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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi elfogadott munkaterve 
alapján a városfejlesztéssel összefüggő pályázatokról a következő tájékoztatót adjuk.  

Tapolca Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiájában és „Tapolca
Város Önkormányzata 2011-2014 évek közötti gazdálkodásának Stratégiai
Programja, Iránymutatás a 2014-2017 évek közötti fejlesztésekhez” című 
dokumentumban megfogalmazott fejlesztési célok elérését segítő pályázatfigyelést, 
pályázati előkészítést, ügyintézést, a pályázatok készítését és utógondozását a 
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának, valamint
Pénzügyi Irodájának e tárgyú ügyintézésre megbízott vezetői és munkatársai, 
valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városfejlesztési Kft.
munkatársai végzik a Polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, az 
egyéb hivatali szabályzatok, utasítások, szerződések, üzleti terv alapján.  
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Legutoljára általánosságban a városfejlesztési pályázatokról a 2013. február 22-i
képviselő-testületi ülésen a „Beszámoló a tanácsnokok tevékenységéről” című 
napirendi pont keretében tájékozódhattunk. Az előterjesztés mellékletét képező 
„Tájékoztató Tapolca Város Önkormányzata, intézményei és többségi tulajdonú
gazdasági társaságai fejlesztési programjai megvalósítását elősegítő európai uniós és 
hazai forrású pályázatairól 2011-2012-2013. évek vonatkozásában” című táblázat 
2013. június 20-án aktualizált változata a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét 
képezi.
Ezen felül szinte minden ülésünk lejárt határidejű határozatai, a fontosabb 
tárgyalások és önálló napirendi pontok keretében is tárgyalunk a különböző típusú 
pályázatokról, így a tájékoztatás folyamatos.

Fontos elmondani, hogy az elmúlt időszakban a sikeresen megvalósult és lezárt 
pályázatok révén 214.968.002 Ft összegű támogatást kaptunk, az eredményes, 
megvalósított és elszámolás alatt lévő pályázatunk támogatási összege 27.922.733 Ft 
volt. Az eredményes megvalósítás alatt lévő pályázatainknál 1.544.120.443 Ft 
támogatás felhasználásán dolgozunk. Az eredményes, de forráshiány miatt
tartaléklistán szereplő pályázataink során 484.187.000 Ft támogatás, valamint a 
benyújtott és elbírálás alatt lévő projektjeinknél 394.568.133 Ft támogatás 
lehívhatóságában reménykedünk.
Az elutasított, de a döntés ellen kifogással élt pályázataink felülvizsgálata
folyamatban van, itt 416.998.352 Ft összegű támogatás ismételt bírálatáról várhatunk 
értesítést jogorvoslatunk elfogadása esetén.

A pályázati munka eredményét mutatja Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca
város intézményei és többségi tulajdonú gazdasági társságai fejlesztési programjai
megvalósítását elősegítő hazai és uniós forrású pályázatok támogatási főösszege az 
előzőekben felsorolt kategóriákban 3.082.764.663 Ft volt. 

A fentiekben felsoroltak tartalmazzák azon oktatási intézményeink pályázatait is,
amelyek 2013-ban a Klebersberg Intézményfenntartó Központ szakmai fenntartásába
kerültek.
Nem tartalmazza viszont a Deák Jenő Kórház Új Széchenyi Terv keretében 
megvalósuló projektadatait, amelyekről a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében 
ad tájékoztatást a GYEMSZI fenntartásában működő intézmény vezetése.  

A tapolcai projektekről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Egységes Monitoring és 
Információs Rendszere (EMIR) 2013. június 20-ai adatai alapján a Jelentés készítő és 
Lekérdező keretrendszer által készített, az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
időszakának és az Új Magyarország Fejlesztési Terv időszakának pályázatairól 
szólódokumentumokat jelen előterjesztés 3. és 4. számú mellékleteiben tekinthetjük 
meg.

