei állapot szerint; 
 

3. sz. melléklet: Kimutatás Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
gazdasági társaságokkal és a fenntartásban álló intézményeivel kötött pro-
jektszerződésekről a 2014 – 2019. évek vonatkozásában, a 2019. október 31-
ei 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 hivatali helyiségeiben elérhetőek, amelyekről mun-
katársaim – előzetes egyeztetést követően – készséggel nyújtanak tájékoztatást. 
 
Az előzetes, 2018. évi sajtóhírek szerint Magyar Falvak és Kisvárosok elnevezésű prog-
ram indítása volt tervezett 2019. évben.  
A pályázati felhívások megjelenésével egyértelművé váltak a jogosultsági feltételek, 
kizárólag az 5000 fő lakosságszám alatti kistelepülések nyújthatnak be támogatási ké-
relmet különböző településfejlesztési, működtetési célú fejlesztések megvalósítására. 
Munkatársaink szakértelmével a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásá-
ban partner Gyulakeszi és Raposka Község Önkormányzatai falugondnoki gépjármű 
beszerzési pályázatait készítettük el.  
Bízunk abban, hogy a Budapest, a Modern Városok és a Magyar Falu Program meg-
valósításával párhuzamosan egy új felhívásban a kisvárosi települések is részesedhet-
nek majd a hazai fejlesztési forrásokból. Erről eddig csak a médiából értesülhettünk, 
azonban az ezzel kapcsolatos fejleményeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, a 
szükséges intézkedéseket megtesszük. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
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                         Határozati javaslat 
 

                                         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, 
fenntartásának biztosítása mellett; 
 

3. köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek és szer-
vezeteknek, akik, és amelyek ajánlataikkal, munká-
jukkal, szerződéses teljesítéseikkel elősegítették tele-
pülésünk pályázati forrásszerző tevékenységét.  

 
    II. 

 
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a ta-
polcai stratégiai, fejlesztési programokban rögzített 
törekvések, szándékok megvalósítása érdekében foly-
tasson partnerkereső tárgyalásokat hasonló adott-
ságú, nagyságú települések képviselőivel, a területfej-
lesztési és szakmai szervezetekkel közös, közvetlen 
uniós támogatású projektek előkészítésére, amelyek a 
középületek, társasházak, az energetikai rendszerek 
korszerűsítésére, az elektromos közösségi közlekedés 
fejlesztésére irányulnak. 
 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 
 

Tapolca, 2019. november 18. 
 

 
 Dobó Zoltán 

      polgármester 


