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        11. NAPIREND                                                                               Ügyiratszám: 14/223-1/2022. 
 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2022. február 18-ai nyilvános ülésére 
 

 
Tárgy:  Döntés és tájékoztatás a 2022. évben benyújtott/benyújtandó 

önkormányzati pályázatokról  
 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
  

Parapatics Tamás irodavezető, 
 Bakos Gáborné városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző, 

Harangozóné Horváth Katalin városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző, 
Horváthné Kruchió Edina városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző, 
Mogyorósi Katalin városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző, 
Pálffy-Károly Veronika városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző, 
Ságvári Lászlóné városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző, 
Vass Szabolcs városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző, 

 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság  

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága 2021 évben több pályázati felhívást tett közzé. 
 
Figyelemmel a felhívásokban megjelent lehetőségekre és feltételekre a 2022. évi 1. pályázati 
benyújtási határidőig – 2022. január 14-ig – a következő támogatási kérelmek kerültek benyújtásra: 
 
 a TOP_PLUSZ 2.1.1-21-VE1 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című, a ránk irányadó Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (BKÜK) települései 
részére 1 500 millió Ft forrásösszeggel meghirdetett pályázati felhívásra Ajka, Balatonfüred, 
Tapolca, Várpalota előzetes konzorciumi megállapodásával Ajka Város Önkormányzata 
gesztorságával „ABTV - Smartgrid” elnevezéssel pályázatot nyújtottunk be.  
 
A pályázat részeként okos hálózat (SMART GRID) és okos mérési rendszer (SMART 
METERING) kiépítését pályáztuk meg 18 önkormányzati épület esetében, 20 mérési hely 
kiépítésével, valamint egy háztartási méretű, 45 kWp teljesítményű napelemes kiserőmű 
létesítését a Tamási Áron Művelődési Központ épületének tetején.  
 
Az okos hálózat és az okos mérési rendszer kiépítésével létrejönne egy olyan hálózat, amely 
az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények energiafelhasználását folyamatosan 
képes mérni. Az adatok feldolgozásához városi szintű integrált energiamenedzsment, 
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monitoring és irányítási rendszer létrehozása szükséges. A rendszer működtetése jelentős 
mértékű energiamegtakarítást, költségmegtakarítást eredményezhet számunkra.  
A projekt költségvetésében az előkészítés, a megvalósítás, az eszközbeszerzés, a 
szolgáltatások, a kötelező nyilvánosság költségei tervezésre kerültek. 
A projekt főösszege 179 097 584, - Ft, amelyből a tapolcai rész 47 548 325, - Ft. 
 
A fejlesztések forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatási intenzitás 100%, így a pályázat 
benyújtásakor saját erő biztosítása nem volt szükséges. 
 

 a TOP_PLUSZ 1.2.1-21-VE1 azonosító számú, „Élhető települések” című, a ránk irányadó 
Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (BKÜK) települései részére 1 686 000 millió Ft 
forrásösszeggel meghirdetett pályázati felhívásra Tapolca Város Önkormányzata és a 
Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. előzetes konzorciumi megállapodásával Tapolca Város 
Önkormányzata gesztorságával „Élhető Tapolca” elnevezéssel pályázatot nyújtottunk be. A 
konzorciumi megállapodás megkötését a pályázati értékelési rendszer indokolta. 
 