Külön táblázatot készítettünk az előzőekben hivatkozott rendszer adatai 
felhasználásával az Új Széchenyi Terv tapolcai és mintegy kitekintésképpen a
tapolcai kistérségre vonatkozó valamennyi uniós pályázatról.
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Figyelemre méltó, hogy a tapolcai kistérségben nyertes 82 db különböző pályázat 
közül Tapolcán valósulhat meg 52 db pályázat, amely révén városunk kistérségi
szerepe tovább erősödik. A támogatott projektekről szóló tájékoztatók jelen 
előterjesztést 5. és 6. számú mellékleteit képezik.  

Ugyancsak az EMIR rendszert hívtuk „segítségül” Tapolca Város Önkormányzata
által benyújtott és megvalósítás alatt álló, valamint a benyújtott és elbírálás és/vagy
kifogás alatt álló jelentősebb pályázatai rövid összefoglalására:  

Tapolca Város Önkormányzata megvalósítás alatt álló, jelentősebb fejlesztési 
pályázatai:

KDOP pályázatok:

1) Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

KDOP-4.2.2-11-2011-0004

Pályázat benyújtás dátuma: 2011.07.28

Leírás: A pályázati anyagban ismertetett fejlesztés megvalósításával Tapolca Város
vezetésének távlati célja a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód
terjedésének ösztönzése a város lakosságának, közvetlen célja pedig a lakóterületek
munkahelyekkel, valamint a mindennapi szolgáltatások, kereskedelem, ügyintézés
helyszíneivel összekapcsoló biztonságos kerékpáros közlekedést szolgáló
útvonalhálózat kiépítése. Támogatott fejlesztés esetén a Dobó lakótelep és a Sümegi
út közötti kerékpáros útszakasz kerül kiépítésre mintegy 2054 m hosszan, ezzel
települési szinten összesen 5954 m hosszú útszakaszon lehet biztonságosan
kerékpározni.

Megítélt támogatás: 88.404.899,- Ft
Elfogadott projekt összköltség: 98.227.665,- Ft

2) Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1 u.
korszerűsítése 

KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037

Pályázat benyújtás dátuma: 2012.01.30

Leírás: Tapolca város vezetésének a város központi szerepéből adódóan különösen 
fontos a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a közösségi közlekedési
eszközök, valamint a munkahelyek gyorsabb és biztonságosabb elérhetőségének 
biztosítása. A település hosszú távú célja népességmegtartó képesség, a településkép
javítása és a gazdasági fejlődés lehetőségének biztosítása.  
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A tervezett útkorszerűsítéssel a projektgazda a fenti célok megvalósítására, ill. a 
felmerülő igények kielégítésére törekszik. A projekt célja a belváros közvetlen 
közelében található nyugati településrész nagy forgalmú, közösségi közlekedést is
bonyolító, jelentős baleseti mutatókkal rendelkező gyűjtőútjainak fejlesztése, a 
biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése, a közlekedés színvonalának
emelése. Az útburkolat korszerűsítésével és szabályozottabbá tételével, valamint a 
gyalogátkelőhelyek fizikai akadálymentesítésével a balesetek száma várhatóan 
csökken, az utcai hulladékgyűjtők kihelyezésével a köztisztaság javul. 

Megítélt támogatás: 96.321.327,- Ft
Elfogadott projekt összköltség: 107.023.698,- Ft

3) Közösségi közlekedés fejlesztés Tapolcán – Tartaléklistán lévő pályázat 

KDOP-4.2.3-11-2012-0006

Pályázat benyújtás dátuma: 2012.04.10

Leírás: Tapolca Város Önkormányzata a település térségében a közösségi közlekedést
használók arányának szinten tartása, növelése érdekében a rendszer
infrastruktúrájának fejlesztését és a szolgáltatási színvonal erősítését valósítja meg a 
kistérségben élő több mint 35 000 fő számára. A projekt célja a tapolcai autóbusz 
állomás átalakítása, a vasútállomás mellett új, intermodális összeköttetést biztosító
közlekedési csomópont kialakítása, info-kommunikációs eszközök telepítése. A
fentiek mellett sor kerül még a közösségi közlekedését kiegészítő kerékpáros 
közösségi közlekedési rendszer kiépítése is, amely kerékpárkölcsönző rendszer 
telepítésével és szemléletformáló kampány megvalósításával valósul meg. Hosszú
távú cél a közösségi közlekedést használók számának növelése, valamint a közösségi
közlekedési rendszer működésének eredményesebbé tétele. A 2013. áprilisa és 
decembere között megvalósuló fejlesztés összköltsége: 421.052.632 Ft, önerő 
szükséglete: 21.052.632 Ft.

