
4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 369 /2008.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. május 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A hazai finanszírozású 2008. évi út- és területfejlesztési pályáza-
tokhoz saját erő biztosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó
Önkormányzati és Vagyongazdálkodási Iroda
Farkas Dóra
Török Edina

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: -----

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. sz. törvény 1. számú
mellékletében „IX. Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet „10. A helyi önkor-
mányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása” cím alatt biztosított
pénzügyi források tekintetében, „a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési tá-
mogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól” szóló 47/2008. (III. 05.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ren-
delet) rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Közép-Dunántúli Régió (a további-
akban: Régió) számára biztosított támogatási forrás felhasználására, az alábbi célok
támogatására:

A.) Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (további-
akban: TEKI)

B.) Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (a továbbiak-
ban: CÉDE)

A felhívások rövid összefoglalója az előterjesztés mellékletét képezi.
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Az említett pályázati felhívások végleges változata 2008. április 15-én jelent meg a
Tanács honlapján.
A szűkös határidő miatt gyors döntések szükségesek.

A CÉDE pályázat keretén belül tervezzük a Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési
hálózatának cseréjét, felújítását. A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény
fűtési rendszere mára elavult, nem felel meg a XXI. századi követelményeknek és
fejújítása elengedhetetlenül szükséges. Ugyanezen pályázati felhívás keretein belül
egy mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzését tervezzük a
tapolcai és sümegi kistérségeket magas színvonalú ellátásának biztosítására, amelyet
használatra a Dr. Deák Jenő Városi Kórház részére adnánk át.

A TEKI felhívásra benyújtandó pályázatunk a város különböző pontjain található
információs térképek cseréjét, mivel azok mára meglehetősen elhasználódtak, meg-
koptak.

A Közép Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a korábbi évekhez hasonlóan pá-
lyázatot hirdetett a 47/2008.(III. 05.) számú Kormány rendelet 1.§ (1) bekezdése b.
pontjában meghatározott forrás terhére, a rendeletben előírt felhasználási szabályo-
kat alkalmazásával, a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat-felújításának támogatására. Tervezzük a Somogyi Béla utca, a Kandó Kál-
mán utca, a Kinizsi Pál utca és a Kazinczy Ferenc tér burkolatának megerősítését,
mivel ezek nagy forgalmat lebonyolító mellékutcák, a csatornázási programok során
felújításra nem kerülhettek, a pályázati felhívás támogatható feltételeinek megfelel-
nek.

Az említett pályázatokkal kapcsolatban a tervezési munkákat előrelátóan már meg-

kezdtük, benyújtások határidőre megtörténik.

A pályázatok benyújtásának feltétele a képviselő-testületi határozatok meghozatala,
így a határozati javaslatok támogatását kérem.

Tapolca, 2008. május 8.
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HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett, „A decentralizált helyi önkormányzati fej-
lesztési támogatási programok előirányzataiból az önkor-
mányzatok fejlesztéseihez nyújtható CÉDE támogatás elnye-
résére” pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: A Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési
hálózat és hőközpont korszerűsítése.
A fejlesztés megvalósulási helye: 8300 Tapolca, 3437/47
hrsz.-ú, Kazinczy tér 4. szám alatti ingatlan.

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2008. év

Saját forrás 5.113.381,-

Hitel 0,-

Támogatásból igényelt összeg 11.931.222,-

Egyéb támogatás (nevesítve) 0,-

Egyéb forrás 0,-

Összesen 17.044.603,-

A szükséges bruttó 5.113.381,- Ft, azaz bruttó ötmillió-
száztizenháromezer-háromszáznyolcvanegy forint összegű
saját erőt Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehaj-
tásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008.(II. 18.)
Kt. rendelet 23. Cím Tartalékok, pályázati tartalék megneve-
zésű 80.000.000,-Ft, azaz nyolcvanmillió forint összegű elői-
rányzatából biztosítja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatal-
mazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtásá-
ra, továbbá sikeres és eredményes pályázat esetén a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett, „A decentralizált helyi önkormányzati fej-
lesztési támogatási programok előirányzataiból az önkor-
mányzatok fejlesztéseihez nyújtható CÉDE támogatás elnye-
résére” pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Mammográfiás felvételi berendezés és elő-
hívó készülék beszerzése a tapolcai és a sümegi kistérség
számára.

A fejlesztés megvalósulási helye: 8300 Tapolca, Ady E. u. 1-5.