A pályázat részeként zöld infrastruktúra fejlesztés, parkfejlesztés, rekonstrukció történik a 
tapolcai Keleti és Déli városrészekben, utcabútorok, kerékpártárolók beszerzésével, 
kutyafuttató létesítésével, fásítási program valósul meg, valamint közösségi komposztáló 
kialakítása történik meg. 
A tapolcai Keleti városrész barackosi lakónegyedében a közvilágítás korszerűsítése, 
kiépítése valósul meg napelemes, „okos” lámpákkal. Ez konzorciumi partnerünk saját erős 
beruházása. 
A fenntartható közlekedésfejlesztés projektelem keretében új gyalogátkelő és 
személygépkocsi parkoló létesítésül a tapolcai Köztársaság tér és az Ady Endre utca 
találkozásánál a forgalmi sávok átépítésével, ívkorrekcióval.  
A biztonságos közlekedés feltételeinek javítása érdekében a Kossuth Lajos utcában a 
Kisfaludy Sándor utca és a Fő tér között forgalomcsillapító fejlesztések, az útfelület 
forgalmi sávjai szűkítése, az északi oldalon a párhuzamos járdafelület szélesítése és a 
meglévő kiemelt gyalogátkelő felújítása valósulnak meg. 
A projekt költségvetésében az előkészítés, a megvalósítás, az eszközbeszerzés, a 
szolgáltatások, a kötelező nyilvánosság költségei tervezésre kerültek. 
A projekt főösszege 134 464 279, - Ft, amelyből a támogatási igényünk 119 275 079, - Ft. 
 
A fejlesztések forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A pályázat benyújtásakor önrészként 
felhasználtuk a konzorciumi partnerünk részére a 193/2021 (XII.17.) képviselő-testületi 
határozattal biztosított 15 189 200, - Ft összeget. A felhívás keretében ez a tevékenység nem 
támogatott, azonban a pályázati értékelési rendszerben az elérhető pontszámainkat 
jelentősen növeli. További saját erő biztosítása a pályázat benyújtáshoz nem volt szükséges. 
 

 a TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VE1 azonosító számú, „Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése” című, a ránk irányadó Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (BKÜK) 
települései részére 700 millió Ft forrásösszeggel meghirdetett pályázati felhívásra „A 
tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményének fejlesztése” elnevezéssel 
pályázatot nyújtottunk be. 

 
A projektben a meglévő épület bővítése és fejlesztése tervezett a Tapolca, 3485 hrsz., 6369 
m2, kivett óvoda megnevezésű ingatlanon. A Tagintézménybe a 2021. 10. 01-jei statisztikai 
adat szerint a rendelkezésre álló 150 fő férőhelyre 117 gyermek járt. Elhelyezésük 6 vegyes 
életkorú csoportban történik.  
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Az 1975-ben átadott Barackvirág Óvoda tornaszobával nem rendelkezik, amelynek hiánya 
az intézményben dolgozók munkavégzését, az óvodai sport- és egészségnevelési, 
testnevelési foglalkozások szervezését megnehezíti (csoportszobák átrendezése). Jelentős az 
igény a rendszeres délutáni néptánc, jóga, karate foglalkozásokra, amelyek szervezése 
jelenleg szintén csak a csoportszobák kiürítésével, átrendezésével valósítható meg.  
A tervezett fő fejlesztés, a bővítéssel megvalósítandó tornaszoba (10,10 m x 6,10 m) és 
szertár (4,10 m x 3,55 m) kialakítása. Az előzőek és a kapcsolódó eszközbeszerzés 
lehetőséget, helyszínt biztosít a különböző mozgásformák megszerettetésére, az egészséges 
életmód feltételeinek és szokásrendszerének kialakítására. Az örömmel végzett mozgásos 
tevékenységek, a tagintézményben fontos szerepet betöltő néphagyományok, a népi kultúra 
megismerése, átörökítése, a gyermekek néptánc oktatása feltételeinek javítása, az ünnepek 
közösségformáló hatásának gyakorlati megvalósítására, a szülőkkel közösen szervezett 
sporttevékenységek, a gyermekek fejlődéséhez, és fejlesztéséhez szükséges egészséges és 
biztonságos környezet, a járási szintű szakmai, módszertani továbbképzések lebonyolítása, 
az új fejlesztő eszközök beszerzése és kipróbálása, a dolgozók munkakörülményeinek 
javítása fontosak számunkra.  
A projekt megvalósításával teljesülnek a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. 
mellékletében meghatározott kötelező eszközjegyzékben szereplő követelmények a 
Tagintézmény vonatkozásában, megvalósul a komplex akadálymentesítés. A fejlesztést 
követően a teljes épület megfelel majd a "DD - korszerűt megközelítő" energetikai 
kategóriának. A létesülő új épületrészen az intézmény éves villamos energia fogyasztását, a 
lapos tetőre tervezett 3,5 kWp teljesítményű napelemes rendszer fedezni fogja. Ez a 
fejlesztés fenntarthatóságát is elősegíti.  
A projekt költségvetésében az előkészítés, a megvalósítás, az eszközbeszerzés, a 
szolgáltatások, a kötelező nyilvánosság költségei tervezésre kerültek. A projekt főösszege 
150 400 705, - Ft. 
A pályázati fejlesztések forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatási intenzitás 100%, így a pályázat 
benyújtásakor saját erő biztosítása nem volt szükséges.  