Megítélt támogatás: 400.000.000,- Ft
Elfogadott projekt összköltség: 421.052.632,- Ft

TIOP pályázatok

1) Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán 

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0191

Pályázat benyújtás dátuma: 2012.05.24.
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Leírás: A projekt célja a Tapolca, Arany János u. 16. szám alatt található Hajléktalan
személyek átmeneti szállásának korszerűsítése, az előírásoknak megfelelő színvonalú 
ellátási környezet kialakítása.

Konkrét cél az intézményi kapacitásnövelés, a jelenleg engedélyezett 30 férőhely 
emelése 36 férőhelyre, továbbá az épület energiahatékonyságának növelése és az 
akadálymentesítés biztosítása, illetve az önkéntes munkavégzéssel kapcsolatos
innovatív intézményi együttműködési formák bevezetése. 

Megítélt támogatás: 115.070.895,-Ft
Elfogadott projekt összköltség: 115.070.895,-Ft

KEOP pályázatok

1) A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése - előkészítés 

KEOP-7.1.0/11-2012-0055

Pályázat benyújtás dátuma: 2012.09.27

Leírás: A projekt célja a már korszerűtlen és nagy villamos energiai igényű 
levegőztető turbinák helyett a mélylégbefúvás alkalmazása 4db 500-as egyesített 
műtárgyban, megfelelő utóülepítők építése a bővített 2000-es egység részére. Az igen 
szigorú (0,7 g/m3-es) ÖP határérték mindenkori biztosítása érdekében vegyszeres
utószűrés építésének a megoldása, és csapadékos időszakban jelentkező hidraulikus 
túlterhelés csökkentése megfelelő puffer medence kialakításával és az iszapkezelés, 
elhelyezés költségeinek csökkentése érdekében gépi iszap-elősűrítő, ill. új víztelenítő 
gép beszerzése. A szennyvíztelep nem rendelkezik irányítástechnikával, mellyel
vezérelni lehet a technológiát (02 bevitel, vegyszeradagolás).
A fenti célok eléréséhez szükséges a biológiai foszforcsökkentés és nitrogén
eltávolítás, azaz A2/0 technológia, teljes foszfor eltávolítás szimultán vegyszeres
kicsapatással. A megfelelő hatékonyság elérése érdekében szükséges lehet a 
különleges időszakokban (nagy vízhozamú 5200 m3/d felett) működtetendő zárt 
vegyszeres homokszűrő üzemeltetése és az iszapstabilizálás fokozására Anaerob 
iszaprothasztó/stabilizáló építése. Az anaerob rothasztással 30%-ra csökkenthető a 
víztelenítendő iszap mennyisége, és 10%-kal csökkenthető a villamos energia 
fogyasztása. A fentieket alátámasztandó, hogy az össznitrogén HÉ 15 mg/l-re
csökkent (Balaton védelme), melyet a telep nem tud tartani a jelenlegi technológiával.
A telepi főátemelő (Bauxit) irányítástechnikába bevonása és kapacitás növelése. 

Megítélt támogatás: 38.756.652,- Ft
Elfogadott projekt összköltség: 45.596.061,- Ft
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Tapolca Város Önkormányzata benyújtott és elbírálás és/ vagy kifogás alatt álló
jelentősebb fejlesztési pályázatai: 

