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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. sz. törvény 1. számú
mellékletében „IX. Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet „7. A helyi önkor-
mányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása” cím alatt biztosított
pénzügyi források tekintetében, „a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési tá-
mogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól” szóló 12/2007. (II. 06.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ren-
delet) rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Közép-Dunántúli Régió (a további-
akban: Régió) számára biztosított támogatási forrás felhasználására, az alábbi célok
támogatására:

A.) Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (további-
akban: TEKI)
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B.) Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (a továbbiak-
ban: CÉDE)

Az említett pályázati felhívások végleges változata 2007. március 13-án jelent meg a
Tanács honlapján. A TEKI pályázat keretén belül tervezzük a Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskola fűtési hálózatának cseréjét, felújítását. A kötelező önkormányzati felada-
tot ellátó intézmény fűtési rendszere mára elavul, nem felel meg a XXI. századi köve-
telményeknek és fejújítása elengedhetetlenül szükséges.

Továbbá a Tanács a korábbi évekhez hasonlóan pályázatot hirdet a 12/2007.(II.6.)
számú Kormány rendelet 1.§ (1) bekezdése b. pontjában meghatározott forrás terhé-
re, a rendeletben előírt felhasználási szabályokat alkalmazásával, a települési önkor-

mányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására.
Ezen pályázati felhívás még végleges formában nem elérhető, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium nyilvántartásba vétele még folyamatban van. Ter-
vezzük a Liszt Ferenc utca, a Martinovics utca és a Véndek utca burkolatának meg-
erősítését, mivel ezek nagyforgalmat lebonyolító mellékutcák.

Az említett pályázatokkal kapcsolatban a tervezési munkák megkezdődtek. A pályá-
zatok előkészítése folyamatban van a határozati javaslatokat a Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság ülésére terjesszük elő.

Tapolca, 2007. március 14.

Ács János s.k.
polgármester