 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 
törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok 
felhalmozási célú kiegészítő támogatásai vonatkozásában Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására. A pályázati alcélok között szerepel: 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása. A települési önkormányzatok számára a pályázat különös feltételekkel, az adóerő 
képesség által meghatározott támogatási intenzitással és saját forrás biztosítása szükségességével, a 
Magyar Államkincstár közreműködésével nyújtható be. 
 
 A pályázati felhívásokban megjelent lehetőségekre és feltételekre figyelemmel a benyújtási 

határidőben 2022. február 4-ig a következő tartalmú támogatási kérelem került benyújtásra: 
 
Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Tapolca, Stadion utca útburkolata, 
meghatározott járdaszakasza, a csapadékcsatorna (1895, 1913, 1914 hrsz.), a Keszthely út 
(2009, 2023, 2052, 2090, 2131, 2140 hrsz.), a Május 1. utca (1973/3 hrsz.), a Halápi út 
(3172/5 hrsz.), és a Juhász Gyula utca és Egry József utca (3425/5, 3437/80 hrsz.) 
meghatározott járdaszakaszai felújítása.  
 
A projekt teljes költsége bruttó 64 515 873, - Ft, amelyből az igényelt támogatás mértéke 
bruttó 40 000 000, - Ft, a szükséges önerő: bruttó 24 515 873, - Ft, amely a 2022. évi 
költségvetésben tervezett. 
 



4 
 

Az összetett és sokrétű dokumentációk okán a jelentős terjedelmű pályázatok csatolása az 
előterjesztéshez nem indokolt, azok a jogosultsággal rendelkezők számára a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési irodáján megtekinthetők, míg a pályázati 
felhívások és területspecifikus mellékleteik, valamint segédleteik a www.palyazat.gov.hu internetes 
oldalon olvashatók. A benyújtott pályázatok sikertelensége esetén azok a későbbi pályázati 
fordulókban ismételten benyújthatók. 

 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága által 2021 év 2. félévében közzétett pályázati felhívásokra – 
figyelemmel az azokban megjelent lehetőségekre és feltételekre – a 2022. évi 2. pályázati 
benyújtási határidőig – 2022. április 22-ig és június 15-ig – a további támogatási kérelmek 
benyújtását tervezzük: 
 
 a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE-1 azonosító számú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című, a ránk 

irányadó Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (BKÜK) települései részére 500 millió Ft 
forrásösszeggel meghirdetett pályázati felhívásra „A tapolcai Városi Piac fejlesztése” 
elnevezésű pályázat benyújtásával javítani tervezzük a Városi Piacon árusítók és vásárlók 
munka és kereskedelmi környezetét.  
Ennek érdekében a kinti elárusító területen – a meglévő fák védelmével – a felület 
elhasználódott felszínét újraburkolni, a meglévő asztalokat elbontani szükséges. Mindkét 
oldalon fedett, de minden oldalról nyitottan új elárusító asztalokat létesítünk kb. 30 fm 
hosszban. A Bajcsy Zsilinszky utca elágazásától az épületig vízvédelmi szegélyt építünk, az 
esetleges vízkárok megelőzése érdekében. Felmérést követően szükség szerint fejlesztjük a 
meglévő fedett csapadékvíz elvezető csatornarendszert. Az épület 3. fedett és zárt 
csarnokában temperáló, elektromos fűtést tervezünk, hogy fagyveszélyes időszakban is 
legyen lehetőség friss zöldség-gyümölcs árusítására, vásárlására. Az energiaköltségek 
csökkentése a meglévő napelemes rendszer bővítésével történhet. 
Jelenleg a tervezői program összeállítása és az építész tervező kiválasztása van folyamatban. 
A projekt költségvetésében az előkészítés, a megvalósítás, az eszközbeszerzés, a 
szolgáltatások, a kötelező nyilvánosság költségei tervezésre kerülnek. A projekt főösszege 
jelenleg még nem ismert. 
A pályázati fejlesztések forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatási intenzitás 100%, így a pályázat 
benyújtásakor saját erő biztosítása nem szükséges.  
 