KEOP pályázatok

1) Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában 

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175

Pályázat benyújtás dátuma: 2013.02.12

Leírás: A települési önkormányzat kötelező feladata a településüzemeltetés, azon 
belül a közvilágításról való gondoskodás. A korszerűsítéssel kitűzött cél, hogy a 
település közvilágítása megújulva, a világítási feladathoz alkalmazkodva, modern és
energiatakarékos lámpatestekkel, fényforrásokkal üzemeljen költséghatékonyabb
üzemeltetés mellett. A helyszíni adottságokat, világítási feladatok figyelembe véve
kiválasztott energiahatékony műszaki megoldások illeszkednek a városfejlesztési 
tervekhez is. A korszerűsítés során beépítésre javasolt lámpatestek és berendezések 
(1873 db) alkalmazásával az energia- és ezen keresztül az energiaköltség csökkentése
egyidejűleg megvalósul (évi 615.836 kWh-ról 384.294 kWh-ra csökkenve 38% 
fogyasztás megtakarítás). LED fényforrásokkal üzemelő lámpatestek sok egyéb
kedvezőbb tulajdonságuk mellett  egyrészt magasabb komfortérzetű megvilágítást 
biztosítanak, másrészt minimális a felső féltérbe kisugárzott fény. A lámpatestek 
lehetővé teszik a költséghatékony megvalósítást. 

Igényelt támogatás: 298.866.661,- Ft
Tervezett projekt összköltség: 351.607.837,- Ft

2) Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai
korszerűsítése 

KEOP-5.5.0/A

Pályázat benyújtás dátuma: 2013.02.12

Leírás: A tapolcai Városházán közigazgatási, a Barackvirág Óvodában és a Kertvárosi
Óvodában oktatási – nevelési tevékenység folyik. Épületenergetikai fejlesztésük több
szempontból is indokolt. Cél az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, 
valamint hőveszteségeinek csökkentése. Fűtésük a városi távhőrendszerről történik, 
ezért a fűtéskorszerűsítés csak a radiátorszelepeket érinti. A tervezett beruházás több 
energiahatékonyság-növelési tevékenységet foglal magában, melyek a következők: 

- nyílászáró csere
- utólagos hőszigetelés 
- fűtéskorszerűsítés (termosztatikus radiátorszelepek) 
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A projektet Tapolca Város Önkormányzata, mint az intézmények fenntartója és
üzemeltetője bonyolítja le, a fejlesztés utáni eszközök az Önkormányzat tulajdonában 
maradnak.
Jelen pályázati konstrukcióban a támogatás elérhető mértéke önkormányzatok 
számára közcélú, nem jövedelemtermelő beruházásoknak minősülő projektek 
esetében 85%.

Igényelt támogatás: 87.131.519,- Ft
Tervezett projekt összköltség: 102.507.669,- Ft

3) Napelemes rendszer kiépítése a Bárdos Lajos Általános Iskola épületén

KEOP-4.10.0/A

Pályázat benyújtás dátuma: 2013.02.25

Leírás: A projekt célja a jelentős energiaköltségek csökkentése megújuló energiaforrás 
alkalmazásával. Az Önkormányzat napelemes rendszert kíván kiépíteni, mellyel
hagyományos villamos közmű energiát vált ki. A fejlesztés során a meglévő 
energetikai rendszer új, technológiai korszerűsítést eredményező eszközzel egészül 
ki, mellyel lényeges költség- és energia-megtakarítás érhető el. A projekt hozzájárul a 
megújuló energiaforrások részarányának növeléséhez (Európai Parlament és Tanács
2009/28/EK – javul a hazai megújuló energiaforrások részaránya), valamint az
üvegházhatás csökkentéséhez.

Igényelt támogatás: 41.020.482,- Ft
Tervezett projekt összköltség: 48.259.390,- Ft

4) Napelemes rendszer kiépítése a Kazinczy Ferenc Általános Iskola épületén

KEOP-4.10.0/A

Pályázat benyújtás dátuma: 2013.02.25

Leírás: A projekt célja a jelentős energiaköltségek csökkentése megújuló energiaforrás 
alkalmazásával. Az Önkormányzat napelemes rendszert kíván kiépíteni, mellyel
hagyományos villamos közmű energiát vált ki. A fejlesztés során a meglévő 
energetikai rendszer új, technológiai korszerűsítést eredményező eszközzel egészül 
ki, mellyel lényeges költség- és energia-megtakarítás érhető el. A projekt hozzájárul a 
megújuló energiaforrások részarányának növeléséhez (Európai Parlament és Tanács
2009/28/EK – javul a hazai megújuló energiaforrások részaránya), valamint az
üvegházhatás csökkentéséhez.

