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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. június 24-i nyilvános ülésén a
142/N/2011. (VI. 24.) Kt. határozatában döntött arról, hogy „Tapolca Város Önkormányzata
2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja, iránymutatás a 2014-2017.
évek fejlesztéseire” című dokumentumban foglaltakkal összhangban szükségesnek tartja a
tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztését.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hivatkozott határozatában felhatalmazta
Tapolca Város Polgármesterét, hogy a fejlesztés megvalósítása érdekében a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében
meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című KDOP-4.2.2.-11 kódszámú
pályázati felhívásra készítse elő benyújtásra „A tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztése”
megnevezésű projekt pályázati útmutatónak megfelelően elkészített dokumentációját.
Nyertes pályázat esetén a fejlesztés megvalósulása során a Dobó lakótelep és a Sümegi út
közötti /Dobó lakótelep – Keszthelyi út – Május 1. utca – Alkotmány utca – Liszt Ferenc utca
– Sümegi út nyomvonalon/ kerékpáros útszakasz kerülne kiépítésre.
Fenti elképzelésünket ismertettük a 2011. július 7-én a Tamási Áron Művelődési Központban
megrendezésre került Közlekedj Ökosan Alternatív Mobilitás X. Európai – Mobilitás
Előkészítő Szakmai Konferencián résztvevőkkel, akik azt kedvezően fogadták.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Tapolca Város Önkormányzat
megrendelésére a FŐÚT Építőipari és Szolgáltató Bt. (8200 Veszprém, Sorház u. 3/C.)
elkészítette a kerékpárút építésére és a meglévő gyalogos híd /Kétöles patak/ kerékpárúti
híddá történő átépítésére vonatkozó engedélyezési terveket, valamint a KDOP-4.2.2-11
kódszámú pályázati kiírásban előírt projekttervet.
A tervezői költségbecslés alapján legfeljebb bruttó 106.000.000,- Ft, azaz Egyszázhatmillió
forint összköltségű projekt megvalósításának célja a kerékpározás, mint környezetbarát
közlekedési mód terjedésének ösztönzése a város lakossága körében, a Dobó lakótelep
területét munkahelyekkel, valamint a mindennapi szolgáltatások, kereskedelem, ügyintézés
helyszíneivel összekapcsoló biztonságos kerékpáros közlekedést szolgáló útvonalhálózat
kiépítése.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a Közép-dunántúli
Régióban a 2011-2013. időszakban 1 Milliárd Ft.
A 85 %-os támogatási intenzitás következtében legfeljebb 15.900.000,- Ft, azaz
Tizenötmillió-kilencszázezer forint önkormányzati saját erő biztosítása szükséges, amelyre a

pályázat beadhatósága érdekében Tapolca Város Önkormányzatának előzetes kötelezettséget
kell vállalnia.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1. – 2012. március 29. között folyamatos, 2011. július
28., 2011. október 24., 2012. március 29. értékelési szakaszok meghatározásával.
A pályázatot, a rendelkezésre álló támogatás összegére tekintettel az első értékelési
szakaszban indokolt benyújtani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen!
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete összhangban
„Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti
gazdálkodásának Stratégiai Programja, iránymutatás a 2014-2017. évek
fejlesztéseire” című dokumentumban foglaltakkal, szükségesnek tartja a
tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztését.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a fejlesztés megvalósítása
érdekében a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a
Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében meghirdetett
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című KDOP-4.2.2.-11
kódszámú pályázati felhívásra nyújtsa be „A tapolcai kerékpárút hálózat
fejlesztése” megnevezésű, legfeljebb bruttó 106.000.000,- Ft, azaz
Százhatmillió forint összköltségű projekt pályázati
útmutatónak
megfelelően elkészített dokumentációját.
A projekt megvalósítási helyszínének címe: Tapolca, Dobó lakótelep és
a Sümegi út között; Dobó lakótelep – Keszthelyi út – Május 1. utca –
Alkotmány utca – Liszt Ferenc utca – Sümegi út nyomvonala.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: Tapolca,
1869/1, 1869/3, 1869/4, 1869/5, 1869/6, 1869/7, 1869/8, 1872,
1877/19, 1878, 1897, 1963, 1964, 1965, 1967/10, 1968, 1970, 1972/10,
1973/1, 1973/2, 1973/3, 1995/5, 1998, 2034, 2035/9, 2037, 2041,
2138/1, 2138/2, 2138/3, 2138/4, 2138/5, 2152/7.
A szükséges legfeljebb 15.900.000,- Ft, azaz Tizenötmillió-kilencszáz
forint önkormányzati saját erő biztosítására előzetes kötelezettséget
vállal Tapolca város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtással
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.) Kt rendelet
Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi kiadási előírányzata 22. Cím
2. Alcím Tartalékok – Pályázati tartalékok – terhére.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes és
sikeres pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. július 28. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
Tapolca, 2011. július 20.
Császár László sk.
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