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Döntés a Tapolca – Raposka – Hegymagas – Szigliget települések
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közötti kerékpárút megvalósítása” című projekt indításáról
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Tisztelt Képviselő–testület!
Stratégiai fejlesztési dokumentumainkban (Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági
Program 2015-2019, Tapolca Integrált Településfejlesztési Stratégia) a kerékpáros turisztikai és hivatásforgalom fejlődése elősegítésére fontosnak és szükségesnek tartottuk a Balatoni bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút kiépítését.
A cél megvalósítása érdekében a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című,
TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívásra konzorcionális együttműködésben Raposka
polgármestere
vezetésével,
Hegymagas,
Szigliget,
Tapolca
települések
önkormányzatai részvételével pályázatot nyújtottunk be támogatás elnyerésére a települési képviselő testületek támogató döntésével.
Tapolcán a 2016. március 25-i ülésünkön tárgyaltunk a projektről.
A pályázati kiírás szerint legfeljebb 500 millió forint lehetett az elnyerhető támogatás.
A települések egyetértésével, a Tapolcai Városfejlesztési Kft. közreműködésével, szakértő bevonásával Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készült. A dokumentum nyomvonalvázlata a Balatoni bringakörúthoz csatlakozó kerékpárút építését a 71. számú
főútvonal és Tapolca között az állami közúttal párhuzamosan, annak nyugati oldalán
javasolta megvalósítani.
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A pályázati felhívás előírásai és korlátai figyelembe vételével – szakértői becsült költségvetéssel – 411.011.037, - Ft támogatás elnyerésére nyújtotta be a konzorciumvezető
a pályázatot 2016. március 31-én.
Tudatában voltunk, hogy az engedélyes és kiviteli szintű tervek kidolgozása, a
nyomvonal pontos kijelölése, területi rendezése, a településrendezési tervek
összhangjának megteremtését követően, a projekt remélhető támogatásával történhet
meg.
A hosszúra nyúlt bírálati időszakot követően a a konzorciumvezető 2018. június 18-án
kapott értesítést a támogatási kérelem 411.011.037, - Ft összeggel való támogatásáról,
majd 2018. június 27-én a Támogatási Szerződés megkötése feltételeiről.
Az érintett települések vezetői a Tapolcán 2018. július 05-én tartott konzorciumi ülésen
részletes
tájékoztatást
kaptak
a
megvalósítás,
kötelezettségvállalás,
projektidítás/lezárás feltételeiről. A jelen lévők megfogalmazták fenntartásaikat a
projekt megvalósíthatóságáról, az el nem számolható költségek saját forrásból való
biztosításáról, valamint a támogatási összeget esetlegesen meghaladó megvalósítási
költségeken túl jelentkező költségnövekmény nagyságáról, az önkormányzati
választási
időszakon
túlmutató,
a
települési
költségvetéseket
terhelő
kötelezettségvállalásról.
Új nyomvonal kijelölés is felmerült a költségcsökkentés érdekében.
Az ülésen Fenyvesi Zoltán megválasztott országgyűlési képviselő közvetlen
munkatársa és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöki kabinetfőnöke,
valamint Tapolca Város Önkormányzata tisztségviselői, jegyzője, bizottsági szakértői,
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési, pályázati vezetői, munkatársai is
részt vettek.
A konzorciumban részt vevő települések polgármesterei felkérték a
konzorciumvezetőt, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém megyei Közreműködő
Szervezeténél kezdeményezze a Támogatási Szerződés megkötésére adott határidő
2018. augusztus 31-ig történő meghosszabítását, továbbá a projekt ütemterve és elszámolható költségkerete szerinti megvalósítás megkezdésére, folytatására, az Irányító
Hatósággal, Közreműködő szervezettel való együttműködésre, a hatékony, költségkímélő megvalósítási módok felkutatására, kiválasztására, előterjesztésére.
Raposka polgármestere, mint konzorciumvezető a felkérésnek azonnal eleget tett.
Megkeresésére a Magyar Államkincstár képviselője telefonon jelezte, hogy a részükre
biztosított határidőt figyelembe véve engedélyezni fogják a támogatási szerződéskötés
hosszabbítását, továbbá azt, hogy a tárgyalások megkezdéséhez annak aláírása szükséges.
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A projekt indításáról szóló, valamennyi konzorciumi tag egyetértésével hozott döntés
(melyet külön-külön képviselő-testületi üléseken hoznak meg), a Támogatási Szerződés és a megvalósításra vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása nem jár azonnal pénzfelhasználással, ugyanakkor megteremti az egyeztetés lehetőségét.
A támogató által engedélyezett műszaki tartalom változatás, a megvalósítás módja, az
esetleges új nyomvonal kijelölés érdemi költségcsökkentést eredményezhet.
Szükséges lehet a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv kismértékű módosítása is, azonban
ennek arányos tapolcai költsége az elfogadott költségvetésünkből biztosítható.
A projekt pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül lezárható az egyeztetések, tárgyalások
eredménytelensége esetén, így javasolom a projekt indítását.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1)

összhangban az önkormányzati stratégiai dokumentumokban foglaltakkal, továbbá Raposka, Hegymagas, Szigliget
települések önkormányzataival kötött, Raposka konzorciumvezetésével fennálló konzorciumi szerződéssel, fontosnak tartja a Tapolca – Raposka – Hegymagas-Szigliget kerékpárút megvalósítását, a térség látogatottságának növelését, a fogadóképesség javítását, a turisztikai és hivatásforgalmi célokat egyaránt szolgáló kerékpáros közlekedés feltételei minőségi javítását célzó beruházásokat.

2)

egyetért azzal, hogy a Raposka – Hegymagas – Szigliget –
Tapolca települések önkormányzatai részvételével létrehozott konzorcium megbízásából Raposka polgármestere,
mint konzorciumvezető által benyújtott, elbírált,
411.014.037, - Ft összegű támogatást elnyert„ A Tapolca –
Szigliget kerékpárút megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15VE1-2016-00009 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése és az annak mellékletét képező, a megvalósításra
vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
aláírásra kerüljön.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a dokumentumok aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.
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3)

Raposka település polgármestere, mint konzorciumvezető
eddig végzett, a projekttel kapcsolatos munkáját megköszöni, felkéri az Irányító Hatósággal, Közreműködő szervezettel való együttműködésre, a hatékony, költségkímélő
megvalósítási módok felkutatására, kiválasztására, a konzorciumi tagok felé történő előterjesztésére.
A javaslatok képviselő-testületi elfogadását követően a projekt ütemterve és elszámolható költségkerete szerinti megvalósítás megkezdésére, folytatására.
A projektben el nem számolható költségek finanszírozásának fedezete a konzorciumi tagok saját költségvetési forrásai.

4)

tudomással bír arról, hogy a projekt előrehaladása során a
tervezést, engedélyezést, auditálást követő közbeszerzési
eljárás folyamatában projekt költségvetési forráshiány képződhet, amelynek biztosításához, a projekt megvalósítása
folytatása támogatásához külön képviselő-testületi döntés
szükséges.
Az esetleges költségnövekmény fedezete az európai uniós
forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló, 17/2017. (II.1) Korm. rendelet keretei között igényelhető támogatásból és saját költségvetési forrásból biztosítható.
Az esetleges költségnövekmény finanszírozása ellehetetlenülése esetén a projekt lezárható az addig felmerülő költségek saját költségvetési forrásból történő arányos vállalása –
a közigazgatási települési határokat és a közös, nem osztható költségnemeket figyelembe vevő – megosztása mellett.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

Dobó Zoltán
polgármester
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