Igényelt támogatás: 37.307.002,- Ft
Tervezett projekt összköltség: 43.890.590,- Ft
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5) Napelemes rendszer kiépítése a Tapolcai Rendezvénycsarnok épületén

KEOP-4.10.0/A

Pályázat benyújtás dátuma: 2013.02.25

Leírás: A projekt célja a jelentős energiaköltségek csökkentése megújuló energiaforrás 
alkalmazásával. Az Önkormányzat napelemes rendszert kíván kiépíteni, mellyel
hagyományos villamos közmű energiát vált ki. A fejlesztés során a meglévő 
energetikai rendszer új, technológiai korszerűsítést eredményező eszközzel egészül 
ki, mellyel lényeges költség- és energia-megtakarítás érhető el. A projekt hozzájárul a 
megújuló energiaforrások részarányának növeléséhez (Európai Parlament és Tanács
2009/28/EK – javul a hazai megújuló energiaforrások részaránya), valamint az
üvegházhatás csökkentéséhez.

Igényelt támogatás: 41.020.482,- Ft
Tervezett projekt összköltség: 48.259.390,- Ft

6) Napelemes rendszer kiépítése a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Stadion utcai 
épületén

KEOP-4.10.0/A

Pályázat benyújtás dátuma: 2013.02.25

Leírás: A projekt célja a jelentős energiaköltségek csökkentése megújuló energiaforrás 
alkalmazásával. Az Önkormányzat napelemes rendszert kíván kiépíteni, mellyel
hagyományos villamos közmű energiát vált ki. A fejlesztés során a meglévő 
energetikai rendszer új, technológiai korszerűsítést eredményező eszközzel egészül 
ki, mellyel lényeges költség- és energia-megtakarítás érhető el. A projekt hozzájárul a 
megújuló energiaforrások részarányának növeléséhez (Európai Parlament és Tanács
2009/28/EK – javul a hazai megújuló energiaforrások részaránya), valamint az
üvegházhatás csökkentéséhez.

Igényelt támogatás: 41.020.482,- Ft
Tervezett projekt összköltség: 48.259.390,- Ft

Kivételt képez a rövid felsorolás alól Tapolca legjelentősebb fejlesztési projektje  „A 
tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat, amelyről a 2013. 
április 5-i ülésen tájékozódhattunk. Jelentőségénél fogva ismételt tájékoztatást adunk 
adunk a megvalósítás folyamatáról:

A város legújabbkori történelmének legnagyobb, legösszetettebb pályázata hosszú
előkészítési, bírálati szakaszait követően jelenleg a megvalósítás folyamatában van.  
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Társadalmi jelentősége mellett a projekt nemcsak összköltségvetését tekintve 
kimagasló, hanem a hozzá tartozó pályázati eljárások, a beruházás keretében
megvalósuló közbeszerzési eljárások, valamint a számos közreműködő partner 
vonatkozásában is az egyik legkiemelkedőbb térségi beruházásnak számít.  

Az egymilliárd forintot meghaladó fejlesztéshez Tapolca Város Önkormányzata több
mint 300 millió forintot biztosít, a konzorciumi partnereink közel 30 millió forint saját
erővel járulnak hozzá.  
A végleges, pontos költségekről a projekt lezárását, elszámolását követően, az 
elfogadott munkatervünknek megfelelően a 2013 szeptemberi, októberi ülésünkön 
adunk tájékoztatást.