 a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE-1 azonosító számú, „Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése” című, a ránk irányadó Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (BKÜK) 
települései részére 500 millió Ft forrásösszeggel meghirdetett pályázati felhívásra „A 
tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése” elnevezésű pályázat 
benyújtásával a gyermek alapellátás és a védőnői szolgálat központosításával a feltételek 
minőségi javítását tervezzük a használaton kívüli, az Ady Endre utcában lévő volt kórházi 
szülészet-nőgyógyászati épület felújításával. Ez a tető részleges, vagy teljes cseréje mellett 
új nyílászárók beépítésével és hőszigetelő homlokzati rendszer felvitelével történik a belső 
felújítással, a szabványoknak, előírásoknak megfelelő rendelők, tanácsadó helyiségek, 
várótermek, vizesblokkok létesítésével együtt. Az energiaköltségek csökkentése érdekében 
napelemes rendszer telepítését is tervezzük. 
Jelenleg is rendelkezünk építési engedélyezési szintű műszaki tervekkel, tervezői 
költségbecsléssel (2016 év), azonban felülvizsgálatuk indokolt, szükségszerű. Ez 
folyamatban van.  
A projekt költségvetésében az előkészítés, a megvalósítás, az eszközbeszerzés, a 
szolgáltatások, a kötelező nyilvánosság költségei tervezésre kerülnek. A projekt főösszege 
jelenleg még nem ismert. 

http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
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A pályázati fejlesztések forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatási intenzitás 100%, így a pályázat 
benyújtásakor saját erő biztosítása nem szükséges.  
Sikeres pályázat esetén a megvalósítást követően a felszabadúló épületek értékesítési 
bevétele egészségügyi fejlesztésekre praktikusan felhasználható.  
 

 A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE-1 azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése” című, a ránk 
irányadó Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (BKÜK) települései részére 500 millió Ft 
forrásösszeggel meghirdetett pályázati felhívásra „A tapolcai Nagyköz utca felújítása” 
elnevezésű pályázat benyújtásával burkolatfelújítást tervezünk az igen jelentős forgalmat 
lebonyolító utcában a Batsányi János utca és a Ringató Bölcsőde  közti szakaszon, beleértve 
a Tapolca áruház és a Balaton üzletközpont déli oldalának felületét is. 
Jelenleg a tervezői program összeállítása és a mélyépítő tervező kiválasztása van 
folyamatban. 
A projekt költségvetésében az előkészítés, a megvalósítás, az eszközbeszerzés, a 
szolgáltatások, a kötelező nyilvánosság költségei tervezésre kerülnek. A projekt főösszege 
jelenleg még nem ismert. 
A pályázati fejlesztések forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatási intenzitás 100%, így a pályázat 
benyújtásakor saját erő biztosítása nem szükséges.  
 

 A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE-1 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című, a ránk irányadó Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (BKÜK) települései 
részére 1 500 millió Ft forrásösszeggel meghirdetett pályázati felhívásra „Tapolcai 
önkormányzati intézmények energiahatékony felújítása” elnevezésű pályázat benyújtásával 
a Sportszálló és Kollégium, valamint a Hársfa Óvoda felújítását készítjük elő. Ez a 
tetőfelületek részleges, vagy teljes szigetelése mellett új nyílászárók beépítésével és 
hőszigetelő homlokzati rendszer felvitelével történhet. Az energiaköltségek csökkentése 
napelemes rendszerek telepítésével valósulhat meg. 
A felmérési, tervezési, költségbecslési munkákra a tervezők kiválasztása folyamatban van. 
A projekt költségvetésében az előkészítés, a megvalósítás, az eszközbeszerzés, a 
szolgáltatások, a kötelező nyilvánosság költségei tervezésre kerülnek. A projekt főösszege 
jelenleg még nem ismert. 
A pályázati fejlesztések forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatási intenzitás 100%, így a pályázat 
benyújtásakor saját erő biztosítása nem szükséges.  
Pályázat nem kerül benyújtásra akkor, ha az Irányító Hatóság a források kimerülésével az I. 
benyújtási fordulót (2022. január 14.) követően a pályázatot felfüggeszti. 

