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Ügyiratszám: 1/456-23/2007.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére

Tárgy:

Tájékoztató regionális fejlesztési pályázatokról.
Pályázat benyújtása a Közép-dunántúli Operatív Program keretében
a „Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés támogatására” kiírt KDOP2007-5.1.1/2F kódszámú felhívásra.

Előterjesztő:

Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó
Török Edina előadó
Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A 2007. június 29.-én megtartott testületi ülésen tájékoztatást adtam az előkészítés
alatt álló regionális fejlesztési pályázatokról.
Az elmúlt időszakban a pályázati határidőket betartva a következő pályázatokat
nyújtottuk be:
 A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli
Operatív Program keretében utólagos akadálymentesítés támogatására kiírt,
KDOP-2007-5.3.2 kódszámú felhívásra „A tapolcai Polgármesteri hivatal
utólagos akadálymentesítése, önkormányzati ügyfélszolgálat kialakítása”. A
pályázatot 2007. szeptember 12-én nyújtottuk be, befogadása 2007. október 12én történt meg, jogosult és teljes, elbírálása folyamatban van.
 A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli
Operatív Program keretében belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt,
KDOP-2007-4.2.1/B kódszámú felhívásra „A tapolcai Ipar utca, mint
belterületi gyűjtőút korszerűsítése, kiépítése”. A pályázatot 2007. szeptember
03-án nyújtottuk be, befogadása 2007. október 10-én történt meg. A jogosult és
teljes pályázat elbírálása megtörtént, forráshiány miatt elutasításra került. Az
Irányító Hatóság tájékoztatása alapján a pályázat 2008. I. negyedévében
ismételten kiírásra kerül.
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 A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli
Operatív Program keretében a kerékpárút-hálózat fejlesztésére kiírt, KDOP2007-4.2.2 kódszámú felhívásra „Tapolca és Tapolca-Diszel városrész közötti
kerékpárút építésének II. üteme”. A pályázatot 2007. november 16-án
nyújtottuk be, befogadása még nem történt meg, formai ellenőrzése van
folyamatban.
A folyamatosan megjelenő felhívások között a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében,
2008. január 28-i benyújtási határidővel a „Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés
támogatására”
kiírt
KDOP-2007-5.1.1/2F
kódszámú
felhívásra
intézményfenntartóként lehetőségünk van pályázat benyújtására. A pályázat
kétfordulós, a rendelkezésre álló régiós forrás 5.732.000 eFt, amely magasnak tűnhet,
azonban a támogatható pályázatok száma mindösszesen 5-15 db között várható.
Tapolca Város Önkormányzata 2007-2010. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai
Programjában fontosnak és szükségesnek tartottuk az intézményrendszer,
folyamatos felújítását, fejlesztését, az oktatási feltételek minőségi javítását.
A Kazinczy Ferenc Általános Iskolában a főépületen magas-tető építését, az iskola
valamennyi nyílászárójának energiatakarékos cseréjét, beépítését, a homlokzatok
hőszigetelését, gépészeti felújítását már 2006 és 2007 években is terveztük, regionális
TRFC és TEKI pályázataink forráshiány miatt elutasításra kerültek.
Céljaink megvalósítása érdekében, a tervezett fejlesztés kibővítésével (akadálymentesítés, esélyegyenlőség biztosítása, tartalom- és eszközfejlesztés) a felhívásra
feltétlenül indokolt pályázatot benyújtanunk. Sikeressége és eredményessége esetén
a fejlesztés 2008-2009 években történhet meg a Tapolca, 3437/47 hrsz.-ú, ingatlanon
bruttó 275.483.871 Ft, azaz Kettőszázhetvenötmillió-négyszáznyolcvanháromezernyolszázhetvenegy forint
beruházási összegben,
249.500.000
Ft,
azaz
Kettőszáznegyvenkilencmillió- ötszázezer forint támogatási összeg és legfeljebb
25.983.871
Ft,
azaz
Huszonötmillió-kilencszáznyolcvanháromezernyolcszázhetvenegy forint saját erő felhasználásával, a határozati javaslatok szerinti
ütemezésben. A saját erő Tapolca Város Önkormányzatának költségvetése terhére
vállalt összege kiegészítésére célszerű pályázatot benyújtanunk a Veszprém Megyei
Önkormányzat Pályázati Önerő Kiegészítő Kerete terhére 7.795.000 Ft, azaz
Hétmillió-hétszázkilencvenötezer forint összegre, ebből 2008 évre 2.338.500 Ft azaz
Kétmillió-háromszázharmincnyolcezer-ötszáz forint, 2009 évre 5.456.500 Ft, azaz
Ötmillió-négyszázötvenhatezer-ötszáz forint támogatás elnyerésére.
Az előkészítés során - szakértőket bevonva, az iskolavezetéssel együttműködve terveket, tanulmányokat készíttettünk, amely anyagok nem képezik az előterjesztés
mellékleteit, de az előterjesztést tárgyaló bizottsági tagok és az önkormányzati
képviselők számára rendelkezésére állnak a Polgármester Hivatal „B” épület I.
emeletén, az 50. sz. irodában.
Eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazást kérek a további szükséges
intézkedések megtételére.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
I.
HATÁROZATI

J AVASLAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a Kazinczy Ferenc
Általános Iskolában a főépületen magas-tető építését,
energiatakarékos nyílászárók beépítését, a homlokzatok
hőszigetelését, az épület projektarányos akadálymentesítését, az oktatás minőségi feltételeinek javítását,
tartalom- és eszközfejlesztést. Egyetért azzal, hogy a
fejlesztés 2008-2009 években történjen meg a Tapolca,
3437/47 hrsz.-ú ingatlanon bruttó 275.483.871 Ft, azaz
Kettőszázhetvenötmillió-négyszáznyolcvanháromezernyolszázhetvenegy forint beruházási összegben.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a beruházás
megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot „A
Kazinczy Ferenc Általános Iskola energiatakarékos
felújítása, infrastruktúra és eszközfejlesztés az oktatási
feltételek minőségi javítására„ címmel a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli
Operatív
Program
keretében
„Közoktatási
Infrastrukturális Fejlesztés” támogatására kiírt, KDOP2007-5.1.1/2F kódszámú pályázati felhívásra bruttó
249.500.000 Ft, azaz bruttó Kettőszáznegyvenkilencmillióötszázezer forint összegű támogatás elnyerésére.
A bruttó 25.983.871
Ft, azaz
Huszonötmilliókilencszáznyolcvanháromezer-nyolcszázhetvenegy forint
összegű saját erőből 2008 évre bruttó 7.795.000 Ft, azaz
Hétmillió-hétszázkilencvenötezer forint összegre, míg
2009 évre bruttó 18.188.871 Ft, azaz Tizennyolcmilliószáznyolcvannyolcezer-nyolcszázhetvenegy
forint
összegre előzetes kötelezettséget vállal.
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. január 28., illetve folyamatos
polgármester, jegyző
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II.
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a Kazinczy Ferenc
Általános Iskolában a főépületen magas-tető építését,
energiatakarékos nyílászárók beépítését, a homlokzatok
hőszigetelését, az épület projektarányos akadálymentesítését, az oktatás minőségi feltételeinek javítását,
tartalom- és eszközfejlesztést. Egyetért azzal, hogy a
fejlesztés 2008-2009 években történjen meg a Tapolca,
3437/47 hrsz.-ú ingatlanon bruttó 275.483.871 Ft, azaz
Kettőszázhetvenötmillió-négyszáznyolcvanháromezernyolszázhetvenegy forint beruházási összegben
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a beruházás
megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot „A
Kazinczy Ferenc Általános Iskola energiatakarékos
felújítása, infrastruktúra és eszközfejlesztés az oktatási
feltételek minőségi javítására” címmel a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli
Operatív
Program
keretében
„Közoktatási
Infrastrukturális Fejlesztés” támogatására kiírt, KDOP2007-5.1.1/2F kódszámú pályázati felhívásra bruttó
249.500.000 Ft, azaz bruttó Kettőszáznegyvenkilencmillióötszázezer forint összegű támogatás elnyerésére.
A szükséges, bruttó 25.983.871 Ft, azaz Huszonötmilliókilencszáznyolcvanháromezer-nyolcszázhetvenegy forint
összegű saját erőre 2008 és 2009 évekre előzetes
kötelezettséget vállal a határozat részét képező forrástábla
szerint.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a saját erő
Tapolca Város Önkormányzatának költségvetése terhére
vállalt összege kiegészítésére nyújtson be pályázatot a
Veszprém Megyei Önkormányzat Pályázati Önerő
Kiegészítő Kerete terhére 7.795.000 Ft, azaz Hétmillióhétszázkilencvenötezer forint összegre, ebből 2008 évre
2.338.500 Ft azaz Kétmillió- háromszázharmincnyolcezerötszáz forint, 2009 évre 5.456.500 Ft, azaz Ötmilliónégyszázötvenhatezer-ötszáz
forint
támogatás
elnyerésére a határozat részét képező forrástábla szerint.
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Forrástábla
2008. év
2009. év
Összesen
(Ft)
(Ft)
(Ft)
74.849.160 174.650.840 249.500.000
5.456.600 12.732.271 18.188.871

Pályázati támogatás KDOP-2007-5.1.1/2F
Tapolca Város
Önkormányzatának
költségvetéséből
Veszprém Megyei
2.338.500
5.456.500
7.795.000
Saját erő
Önkormányzat
Pályázati Önerő
Kiegészítő
Keretéből
Összesen
82.644.260 192.839.611 275.483.871
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. január 28.,illetve folyamatos
polgármester, jegyző

Tapolca, 2007. december 13.

Á c s János polgármester nevében

Sólyom Károly sk.
alpolgármester