A belvárosi akcióterület fejlesztése során a projektkezdést követően több 
közintézmény és közterület újult meg.
A projektelemekre jellemző, hogy megvalósításuk az élhetőbb lakókörnyezet 
kialakítását, a közhasználatú épületek részleges akadálymentesítését, gazdaságos és
biztonságos üzemeltetését, a parkolók környezetkímélő működtetését szolgálja.  
A beruházások összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy a Belváros - mint a legtöbb
funkcióval rendelkező városrész - ezeket a megfelelő minőségben, fenntarthatóan 
töltse be, új használókat vonjon be a város kulturális tevékenységeibe, és új
funkciókat hozzon létre.
A projekt a városközpontban összpontosul, amely érinti a Fő tér–Deák Ferenc utca 
kelet-nyugati kereskedelmi vonalát, valamint az észak-déli kulturális-rekreációs
tengelyt: Tapolca-patak, Malom-tó, Tamási Áron Művelődési Központ, Köztársaság 
tér.
Az észak-déli tengely fejlesztései során elsőként a város fő központi zöldterülete, a 
Tavasbarlang közelében levő, a Trianon Emlékhelyről és az impozáns 
Székelykapuról is ismert Köztársaság tér déli része került megújításra (térburkolás,
parkosítás, támfalak újjáépítése, utcabútorok).
A munkák befejezését követően lehetőség nyílt a tér adottságainak más célra történő 
kihasználására, mint például rendezvények, koncertek megtartására (Tapolca
Tavasz, Tér-Film-Zene, Zenés esti korzó) a projekt „szoft” programjai keretében.

A Tamási Áron Művelődési Központ külső, energiatakarékosság célját szolgáló 
felújítása (homlokzati hőszigetelő vakolati rendszer, nyílászáró csere, lapostető 
hőszigetelés és felújítás, és az épületgépészeti rendszerek korszerűsítése) mellett a 
színházterem teljes belső esztétikai, hang- és fénytechnikai megújítását terveztük a 
épület projektarányos akadálymentesítése mellett. Korszerűsítettük a fűtést, a 
Belvárosi Irodaháztól a létesítményt leválasztottuk, a fűtést kondenzációs 
gázkazánnal oldottuk meg. Felújítottuk az épület melletti térburkolatot is.

Jelenleg takarítás folyik az épületben, a projektben vállalt munkák elkészültek. A
külső és belső felújítási munkálatok kivitelezőjének kiválasztása mellett 
belsőépítészeti elemek, valamint hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére is sor 
került több közbeszerzési eljárás keretében.
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A projekt fontos elemeként a déli tehermentesítő útról megközelíthetően ingyenes 
személygépkocsi és autóbusz parkoló került kialakításra a korábban már kialakított
Déli Városkapu Park mellett. Környezetkímélő használatát olajfogó műtárgyak 
beépítése biztosítja.  Kiépítése a tavalyi évben befejeződött, jelenleg a forgalomba 
helyezési hatósági eljárás van folyamatban.
A projektelem része a Tapolca-patak mellett/felett tervezett sétány is, amelyen
keresztül közelíthetik majd meg az ide érkező látogatók a parkolótól indulva a 
Malom-tavat, a belvárost és Tapolca városának főbb nevezetességeit. A 
hosszadalmas és nehézkesen haladó építési engedélyezési eljárás a közelmúltban
lezárult, jelenleg az előregyártott elemek fogadószerkezeteinek elhelyezése és a 
térburkolás van folyamatban.

Közműkiváltási projektelemként terveztük az Alsó-tó és park látványát 
kedvezőtlenül befolyásoló légvezeték kiváltását. Ennek megvalósítására innovatív 
megoldással egy gyalogos híd épült, amely lerövidíti az Alsó-tó két oldalának
megközelítését, és „mellesleg” alatta a vezeték is átvezethetők. Jelenleg a légvezeték 
áthelyezésének egyeztetése, az E-on engedélyeztetés és a beton villanyoszlop
bontásának előkészülete folyik. 

Átépül, megszépül a Malom-tó partján lévő egykor kedvelt szórakozóhely, a 
Tópresszó, a projektben konzorciumi partnerként résztvevő MZ/X Kft. 
beruházásaként, amellyel a leglátogatottabb tapolcai látványosság környezete is
harmonikusabbá válik. A felújítási munkák a Közreműködő Szervezet jóváhagyását 
követően 2013 februárjában kezdődhettek meg. Az épületen már a befejező szakipari 
munkákat végzik.

