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Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. támogatási
rendszeréhez az „Önkormányzati kapacitásfejlesztés a helyi közszolgáltatások
minőségének javítása a helyi gazdaságfejlesztés érdekében” (A1-2013) pályázati
felhívásra benyújtott „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” című HU11-0012A1-2013 azonosítószámú pályázatunk értékelése a pályázati felhívásban foglaltak
szerint megtörtént, azt a Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés
program operátora támogatásra érdemesnek ítélte, csökkentett elszámolható
költséggel, csökkentett, 809.384 EUR támogatási összeggel és feltételekkel. A
Támogatási Szerződés megkötésével a jogosultsági, azonosító-használati feltételek
tisztázódtak, a bonyolítás, levelezés angol és magyar nyelven, az elszámolás euróban
és forintban is történik.
A városunk és térségünk fejlődését szolgáló célok figyelembe vételével a hivatkozott
hatályos Támogatási szerződés költségütemezéséhez feltétlenül szükséges a
Képviselő-testület által már korábban biztosított önerő évek közötti átcsoportosítása.
A 146/2013. (IX.20) Kt. határozattal elfogadott, 13.882 ezer forint összegű saját erőt két
részletben, a 2016-2017-es évek önkormányzati fejlesztési költségvetései terhére
szükséges biztosítani:
 2016. évben legfeljebb bruttó 7.746.695.- Ft;
 2017. évben legfeljebb bruttó 6.135.761.-Ft
összegekben.

A projekt résztevékenységként lehetőséget biztosít a Városi Piac régóta esedékes,
feltétlenül indokolt megújítására és ezzel településünk térségi meghatározó
szerepkörének erősítésére.
Ezen projektelem megvalósítása továbbra is kiemelten fontos várospolitikai törekvés
– törleszthető a képviselő-testületek régi „adóssága” – amely egybeesik a projekt
céljaival: az egészségre alapozott regionális gazdasági fejlődés elősegítése az
önkormányzatok térségi együttműködésen alapuló koordináló szerep erősítésén
keresztül, amely egyrészt a lakosság egészségtudatosságának növelésén, másrészt az
egészséges életmódra épülő gazdasági szereplők – turizmus és agrárgazdaságok –
koordinálásán keresztül valósul meg.
Tapolca Város Önkormányzata 2016. július 7-én „Az Egészséges Tapolca, Egészséges
gazdaság” c. projekt keretében megvalósítandó Városi Piac felújítása tárgyú, nemzeti
eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélkül
induló nyílt közbeszerzési eljárást indított, amelyre 14 érdeklődő ajánlattevő jelezte
részvételi szándékát.
Az eljárás során az érdeklődő ajánlattevők részéről közel 150 kérdés érkezett, amelyek
többsége a műszaki tartalom pontosítására vonatkozott. Emiatt az ajánlattétel
határideje jelentősen elhúzódott.
Nyílt közbeszerzési ajánlattételi felhívásunkra 3 db ajánlat érkezett, bontásukra 2016.
szeptember 1-én került sor. Az ajánlattevők részére hiánypótlási felhívás megküldése
vált szükségessé, jelenleg a feldolgozás, értékelés zajlik.
A projekt keretében tárgyi beruházásra rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke
205.000 EUR – bontásnapi árfolyamon – bruttó 63.619.700,- Ft.
A projektben vállaltak teljesülése, az eljárás eredményessége érdekében az
összességében legkedvezőbb ajánlat elfogadásához további, legfeljebb bruttó
25.000.000,- Ft további forrás biztosítása szükséges. A pótlólagos összeg
önkormányzati költségvetésünk pályázati tartaléka terhére biztosítható, döntésünk a
közbeszerzési eljárás eredményességéhez szükséges.
A döntést követően, a projektmegvalósítás folyamatában vizsgálni szükséges, hogy
projekt költségvetési keretei között a projektelemek költségeinek átcsoportosításával,
a projekt 2013. évi tervezési (283.4 HUF/EUR) és az átváltáskori, 2016-2017. évi
árfolyamkülönbözete figyelembe vételével milyen mértékű összeg biztosítható a
beruházásra, csökkentve ezzel kötelezettségvállalásunk összegét, költségvetésünk
terheit. Előzetes számításaink szerint ez mintegy bruttó 12.500.000, - Ft
„visszapótlását” teszi majd lehetővé a Közreműködő Szervezettel kötelezően
lefolytatandó támogatási szerződésmódosító eljárást követően.
Bízom abban, hogy az egészségre alapozott gazdaságfejlesztési program sikeres lesz,
városunk és térségünk termelői, vállalkozásai, lakossága a sajátjának érzi majd,
önkormányzati, gazdasági és civil partnereink aktívan részt vállalnak a
megvalósításban.

