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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
a Képviselő-testület 2021. június 24- i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, „Humán 

szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című projekt 
infrastrukturális projektelemének megvalósítása és műszaki ellenőri 
tevékenység ellátása érdekében a pályázati költségvetésen felüli 
részhez többletforrás biztosítása 

 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:  Városfejlesztési és üzemeltetési iroda 

Harangozóné Horváth Katalin ügyintéző  
 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán 
és környékén” című projekt megvalósítása során a projektben tervezett Tapolca kis-és 
nagyrendezvényeinek teret adó, központi helyen fekvő rendezvényhelyszín elemeinek 
felújításához a Malom-tó és az Alsó-tó környékén (többek között: Négy évszak udvar 
térburkolat cseréje, az udvart határoló falak felújítása; a Malom-tó és az Alsó-tavat határoló 
falak felújítása, karbantartása; Szent-kút, Bodon-kút felújítása; Alsó-tó melletti „medence” 
felújítása; Hotel Gabriella körüli lépcsők felújítása);a pályázati költségvetésen felüli forrás 
biztosítása szükséges. 
 
A beérkezett kivitelezői árajánlatok alapján a tervezett felújítás összköltsége bruttó 
62.999.178.- Ft. 
A pályázati költségvetésben a felújításra rendelkezésre álló összeg bruttó 24.892.000.- Ft, így 
a hiányzó bruttó 38.107.178.- Ft összeget saját forrásból szükséges biztosítani. 
 
A műszaki ellenőri szolgáltatás biztosítására kért ajánlat bruttó összege 889.000 Ft, amelyre a 
pályázati költségvetés nem biztosít forrást, így ennek fedezetét is önkormányzati költségvetés 
terhére kell biztosítani.  
A felújításra és a műszaki ellenőri tevékenységre összesen bruttó 38.996.178,- Ft saját forrás 
biztosítása szükséges, mely összeg fedezete a 2021/7 sorozatszámú Önkormányzati Magyar 
Államkötvény (Badacsonylábdi ingatlan értékesítés bevétele). 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-
1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, Humán szolgáltatások 
fejlesztése Tapolcán és környékén című projektben történő 
felújítási munkák megvalósítására, valamint a műszaki ellenőr 
tevékenység ellátására a pályázati költségvetésen felüli 
többletforrás, bruttó 38.996.178,- Ft, biztosítására 
kötelezettséget vállal. 

 
A többletforrás fedezete a 2021/7 sorozatszámú 
Önkormányzati Magyar Államkötvény (Badacsonylábdi 
ingatlan értékesítés bevétele). 
 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 
Tapolca, 2021. június 21. 

 
 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 
 
 
 