A kelet-nyugati tengely fejlesztéseit képezte a Fő tér körüli belső udvarok 
térburkolatainak és zöldfelületeinek megújítása, a Belvárosi Irodaház, a Wass Albert
Könyvtár energiahatékony felújítása, környezetbe illesztése, valamint az
intézmények és a városközpont kiszolgálására a Nagyköz utcai parkoló kiépítése, a
meglévő parkolóhelyek rekonstrukciója, a Fő tér, Deák Ferenc és Ady Endre utcák 
körüli udvarok és átjárók megszépítése, a Balaton üzletközpont előtti közterület, a 
Zeneiskola és APEH udvar, a Régi Postaudvar és a csatlakozó belső út, valamint a Fő 
tér 12. szám alatt lévő udvar megújítása. 

A Régi Postaudvar felújítási munkái (közműkiváltások, térburkolás, parkosítás) 
befejeződtek, megtörtént a távhővezeték föld alá süllyesztése, a szennyvíz és 
csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója. Ugyancsak befejeződtek az 
előzőkben felsorolt további belső udvari, átjárói térburkoló, parképítő munkák. A 
Régi Postaudvar parkolóból is olajfogón át jut a csapadékvíz az elvezető rendszerbe.  

A Wass Albert Könyvtár épületének homlokzati nyílászáró cseréi, hőszigetelése, 
magastető építése, külső és részleges belső átalakítási munkái  befejeződtek. 
Elkészült a mobil fal beépítése, mely lehetővé teszi a földszinti tér alkalomszerű 
átalakítását.
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Mindezek mellett megtörtént az épület részleges, projektarányos akadálymentesítése
is. Ezeket és egyes, korábban tervezett műszaki megoldások ésszerűsítéséből, 
változásából adódó feladatokat együtt végezzük az intézmény épületében lévő 
számítástechnikai szaküzlet üzemeltetőjével, konzorcionális partnerünkkel a Balaton 
Elektronika Kft.-vel.

A belváros tehermentesítésére a Fő térrel párhuzamos Nagyköz utcában 71 új 
parkoló került kialakításra. Itt is olajfogó műtárgy akadályozza meg a csapadékvízzel 
keveredett olaj élővízbe jutását.  

A Fő tér keleti részét lezáró Belvárosi Irodaház alumíniumborítású homlokzatával a 
környezetével szemben jelentős kontrasztot mutatott, emellett energiaigénye is igen 
magas volt. A városképi illeszkedés érdekében magas tetőt és új burkolatot kapott az 
épület. A hőszigetelő vakolati rendszer és a nyílászárók cseréje következtében 
jelentősen csökkenek majd az üzemeltetési költségek. A kivitelezés és a 
projektarányos akadálymentesítés megvalósult.

Mindhárom közfeladat ellátását szolgáló épületben kiépítettük a tűzjelző rendszert, 
megoldottuk az automatikus hő- és füstelvezetést. 

A rehabilitált városrészben az intézmények és terek megújulását követően a 
projektgazda Tapolca Város Önkormányzata megbízásából partnereink (Tapolca
Kft., Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeum, Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet) számos programmal és rendezvénnyel - koncertekkel,
előadásokkal, filmvetítésekkel, klubfoglalkozásokkal, konferenciák szervezésével – 
igyekeznek a megújult belváros látogatottságát növelni, kedvelté tenni a lakosság és
az idelátogatók részére.

