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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata 2003-2006. évek közötti gazdálkodásának tervezett
Ciklusprogramjában több feladat megoldását, köztük önkormányzati kötelező fel-
adatot ellátó intézmény, belterületi út felújítását terveztük.
A megvalósítás pályázati forrásokból és saját erőből időarányosan történik.

Ez évben – igazodva a pályázati kiírásokhoz és a felújítások szükségességéhez – a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz (KDRFT) Székesfehérvárra a Bár-
dos Lajos Általános Iskola felújításának folytatására (nyílászárók cseréje, homlokzat
javítása), a Kazinczy Ferenc Általános Iskola rekonstrukciójának megkezdésére
(magastető építése), a Berzsenyi Dániel és a Nagyköz utcák burkolat felújítására, va-
lamint a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz (VMTT) Veszprémbe a Szi-
várvány Óvoda Dobó téri épületének javítására (tetőfelújítás) lenne célszerű pályáza-
tot benyújtani.
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A KDRFT Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzatából (TRFC) a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola bruttó 52.413.000,- Ft összegű felújításához 2006-2007. évben 36.689.100,-
Ft támogatást szeretnénk elnyerni. Ehhez 2006-ban 4.717.170,- Ft saját erőt kell bizto-
sítani és 2007. évre 11.006.730,- Ft összegre előzetes kötelezettséget vállalni.
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola bruttó 57.277.200,- Ft összegű rekonstrukciójához
2006-2007. években 40.094.040,- Ft összegű támogatást kívánunk elnyerni. Ehhez
2006-ban 5.154.948,- Ft összegű saját erőt kell biztosítani és a 2007. évre 12.028.212,- Ft
összegre előzetes kötelezettséget vállalni.

A belterületi utakra biztosított régiós forrásokból a Berzsenyi Dániel utca bruttó
22.773.400,- Ft összegű burkolat felújítására 2006-2007. évekre 11.386.700,- Ft összegű

támogatást kaphatunk. A munkához 2006. évben 7.970.690,- Ft összegű saját erőt kell
biztosítani és 2007. évre 3.416.010,- Ft összegre előzetes kötelezettséget vállalni.
A Nagyköz utca bruttó 7.838.500,- Ft összegű burkolat felújításához 2006-ban
3.919.250,- Ft összegű támogatást kaphatunk. Ehhez 2006. évben 3.919.250,- Ft össze-
gű saját erőt kell rendelni.

A megyei Céljellegű Decentralizált Előirányzat (CÉDE) támogatására a források igen
szerény mértéke miatt nem számíthatunk. A területi kötöttséggel meghirdetett elői-
rányzat (TEKI) szempontjából kedvezményezett kistérségben vagyunk, így remélhe-
tőleg a korábbi évek sikertelensége ellenére 2006. évben a Szivárvány Óvoda Dobó
téri épülete tetőfelújítására és a beázások okozta károk helyreállítására sikeresen pá-
lyázhatunk 7.963.500,- Ft felújítási összegben. Ehhez 2006. évben 5.309.000,- Ft össze-
gű saját erőt kell vállalni.
A felújítások két évre történő tervezését, ütemezését a pályázati konstrukciók, az el-
érhető források nagysága, önkormányzatunk pénzügyi forrásainak rendelkezésre

állása indokolja.

A pályázatok előkészítése rendkívül feszített határidők (kiírások megjelenése: 2006.
január 15., befogadott beadási határidő: 2006. február 15.) miatt megkezdődött. Az
összetett munka, a szükséges dokumentációk beszerzése jelentős munkát igényel.