 
A hatályos jogszabályi előírások szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat – a települési 
önkormányzatok kezdeményezésére létrejövő – Együttműködés megállapodás keretei között – 
ellenszolgáltatásért – köteles ellátni a települési önkormányzatok projektjei vonatkozásában a 
projekt előkészítői menedzsmenti feladatokat. 
Pályázati tevékenységünk elősegítése, a folyamatos konzultáció lehetősége biztosítása érdekében a 
2022. I. félévben benyújtandó pályázataink esetében célszerűen javasolt az együttműködés 
közöttünk. A forrás a költségvetési rendelet pályázati tartaléka terhére biztosítható. 
 
Az Együttműködési megállapodás tervezete az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.  
A benyújtandó pályázatokhoz kapcsolódó felhívások, területspecifikus mellékletek, segédletek a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési irodáján megtekinthetők, a 
www.palyazat.gov.hu internetes oldalon olvashatók. 

http://www.palyazat.gov.hu/
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjenek. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

      I.  
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága által közzétett TOP_PLUSZ-2.1.1-21-
VE-1 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című pályázati felhívásra Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Várpalota 
önkormányzatai előzetes konzorciumi megállapodásával, Ajka Város 
Önkormányzata gesztorságával az „ABTV - Smartgrid” elnevezésű pályázat 
benyújtásával.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó, 
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, aláírására. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

      II.  
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága által közzétett TOP_PLUSZ-1.2.1-21-
VE-1 azonosító számú, „Élhető települések” című pályázati felhívásra Tapolca 
Város Önkormányzata és a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. előzetes 
konzorciumi megállapodásával, Tapolca Város Önkormányzata gesztorságával 
az „Élhető Tapolca” elnevezésű pályázat benyújtásával.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó, 
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, aláírására. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

III. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága által közzétett TOP_PLUSZ-3.3.1-21-
VE-1 azonosító számú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázati felhívásra „A tapolcai Kertvárosi Óvoda 
Barackvirág Tagintézményének fejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtásával.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó, 
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, aláírására. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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IV. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény „3.melléklet A 
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, 3.5. Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása” jogcím alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekre benyújtott támogatási igénnyel. 
A tervezett beruházás célja Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő Tapolca, Stadion utca útburkolata, meghatározott járdaszakasza, a 
csapadékcsatorna (1895, 1913, 1914 hrsz.), a Keszthely út (2009, 2023, 2052, 
2090, 2131, 2140 hrsz.), a Május 1. utca (1973/3 hrsz.), a Halápi út (3172/5 
hrsz.), és a Juhász Gyula utca és Egry József utca (3425/5, 3437/80 hrsz.) 
meghatározott járdaszakaszai felújítása.  
A projekt teljes költsége bruttó 64 515 873, - Ft, amelyből az igényelt 
támogatás összege bruttó 40 000 000, - Ft, a szükséges önerő bruttó 24 
515 873, - Ft, amelynek forrása Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelete 
Felújítások K7 U2 Belterületi utak felújítása (pályázati önrész) előirányzata.  
 
A polgármester jogosult a pályázat benyújtásával és megvalósításával 
kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, 
valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
 
     V. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága által közzétett TOP_PLUSZ-1.1.1-21-
VE-1 azonosító számú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra 
„A tapolcai Városi Piac fejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtásával.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó, 
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, aláírására. 