A Fő tér körüli udvarok felújításai sorában a Vasudvar megújítását is terveztük, 
fontosnak tartottuk a környezetbe nem illeszkedő épületek kiváltását is. Az 
ingatlanok tulajdonosaival több tárgyalást követően sem jött létre megegyezés, 
ugyanakkor felmerült a Fő tér 7-9. szám alatti épület tervezett hasznosítása, és az ezt 
követő felújításával járó szükségszerű területhasználati, felvonulási igény is, így 
célszerűen projektelem-csere iránti igény benyújtását tartottuk szükségesnek. 
A Közreműködő Szervezethez eljuttatott kérelmünkben előterjesztettük, hogy az 
Alsó-tó parkterületén rendezvény tér kerülhetne kialakításra az időközben jelentkező 
igények teljesítésére.
A „Rendezvénytér” című projektelem elfogadásával a területen 16 db térburkolt, 
elektromos csatlakozással, ivó- és szennyvízcsatlakozási lehetőséggel kiépített, 
ideiglenes üzletek telepítésére is alkalmas pihenőhely került kialakításra a 
zöldfelületek minimális igénybevételével, a parti terület növényzetének bővítésével.   
A pihenőhelyeken - rendezvények esetén - ideiglenesen árusító pavilonokat lehetne 
elhelyezni. A rendezvényeken kívül a burkolt pihenőhelyeken padokat helyezünk el, 
amelyek a parkba látogatók kényelmét szolgálják majd. Fák és cserjék telepítésével
gazdagítjuk az Alsó-tó zöldfelületét.
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A projekt előkészítése 2007 tavaszán kezdődött meg. A tényleges kivitelezés 2010 
késő őszén indulhatott, azóta a munkavégzés folyamatos.  

A Polgármesteri Hivatal és a Tapolcai Városfejlesztési Kft. szakemberei rendszeres
kapcsolatot tartottak és tartanak a magas és mélyépítési munkákat végző 
vállalkozásokkal, a Közreműködő Szervezettel. A projektelemek ütemezése az 
érintett intézmények vezetői, a társasházak képviselői, a konzorcionális partnerek és 
a kulturális, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szervezetekkel egyeztetve
történt/történik.
A jogszabályi változások (pl. közbeszerzés, tervezés, ellenőrzés, az összes, építéssel 
kapcsolatos jogszabály), az országos és települési szintű  hivatali rendszer jelentős 
átalakításaival összefüggő változások, az engedélyeztetési, közbeszerzési eljárások 
időigénye, összetettsége, a Közreműködő Szervezet többszöri változása, a pályázat 
benyújtása és a Támogatási Szerződés aláírása között eltelt idő (27 hónap!) miatt 
jelentkező műszaki tartalom és árváltozások, a projekt gyakorlati megvalósítása 
során felmerülő ütemezési, változtatási szükségesség rendszeres egyeztetést 
követelt/követel meg a projekt valamennyi szereplője részéről.  

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség engedélyével, a Közreműködő Szervezet, a MAG 
Zrt.-vel egyeztetetten az új projektelemek befogadásával a műszaki/elszámolási 
határideje 2013. augusztus 31-re módosult.

A projektzáró konferenciára és zárórendezvényre előreláthatólag 2013 augusztus 15-
16-án, a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozat keretében kerül sor.

Tisztelt Képviselő-testület! 

A részletes előterjesztésből is következik, hogy az összetett és sokrétű pályázati 
felhívások, útmutatók, a sokszor teljesíthetetlennek tűnő határidők, a pályázati 
közreműködő szervezetek által támasztott elvárások nem tették/teszik „egyszerűvé” 
a pályázati tevékenységet, nem elég „megnyerni” a pályázatot, a projektet a
folyamatosan változó jogszabályi környezetben, az „emberi és természeti” tényezők 
mellett - tartalmának megfelelően - meg is kell valósítani, folyamatosan 
finanszírozni, arról elszámolni, az eredményeket utógondozni szükséges.

Fontos feladat számunkra, hogy az elkövetkezendő időszakban is sikeres legyen ez a 
munka, egy „átmeneti” szünetet követően az ezzel foglalkozó, jelentős tudással és 
gyakorlattal rendelkező munkatársak és szervezetek újult erővel a lehető 
leghatékonyabban tudjanak majd városunk érdekében a 2014-2020. időszakra 
vonatkozó uniós pályázatok előkészítésében, koordinálásában és megvalósításában 
közreműködni.  

A 2014 évtől átalakuló terület- és vidékfejlesztési fejlesztési tevékenységben aktívan, 
Tapolca szerepét tovább erősítve kívánunk részt venni térségünk fejlődése 
érdekében.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. 

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a városfejlesztéssel összefüggő 
pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Tapolca, 2013. június 20.

Császár László
polgármester




































































