A pályázati anyagokat terjedelmük miatt nem tudjuk csatolni, a jóváhagyott építési
tervdokumentációk, az elkészített költségvetések, a projekteket bemutató elemzések
megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal B. épület I. emeletének 50. számú irodájá-
ban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határoza-
ti javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
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H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a fenntartásában
működő Bárdos Lajos Általános Iskola teljeskörű
felújításának folytatását. Egyetért azzal, hogy a fel-

újítás I. ütemének 2005-ben történő megvaló-sulását
követően a II. ütem 2006-2007. években történjen
meg az intézményi használatban álló önkormányzati
tulajdonú, 2622 hrsz-ú, Tapolca, Úttörő utca 1-5.
szám alatti ingatlanon bruttó 52.413.000,- Ft, azaz
bruttó Ötvenkettőmillió-négyszáztizenháromezer fo-
rint beruházási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a beru-
házás megvalósítása érdekében nyújtson be pályáza-
tot a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által kiírt a decentralizált Terület- és Régiófejlesztési
Célelőirányzat bruttó 36.689.100,- Ft, azaz bruttó
Harminchatmillió-hatszáznyolcvankilencezer-
egyszáz forint összegű 2006-2007. évekre vonatkozó

támogatásának elnyerésére. A bruttó 15.723.900,- Ft,
azaz bruttó Tizenötmillió-hétszáz-huszonnégyezer-
kilencszáz forint összegű saját erőt 2006. évben Ta-
polca város 2006. évi költségvetéséről, a végrehajtá-
sával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
…/2006.(II….) Kt. számú rendelet 23. Cím Beruházá-
sok, Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra fel-
újítás II. ütem (nyílászárók cseréje, homlokzat felújí-
tás) önrésze megnevezésű 4.718 eFt, azaz Négymil-
lió-hétszáztizennyolcezer forint előirányzatából
4.717.170,- Ft, azaz Négymillió-hétszáztizenhétezer-
százhetven forint összegben biztosítja, és a 2007. évre
fennmaradó bruttó 11.006.730,- Ft, azaz bruttó Ti-
zenegymillió-hatezer-hétszázharminc forint összegű
saját erőre előzetes kötelezettséget vállal.

Tapolca Város Önkormányzata eredményes és sike-
res pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a további szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2006. február 15., illetve folyamatos
Felelős: Polgármester
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II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a fenntartásában
működő Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrast-
ruktúra felújítását. Egyetért azzal, hogy a felújítás I.
ütem 2006-2007. években történjen meg az intézmé-
nyi használatban álló önkormányzati tulajdonú,
3437/47 hrsz-ú, Tapolca, Kazinczy tér 4. szám alatti
ingatlanon bruttó 57.277.200,- Ft, azaz bruttó Ötven-

hétmillió-kettőszázhetvenhétezer-kettőszáz forint
beruházási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a beru-
házás megvalósítása érdekében nyújtson be pályáza-
tot a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által kiírt a decentralizált Terület- és Régiófejlesztési
Célelőirányzat bruttó 40.094.040,- Ft, azaz bruttó
Negyvenmillió-kilencvennégyezer-negyven forint
összegű 2006-2007. évekre vonatkozó támogatásának
elnyerésére. A bruttó 17.183.160,- Ft, azaz bruttó Ti-
zenhétmillió-száznyolcvanháromezer-százhatvan fo-
rint összegű saját erőt 2006. évben Tapolca város
2006. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcso-
latos egyes szabályokról szóló …/2006.(II….) Kt.

számú rendelet 23. Cím Beruházások, Kazinczy Fe-
renc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I. ütem
(magastető létesítése) önrésze megnevezésű 5.155
eFt, azaz Ötmillió-százötvenötezer forint előirányza-
tából 5.154.948,- Ft, azaz Ötmillió-
százötvennégyezer-kilencszáznegyvennyolc forint
összegben biztosítja, és a 2007. évre fennmaradó
bruttó 12.028.212,- Ft, azaz bruttó Tizenkettőmillió-
huszonnyolcezer-kettőszáztizenkettő forint összegű
saját erőre előzetes kötelezettséget vállal.