 
Határidő:  2022. április 22. 
Felelős:  polgármester 
 

VI. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága által közzétett TOP_PLUSZ-3.3.2-21-
VE-1 azonosító számú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázati felhívásra „A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és 
a védőnői szolgálat fejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtásával.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó, 
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, a dokumentumok 
aláírására. 

 
Határidő:  2022. április 22. 
Felelős:  polgármester 
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VII. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága által közzétett TOP_PLUSZ-1.2.3-21-
VE-1 azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra 
„A tapolcai Nagyköz utca felújítása” elnevezésű pályázat benyújtásával.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó, 
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, a dokumentumok 
aláírására. 

 
Határidő:  2022. április 22. 
Felelős:  polgármester 
 

VIII. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága által közzétett TOP_PLUSZ-2.1.1-21-
VE-1 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című pályázati felhívásra „Tapolcai önkormányzati intézmények 
energiahatékony felújítása” elnevezésű pályázat benyújtásával.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó, 
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, aláírására. 
 
Határidő:  2022. június 15. 
Felelős:  polgármester 
 

IX. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés és 
tájékoztatás a 2022. évben benyújtott/benyújtandó önkormányzati 
pályázatokról című előterjesztést. 
Egyetért és jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal a 
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE-1 azonosító számú, „Helyi gazdaságfejlesztés” 
című pályázati felhívásra Tapolca Város Önkormányzata által benyújtandó „A 
tapolcai Városi Piac fejlesztése” elnevezésű projekt projekt-előkészítő feladatai 
ellátására Együttműködési megállapodás megkötésére kerüljön sor.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az Együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő:  2022. február 28. 
Felelős:  polgármester 

 
X. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés és 
tájékoztatás a 2022. évben benyújtott/benyújtandó önkormányzati 
pályázatokról című előterjesztést. 
Egyetért és jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal a 
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE-1 azonosító számú, „Helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra Tapolca Város 
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Önkormányzata által benyújtandó, „A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a 
védőnői szolgálat fejlesztése” elnevezésű projekt projekt-előkészítő feladatai 
ellátására Együttműködési megállapodás megkötésére kerüljön sor.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az Együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő:  2022. február 28. 
Felelős:  polgármester 

 
XI. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés és 
tájékoztatás a 2022. évben benyújtott/benyújtandó önkormányzati 
pályázatokról című előterjesztést. 
Egyetért és jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal a 
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE-1 azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése” 
című pályázati felhívásra Tapolca Város Önkormányzata által benyújtandó, „A 
tapolcai Nagyköz utca felújítása” elnevezésű projekt projekt-előkészítő 
feladatai ellátására Együttműködési megállapodás megkötésére kerüljön sor.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az Együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő:  2022. február 28. 
Felelős:  polgármester 
 

XII. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés és 
tájékoztatás a 2022. évben benyújtott/benyújtandó önkormányzati 
pályázatokról című előterjesztést. 
Egyetért és jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal a 
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE-1 azonosító számú, „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra Tapolca Város 
Önkormányzata által a „Tapolcai önkormányzati intézmények energiahatékony 
felújítása” elnevezésű projekt projekt-előkészítő feladatai ellátására 
Együttműködési megállapodás megkötésére kerüljön sor.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az Együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő:  2022. február 28. 
Felelős:  polgármester 
 

 
Tapolca, 2022. február 9. 
 
 
 
   Dobó Zoltán 
   polgármester 
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1. számú melléklet 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan 

 
 
mely létrejött egyrészről  
 
Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15., telefon: 87/511-150, email: 
polgarmester@tapolca.hu , Adószám: 15734161-2-19, képviseli: Dobó Zoltán polgármester), a 
továbbiakban: települési önkormányzat, 
 
másrészről a  
 
Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., telefon: 88/545-021, e-mail: 
jegyzo@vpmegye.hu, Adószám: 15734295-1-19, képviseli: Dr. Imre László megyei jegyző), a 
továbbiakban: megyei önkormányzat,  
 
a továbbiakban együtt: Felek között,  
 
alulírott napon és helyen a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
PLUSZ………………………………………………………………………………...……….. című, 
TOP_PLUSZ-………………kódszámú felhívására benyújtásra kerülő projekt ötlet támogatási 
kérelmének benyújtásával kapcsolatosan az alábbiak szerint: 
 
