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a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére
Tárgy:

A tapolcai Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítésére, korszerűsítésére pályázat benyújtása

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A tapolcai Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítésére, korszerűsítésére 2007. 09.
30-án benyújtott pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került.
A KDOP pályázat 2008-ban ismételten kiírásra került, így szándékunkban áll ismételten pályázni. A tervezett beruházási összeg legfeljebb bruttó 130.000.000,-Ft lenne,
ehhez mintegy 40.000.000,-Ft saját erőt kell biztosítanunk.
A pályázatot ismételten szakvállalkozás közreműködésével készítjük el, amelyet a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társasághoz határidőben benyújthatunk.
A szükséges legfeljebb bruttó 40.000.000,-Ft, azaz Negyvenmillió forint összegű saját
erőre előzetes kötelezettséget indokolt vállalnunk Tapolca Város Önkormányzata
2009-2010 évi költségvetéseinek terhére.
A saját erő Tapolca Város Önkormányzatának költségvetése terhére vállalt összege
kiegészítésére célszerű kérelemmel fordulni Veszprém Megyei Önkormányzatához,
hogy az eredménytelen iskolafejlesztési pályázatunkhoz korábban megítélt összeget
a Pályázati Önerő Kiegészítő Keret terhére csoportosítsák át részünkre.
Eredményes és sikeres pályázat esetén továbbra is felhatalmazást kérek a további
szükséges intézkedések megtételére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
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HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete –
összhangban a településrendezési, szabályozási tervekkel,
az Integrált Városfejlesztési Stratégiai programmal - a
gazdasági fejlődés, a nyugati városrész lakóövezetében a
közúti forgalom mérsékelése, a közlekedésbiztonság javítása, valamint a munkahelyek és a helyi szolgáltatások
gyorsabb megközelítése érdekében fontosnak és szükségesnek tartja a tapolcai Ipar utca jó minőségű, megfelelő
kiépítettségét. Egyetért azzal, hogy a belterületi útfejlesztés 2009 évben történjen meg az önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 1963 hrsz.-ú, és a Tapolca, 1964/14 hrsz.-ú
ingatlanokon legfeljebb bruttó 130.000.000,-Ft, azaz
Egyszázharmincmillió forint beruházási összegben.
A beruházás megvalósítása érdekében a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli
Operatív Program keretében belterületi utak fejlesztése
támogatására kiírt, KDOP-2008-4.2.1/B kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be.
A szükséges, legfeljebb bruttó 40.000.000,-Ft, azaz Negyvenmilliót forint összegű saját erő összegére előzetes kötelezettséget vállal Tapolca Város Önkormányzata 20092010 évi költségvetéseinek terhére.
A pályázati kiírásnak megfelelően Tapolca Város Önkormányzata vállalja az önkormányzati tulajdonú Ipar utca,
mint belterületi gyűjtőút folyamatos fenntartását, karbantartását a pályázat megvalósítását a kötelező 5 éves, valamint az azt követő időtartamra.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza Tapolca
Város polgármesterét a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester, jegyző
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II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tapolcai Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítés tárgyában hozott 231/2007.(IX.07.) Kt. határozatát visszavonja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

Tapolca, 2008. szeptember 5.
Á c s János s.k.
polgármester

