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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Városfejlesztési céljaink a hatályos stratégiai, a 39/2015. (IV. 24.) határozattal elfogadott „Ta-
polca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015 – 2019” című, és „Tapolca Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégia” (ITS) című dokumentumokban kerültek meghatározásra. Ezek 
összhangban vannak az országos és megyei fejlesztési tervekkel, koncepciókkal, Tapolca tele-
pülésrendezési terveivel, innovatívak.  
 
A bennük foglaltak megvalósítására irányuló törekvés fontos feladatunk. 
 
Tudott, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló helyi önkormányzati bevételek nem elegendőek 
a város fejlesztéséhez, így feltétlenül indokolt a pályázati forráskeresés. 
 
A közelmúltban ismételten meghirdetésre került a Terület- és településfejlesztési Operatív 
Program TOP-1.4.1.-16 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat. A terje-
delmes felhívás megtekinthető a www.palyazat.gov.hu internetes felületen. 
A rendelkezésünkre álló igen rövid időtartam alatt áttekintettük a feltételeket, hivatali és külső 
szakértők számba vették a benyújthatóság lehetőségeit.  
 
A hivatkozott felhívás teljesíthető vállalásokkal, korlátokkal lehetőséget nyújt bölcsődei, óvo-
dai intézmények infrastrukturális fejlesztésére, a nevelési feltételek javítására. 
 
Az előzőben hivatkozott stratégiai dokumentumainkban fontosnak és szükségesnek tartottuk az 
óvodai intézményeink fejlesztését, az elmúlt évek költségvetési tervezése folyamatában ehhez 
forrásokat is rendeltünk. Pályázati támogatásokkal eszköz- és programfejlesztéseket valósítot-
tunk meg, a nevelési munkatársak képzéseken vehettek részt. 

http://www.palyazat.gov.hu/
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A hivatkozott pályázati felhívásra benyújtandó támogatási kérelmünk sikeres és eredményes 
elbírálása esetén vissza nem térítendő támogatással a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Tapolca, Da-
rányi u. 4.) Barackvirág Tagintézménye telephelyén a Tapolca, Kazinczy tér 2. szám alatti, 
Tapolca, 3485 hrsz.-ú, kivett óvoda megnevezésű, 6369 m2 nagyságú ingatlanon a meglévő 
épület bővítésével tornaszobát létesíthetnénk, akadálymentes vizesblokkal, épületgépészeti fel-
újítással az óvodai csoportszobák 4 db vizesblokkja korszerűsítése történne meg, megújuló 
energiaforrásokat telepítenénk az intézményi működési költségek csökkentésére, valamint a 
fejlesztéshez, akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésére nyílna lehetőségünk.  
 
Előzetes kalkulációnk szerint ez a „fejlesztési-pályázati csomag” mintegy 95 000 000, - Ft, azaz 
kilencvenötmillió forint összegből finanszírozható. Ez tartalmazza az előkészítés, az építés, az 
akadálymentesítés, megújuló energiaforrások telepítése, az eszközbeszerzés, a közbeszerzési 
tanácsadó, a műszaki ellenőr, a projektmenedzsment szolgáltatás és a kötelező nyilvánosság 
költségeit. 
 
Javasolom továbbá a pályázati előkészítés, tervezés, hatósági engedélyeztetés költségeire a 
2020. évi önkormányzati költségvetés terhére legfeljebb 1 500 000, - Ft, azaz Egymillió-ötszáz-
ezer forint összeghatárig előzetes kötelezettség vállalását, a projektben elszámolható költségek 
megelőlegezését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a pályázat benyúj-
tásával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 
                         Határozati javaslat 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 
1. fontosnak és szükségesnek tartja a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Ta-

polca, Darányi u. 4.) Barackvirág Tagintézménye infrastruktúrális 
fejlesztését, a nevelési feltételek javítását, a tagintézmény telephe-
lyén, a Tapolca, Kazinczy tér 2. szám alatti, Tapolca, 3485 hrsz.-ú, 
kivett óvoda megnevezésű, 6369 m2 nagyságú ingatlanon lévő épület 
bővítésével akadálymentes tornaszoba létesítését, akadálymentes vi-
zesblokkal, az óvodai csoportszobák 4 db vizesblokkjának felújítá-
sát, megújuló energiaforrások alkalmazását, valamint a fejlesztés-
hez, akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzését. 

 
A megvalósítás érdekében felkéri Tapolca Város Polgármesterét, 
hogy a Terület- és településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1.-
16 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családba-
rát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejleszté-
sével” című pályázati felhívásra nyújtson be támogatási kérelmet 
legfeljebb bruttó 95 000 000, - Ft, azaz Kilencvenötmillió forint ösz-
szegű vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. 

 
2. felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét „A Tapolcai Kertvárosi 

Óvoda Barackvirág Tagintézménye fejlesztése” című támogatási ké-
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relem aláírására, határidőben történő benyújtására, a projekt kezelé-
sére az esetleges hiánypótlás, tisztázó kérdésekre válaszadás folya-
matában. 
Eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza továbbá a Tá-
mogatói Okirat/Szerződés aláírására, a szükséges intézkedések meg-
tételére. 
 

3. a pályázati előkészítés, tervezés, hatósági engedélyeztetés költsége-
ire a 2020. évi önkormányzati költségvetés terhére legfeljebb 
1 500 000, - Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összeghatárig elő-
zetes kötelezettséget vállal, a projektben elszámolható költségeket 
megelőlegezi.  
 
Határidő:  2020. február 10. és folyamatos 
Felelős:           polgármester, jegyző 

 
 
 
 

Tapolca, 2020. február 5.   
  
 
 
 Dobó Zoltán 
 polgármester  
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