Előzmény 
 
Felek rögzítik, hogy a települési önkormányzat 2022. ……………-án/én megkeresést küldött a 
Veszprém Megyei Önkormányzat részére a - 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és Elszámolási Útmutató 2021-2027 (1.1. verzió, 2021. 
07. 23.) 3.8.2.3 pontja alapján - ellátandó projekt-előkészítő feladatok elvégzésére.  
Jelen megállapodás célja, hogy Felek megállapodjanak, a projekt-előkészítő feladatok részleteiben, 
a feladatok célja a hivatkozott projekt támogatási kérelmének benyújtása.  
 

1. Az Előzményben hivatkozott felkérésben foglaltak végrehajtása érdekében a települési 
önkormányzat megbízása alapján a megyei önkormányzat elvállalja a támogatási kérelem 
benyújtásával kapcsolatos munkák – projekt-előkészítő feladatok - ellátását. 
 

2. Az 1. pontban hivatkozott munkák elvégzésének határideje: a mindenkor hatályos felhívás 
területspecifikus mellékletében meghatározatottak szerint történik. 
 

3. A megyei önkormányzat köteles az 1. pontban hivatkozott munkákat: 

a) határidőben teljesíteni. 

b) a legjobb tudása szerint ellátni, mely gondosság-, és nem eredménykötelem. 

 
 
 

mailto:polgarmester@tapolca.hu
mailto:jegyzo@vpmegye.hu
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4. Az 1. pontban hivatkozott munkák sikeres elvégzése érdekében a Felek kötelesek 
együttműködni az alábbiak szerint: 
 

a) A megállapodó Felek rögzítik, hogy a megyei önkormányzat a feladatait a települési 
önkormányzat adatszolgáltatása (ideértve az információ-, a nyilatkozat, az iratszolgáltatást, 
valamint a véleményezést és a döntéshozatalt is, továbbá a felhívás kötelezően csatolandó 
mellékletét is, úgy mint: megalapozó dokumentum / projekt-terv / megvalósíthatósági 
tanulmány / projekt előkészítő tanulmány) alapján teljesíti. 
  

b) A települési önkormányzat saját költségén: 
 
ba) A támogatási kérelem benyújtásához szükséges adatszolgáltatást mindenkor írásban 
teljesíti és az adatokat a megyei önkormányzat részére elektronikusan, e-mailben megküldi. 
bb) A szükséges adatokat folyamatosan, a jelen megállapodás teljesítését elősegítő – a 
felhívás alapján a megyei önkormányzat által közölt – határidőben a megyei önkormányzat 
rendelkezésére bocsátja.  
bc) Biztosítja a megyei önkormányzat rendelkezésére bocsátott valamennyi adat, 
információ helyességét, pontosságát.  
A megyei önkormányzat a települési önkormányzat által szolgáltatott adatok, információk 
helyességét ellenőrizni nem köteles, azok valódiságáért felelősség nem terheli. A téves, 
pontatlan információk, adatok szolgáltatásából eredő károkért való felelősség a települési 
önkormányzatot terheli. 
bd) Az időközben tudomására jutott, a támogatást/projektet érintő minden információt a 
megyei önkormányzattal lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb olyan időben írásban közli, 
mely az előírt határidők teljesítését nem veszélyezteti, vagy nem teszi lehetetlenné.  
be) A véleményezésre átadott munkarészeket 3 napon belül – de legkésőbb olyan időben, 
mely az előírt határidők teljesítését nem veszélyezteti, vagy nem teszi lehetetlenné – 
véleményezi, és ugyanezen határidő alatt írásbeli véleményét a megyei önkormányzat 
részére elektronikus formában, e-mailben megküldi.  
 

