
Előterjesztés kiegészítés a 2007. március 23-i
Képviselő-testületi ülésre

a 7. számú, az „Aktuális 2007. évi út- és területfejlesztési pá-
lyázatokhoz saját erő biztosítása” című napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A belterületi közutak burkolat-felújítására vonatkozó pályázatokat kezelő Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. illetékes munkatársa értesítette a
pályázatokat előkészítő hivatali munkatársaimat, hogy a pályázati célok megvalósí-
tása, történhet 2007.-ben és 2008.- ban, azonban a pénzügyi kötelezettségvállalást a
2007. évi költségvetés terhére kell megtennünk. Így kérem a módosított határozati
javaslatokat elfogadni, amelyek kis mértékben eltérnek a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottsági ülésen elfogadott javaslatoktól.

A TEKI pályázat határozati javaslata a pályázati kiírás által ajánlott „minta” határo-
zati javaslat alapján készült, így célszerű ezt a formát elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak
és szükségesnek tartja a város belterületén lévő közút, a Liszt
Ferenc utca burkolat felújítását. Egyetért azzal, hogy a felújí-
tás 2007. évben kezdődjön meg az önkormányzati tulajdonú,
Tapolca, 2041 hrsz.-ú, út megnevezésű ingatlanon bruttó
5.548.320,- Ft, azaz bruttó ötmillió-ötszáznegyvennyolcezer-
háromszázhúsz forint felújítási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a felújítás meg-
valósítása érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett,
„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi köz-
utak burkolat felújításának támogatása elnyerésére” című pá-
lyázati felhívásra, az abban biztosított 2007. évi támogatási
keret terhére történő, bruttó 2.774.160,-Ft, azaz bruttó kettő-
millió-hétszázhetvennégyezer-százhatvan forint összegű,
támogatás elnyerésére. A szükséges, bruttó 2.774.160,-Ft, azaz
bruttó kettőmillió-hétszázhetvennégyezer-százhatvan forint
összegű saját erőt Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2007.



(II. 14.) Kt. rendelet 25. Cím Tartalékok, Pályázati tartalék
megnevezésű 40.000.000,-Ft, azaz negyvenmillió forint össze-
gű előirányzatából biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete sikeres és
eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. április 16., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak
és szükségesnek tartja a város belterületén lévő közút, a Mar-
tinovics Ignác utca burkolat felújítását. Egyetért azzal, hogy a

felújítás 2007. évben kezdődjön meg az önkormányzati tulaj-
donú, Tapolca 682 hrsz.-ú, út megnevezésű ingatlanon bruttó
4.163.520,- Ft, azaz bruttó négymillió-százhatvanháromezer-
ötszázhúsz forint felújítási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a felújítás meg-
valósítása érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett,
„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi köz-
utak burkolat felújításának támogatása elnyerésére” című pá-
lyázati felhívásra, az abban biztosított 2007. évi támogatási
keret terhére történő, bruttó 2.081.760,- Ft, azaz bruttó kettő-
millió-nyolcvanegyezer-hétszázhatvan forint összegű, támo-
gatás elnyerésére. A szükséges, bruttó 2.081.760,- Ft, azaz
bruttó azaz bruttó kettőmillió-nyolcvanegyezer-

hétszázhatvan forint összegű saját erőt Tapolca város 2007.
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes sza-
bályokról szóló 2/2007.(II. 14.) Kt. rendelet 25. Cím Tartalé-
kok, Pályázati tartalék megnevezésű 40.000.000,-Ft, azaz
negyvenmillió forint előirányzatából biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete sikeres és
eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. április 16., illetve folyamatos
Felelős: polgármester



III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak
és szükségesnek tartja a város belterületén lévő közút, a
Véndek utca burkolat felújítását. Egyetért azzal, hogy a felújí-
tás 2007. évben kezdődjön meg az önkormányzati tulajdonú,
Tapolca 3028 hrsz.-ú, út megnevezésű ingatlanon bruttó
4.509.360,- Ft, azaz bruttó négymillió-ötszázkilencezer-
háromszázhatvan forint felújítási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a felújítás meg-
valósítása érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett,
„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi köz-
utak burkolat felújításának támogatása elnyerésére” című pá-
lyázati felhívásra, az abban biztosított 2007. évi támogatási
keret terhére történő, bruttó 2.254.680,- Ft, azaz bruttó kettő-

millió-kettőszázötvennégyezer-hatszáznyolcvan forint össze-
gű, támogatás elnyerésére. A szükséges, bruttó 2.254.680,- Ft,
azaz bruttó kettőmillió-kettőszázötvennégyezer-
hatszáznyolcvan forint összegű saját erőt Tapolca város 2007.
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes sza-
bályokról szóló 2/2007.(II. 14.) Kt. rendelet 25. Cím Tartalé-
kok, Pályázati tartalék megnevezésű 40.000.000,-Ft, azaz
negyvenmillió forint előirányzatából biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete sikeres és
eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. április 16., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett, „A decentralizált helyi önkormányzati fej-
lesztési támogatási programok előirányzataiból az önkor-
mányzatok fejlesztéseihez nyújtható TEKI támogatás elnyeré-
sére” pályázatot nyújt be.

A pályázat célja: A Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési
hálózatának felújítása, korszerűsítése.

A fejlesztés megvalósulási helye: 8300 Tapolca, 3437/47
hrsz.-ú, Kazinczy tér 4. szám alatti ingatlan.



A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2007. év

Saját forrás 2.887.441,-

Hitel 0,-

Támogatásból igényelt összeg 6.737.363,-

Egyéb támogatás (nevesítve) 0,-

Egyéb forrás 0,-

Összesen 9.624.804,-

A szükséges bruttó 2.887.441,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-
nyolcszáznyolcvanhétezer-négyszáznegyvenegy forint ösz-
szegű saját erőt Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
2/2007.(II. 14.) Kt. rendelet 25. Cím Tartalékok, pályázati tar-
talék megnevezésű 40.000.000,-Ft, azaz negyvenmillió forint
összegű előirányzatából biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatal-
mazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtásá-
ra, továbbá sikeres és eredményes pályázat esetén a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. április 16., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2007. március 21.

Ács János s.k.
polgármester