Tapolca Város Önkormányzata eredményes és sike-
res pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a további szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2006. február 15., illetve folyamatos
Felelős: Polgármester
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III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a város belterületén
lévő közutak, a Berzsenyi Dániel utca burkolat felújí-
tását. Egyetért azzal, hogy a felújítás 2006-2007.
években történjen meg az önkormányzati tulajdonú,
3538 hrsz-ú, valamint a 3488/1 hrsz-ú utakon bruttó
22.773.400,- Ft, azaz bruttó Huszonkettőmillió-

hétszázhetvenháromezer-négyszáz forint felújítási
összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a felújí-
tás megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ál-
tal kiírt települési önkormányzatok szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat felújítására bruttó
11.386.700,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillió-
háromszáznyolcvanhatezer-hétszáz forint összegű
2006-2007. évekre vonatkozó támogatásának elnye-
résére. A bruttó 11.386.700,- Ft, azaz bruttó Tizen-
egymillió-háromszáznyolcvanhatezer-hétszáz forint
összegű saját erőt 2006. évben Tapolca város 2006.
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos

egyes szabályokról szóló …/2006.(II….) Kt. számú
rendelet 22. Cím Felújítások, Berzsenyi Dániel utca
burkolat felújítás önrésze megnevezésű 7.971 eFt,
azaz Hétmillió-kilencszázhetvenegyezer forint elői-
rányzatából 7.970.690,- Ft, azaz Hétmillió-
kilencszázhetvenezer-hatszázkilencven forint ösz-
szegben biztosítja, és a 2007. évre fennmaradó bruttó
3.416.010,- Ft, azaz bruttó Hárommillió-
négyszáztizenhatezer-tíz forint összegű saját erőre
előzetes kötelezettséget vállal.

Tapolca Város Önkormányzata eredményes és sike-
res pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a további szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2006. február 15., illetve folyamatos
Felelős: Polgármester
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IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a város belterületén
lévő közutak, a Nagyköz utca burkolat felújítását.
Egyetért azzal, hogy a felújítás 2006. évben történjen
meg az önkormányzati tulajdonú, 874 hrsz-ú úton
bruttó 7.838.500,- Ft, azaz bruttó Hétmillió-
nyolcszázharmincnyolcezer-ötszáz forint felújítási
összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a felújí-
tás megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ál-
tal kiírt települési önkormányzatok szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat felújítására bruttó
3.919.250,- Ft, azaz bruttó Hárommillió-
kilencszáztizenkilencezer-kettőszázötven forint ösz-
szegű 2006. évre vonatkozó támogatásának elnyeré-
sére. A bruttó 3.919.250,- Ft, azaz bruttó Hárommil-
lió-kilencszáztizenkilencezer-kettőszázötven forint
összegű saját erőt 2006. évre Tapolca város 2006. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló …/2006.(II….) Kt. számú rendelet
22. Cím Felújítások, Nagyköz utca burkolat felújítás

önrésze megnevezésű 3.920 eFt, azaz Hárommillió-
kilencszázhúszezer forint előirányzatából biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata eredményes és sike-
res pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a további szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2006. február 15., illetve folyamatos
Felelős: Polgármester
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V.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a fenntartásában
működő Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének te-
tőfelújítását és a beázások okozta károk helyreállítá-
sát. Egyetért azzal, hogy a felújítás I. üteme a 2006.
évben történjen meg az intézményi használatban álló
önkormányzati tulajdonú, 1877/17 hrsz-ú, Tapolca,
Dobó tér 5. szám alatti ingatlanon bruttó 13.272.500,-

Ft, azaz bruttó Tizenhárommillió-
kettőszázhetvenkettőezer-ötszáz forint beruházási
összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a beru-
házás megvalósítása érdekében nyújtson be pályáza-
tot a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által
kiírt a Céljellegű Decentralizált Előirányzat bruttó
7.963.500,- Ft, azaz bruttó Hétmillió-
kilencszázhatvanháromezer-ötszáz forint összegű
2006. évre vonatkozó támogatásának elnyerésére. A
bruttó 5.309.000,- Ft, azaz bruttó Ötmillió-
háromszázkilencezer forint összegű saját erőt 2006.
évre Tapolca város 2006. évi költségvetéséről, a vég-
rehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló

…/2006.(II….) Kt. számú rendelet 22. Cím Felújítá-
sok, Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének felújítá-
sa I. ütem (tetőfelújítás, bádogozás) önrésze megne-
vezésű 5.309 eFt, azaz Ötmillió-háromszázkilencezer
forint előirányzatából biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata eredményes és sike-
res pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a további szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2006. február 15., illetve folyamatos
Felelős: Polgármester

Tapolca, 2006. február 1.

Ács János
polgármester