5. A települési önkormányzat vállalja a felelősséget a jelen megállapodás teljesítését lehetővé 
tevő adatszolgáltatási kötelezettsége megfelelő időben – de legkésőbb a támogatási kérelem 
benyújtására nyitva álló határidőt megelőző 7 naptári nappal bezáróan – és tartalommal való 
teljesítéséért, valamint az esetlegesen szükséges döntéseinek határidőben történő 
meghozataláért. Vállalja a felelősséget továbbá a megyei önkormányzat tudta nélkül vagy 
szakmai álláspontja ellenére megvalósított magatartásáért is. 
 
A települési önkormányzat vállalja a teljes felelősséget, amennyiben az e pont szerinti 
határidőben és tartalommal az adatszolgáltatásának nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. 
 

6. A támogatási előírások és a vonatkozó jogszabályok települési önkormányzat általi be nem 
tartásából, illetve mulasztásából keletkező esetleges károk, (jog)szabálysértések, szankciók, 
bírságok, jogkövetkezmények vonatkozásában valamennyi felelősséget a települési 
önkormányzat vállalja. 

 
7. Kapcsolattartók: 

 
megyei önkormányzat részéről:  
 
települési önkormányzat részéről:  
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8. Az 1. pontban hivatkozott munkák díja: 
 
A projekt elszámolható költségének 1 %-a, amelyet a települési önkormányzat a támogatási 
kérelem benyújtását követő 15 napon belül fizet meg a megyei önkormányzat Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10048005-00319119-00000055 számú letéti számlájára. 

 
9. Ha a támogatási kérelem: 

 
a) támogatásban részesül, a 8. pontban hivatkozott díj a települési önkormányzat részére 

visszautalásra kerül. 

A visszautalás időpontja: a támogatási szerződés megkötését követő időarányos 
projektmenedzsmenti költségek pénzügyi lehívása eredményeképpen a megyei 
önkormányzat részére történő támogatás elfogadását követő 15 banki napon belül. 
  

b) a megyei önkormányzat hibájából nem részesül támogatásban, a 8. pontban hivatkozott 
díj a települési önkormányzat részére visszautalásra kerül. 

A visszautalás időpontja: a támogatási kérelem elutasításáról történő tudomásszerzést 
követő 15 banki napon belül. 
 

c) a települési önkormányzat hibájából nem részesül támogatásban, a települési 
önkormányzat által megfizetett díj a települési önkormányzat részére nem kerül 
visszautalásra, melyről számviteli bizonylat kerül kiállításra. 
 

d) egyik megállapodó félnek sem felróhatóan nem részesül támogatásban, a települési 
önkormányzat által megfizetett díj a települési önkormányzat részére nem kerül 
visszautalásra, melyről számviteli bizonylat kerül kiállításra. 

 
10. A megállapodás megszűnik: 

 
a) a 9.a) pont esetén, ha a kérelem támogatásban részesül, a 8. pontban hivatkozott díj 

települési önkormányzat részére történő visszafizetésének napján, 
 

b) a 9.b) pont esetén, ha a kérelem nem részesül támogatásban, a 8. pontban hivatkozott díj 
települési önkormányzat részére történő visszafizetésének napján, 
 

c) a 9.c) -d) pont esetén, ha a kérelem nem részesül támogatásban, a támogatás elutasításáról 
szóló döntés közlésének napján. 

 
11. A megállapodásnak a Felek által elfogadott módosítása csak írásban lehetséges.  
 
12. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás a projekt előkészítésre vonatkozik. Amennyiben a 

benyújtott projekt támogatásban részesül, a projekt megvalósítására a Felek külön 
együttműködési megállapodást kötnek. 

 
13. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok, pályázati előírások az irányadók. 
 

14. Felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a megállapodás megkötésére és aláírására. 
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15. Felek a megállapodást átolvasták, közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, egyhangúlag aláírták. 

 
16. A megállapodás 4 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. 

 
Veszprém, 2022. február  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata 

képviseli: Dobó Zoltán 
polgármester 

 

Veszprém Megyei Önkormányzat 
képviseli: Dr. Imre László 

megyei jegyző 

 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyeztem:                        Pénzügyileg ellenjegyeztem: 
 
 
 
 
   Schönherrné Pokó Ildikó                          Szász Jutka 
      Pénzügyi Irodavezető      Gazdasági Irodavezető 