Az önkormányzati vagyon gyarapítása, a város fejlődése érdekében kérem, hogy az
előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 a HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú, „Egészséges Tapolca,
Egészséges Gazdaság” című 851.983,51 EUR elszámolható
összköltségű, 809.384 EUR (95%-os) támogatástartalmú
projekthez szükséges saját erőt
 2016. évben legfeljebb bruttó 7.746.695.- Ft, azaz Hétmillióhétszáznegyvenhatezer-hatszázkilencvenöt forint összegben Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016
(II.22.) rendelet 6. melléklete, Tapolca Város Önkormányzata
2016. évi beruházásai, „Egészséges Tapolca, Egészséges
Gazdaság” című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú Norvég
Alap pályázata (önerő) bruttó 5.101.000, - Ft, azaz Ötmilliószázegyezer forint összegű előirányzata, valamint a 7.
melléklet, Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi
tartalékai, 2. Céltartalék, pályázati tartalék előirányzata
terhére bruttó 2.645.695, - Ft, azaz Kétmillióhatszáznegyvenötezer-hatszázkilencvenöt forint összegben
biztosítja.
 a 2017. évben szükséges, legfeljebb bruttó 6.135.761.-Ft, azaz
Hatmillió-százharmincötezer-hétszázhatvanegy forint öszszeg megfizetésére előzetes kötelezettséget vállal Tapolca
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére.
 vállalja, hogy az önkormányzati
költségvetésében elkülöníti;

önerő

összegét

a

 a HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú, „Egészséges Tapolca,
Egészséges Gazdaság” című projekthez saját erőt biztosító
146/2013. (IX.20.) számú Képviselő-testületi határozatát
visszavonja.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HU110012-A1-2013 azonosítószámú, „Egészséges Tapolca, Egészséges
Gazdaság” című projekt Városi Piac felújítása megnevezésű
projekteleme megvalósításához további legfeljebb bruttó
25.000.000, - Ft, azaz Huszonötmillió forint kiegészítő forrást
biztosít Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016
(II.22.) rendelet 7. melléklet 2. Céltartalék, pályázati tartalék
előirányzata terhére.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
III.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri
Tapolca Város Polgármesterét, hogy vizsgáltassa meg a HU110012-A1-2013 azonosítószámú, „Egészséges Tapolca, Egészséges
Gazdaság”
című
projekt
költségvetésében
szereplő
projektelemek költségei átcsoportosítási lehetőségét, a tervezési
és
a
megvalósítási
folyamat
EUR-HUF
átváltási
árfolyamkülönbözetéből biztosítható, képezhető forrásokat a
Városi
Piac
felújítása
megnevezésű
projektelem
megvalósításához biztosított legfeljebb bruttó 25.000.000, - Ft,
azaz Huszonötmillió forint kiegészítő saját költségvetési forrás
csökkentésére, kezdeményezze a projekt Közreműködő
Szervezete felé a Támogatási Szerződés módosítását.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Tapolca, 2016. szeptember 13.

Dobó Zoltán
polgármester