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2008. év

Saját forrás 6.012.000,-

Hitel 0,-

Támogatásból igényelt összeg 14.028.000,-

Egyéb támogatás (nevesítve) 0,-

Egyéb forrás 0,-

Összesen 20.040.000,-

A szükséges bruttó 6.012.000,- Ft, azaz bruttó hatmillió-
tizenkettőezer forint összegű saját erőt Tapolca város 2008.
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes sza-
bályokról szóló 1/2008.(II. 18.) Kt. rendelet 23. Cím Tartalé-
kok, pályázati tartalék megnevezésű 80.000.000,-Ft, azaz
nyolcvanmillió forint összegű előirányzatából biztosítja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatal-
mazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtásá-
ra, továbbá sikeres és eredményes pályázat esetén a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett, „A decentralizált helyi önkormányzati fej-
lesztési támogatási programok előirányzataiból az önkor-
mányzatok fejlesztéseihez nyújtható TEKI támogatás elnyeré-
sére” pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Tájékoztatást elősegítő információs rendsze-
rek fejlesztése Tapolcán
A fejlesztés megvalósulási helye: 8300 Tapolca

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2008. év

Saját forrás 294.000,-

Hitel 0,-

Támogatásból igényelt összeg 686.000,-

Egyéb támogatás (nevesítve) 0,-

Egyéb forrás 0,-

Összesen 980.000,-

A szükséges bruttó 294.000,- Ft, azaz bruttó
kettőkilencvennégyezer forint összegű saját erőt Tapolca vá-
ros 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/2008.(II. 18.) Kt. rendelet 23. Cím
Tartalékok, pályázati tartalék megnevezésű 80.000.000,-Ft,
azaz nyolcvanmillió forint összegű előirányzatából biztosítja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatal-
mazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtásá-
ra, továbbá sikeres és eredményes pályázat esetén a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak
és szükségesnek tartja a város belterületén lévő közút, a Kini-
zsi Pál utca burkolat felújítását. Egyetért azzal, hogy a felújí-
tás 2008. évben kezdődjön meg az önkormányzati tulajdonú,
Tapolca, 320 és 561/1 hrsz.-ú, út megnevezésű ingatlanon
bruttó 10.614.120 Ft, azaz bruttó tízmillió-
hatszáztizennégyezer-százhúsz forint felújítási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a felújítás meg-
valósítása érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett,
„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi köz-
utak burkolat felújításának támogatása elnyerésére” című pá-
lyázati felhívásra, az abban biztosított 2008. évi támogatási
keret terhére történő, bruttó 5.307.060,- Ft, azaz bruttó ötmil-
lió-háromszázhétezer-hatvan forint összegű, támogatás el-
nyerésére.
A bruttó 5.307.060,- Ft, azaz bruttó ötmillió-
háromszázhétezer-hatvan forint összegű saját erőt 2008. év-
ben Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásá-
val kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008.(II. 18.) Kt.
számú rendelet 20. Cím Felújítások, Tapolca, Kandó Kálmán
u., Kinizsi Pál u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítá-
sa -önrésze megnevezésű 10.000 eFt, azaz tízmillió forint elői-
rányzatából 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint
összegben biztosítja, és a 2009. évre fennmaradó bruttó
2.807.060,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-nyolcszázhétezer-
hatvan forint összegű saját erőre előzetes kötelezettséget vál-
lal.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete sikeres és
eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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V.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak
és szükségesnek tartja a város belterületén lévő közút, a So-
mogyi Béla és Kandó Kálmán utca burkolat felújítását. Egyet-
ért azzal, hogy a felújítás 2008. évben kezdődjön meg az ön-
kormányzati tulajdonú, Tapolca, 1653 és 1634 hrsz.-ú, út
megnevezésű ingatlanon bruttó 9.728.000 Ft, azaz bruttó ki-
lencmillió-hétszázhuszonnyolcezer forint felújítási összeg-
ben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a felújítás meg-
valósítása érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett,
„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi köz-
utak burkolat felújításának támogatása elnyerésére” című pá-
lyázati felhívásra, az abban biztosított 2008. évi támogatási
keret terhére történő, bruttó 4.864.000,- Ft, azaz bruttó négy-
millió-nyolcszázhatvannégyezer forint összegű, támogatás
elnyerésére.
A bruttó 4.864.000,- Ft, azaz bruttó négymillió-
hatszáznegyvennégyezer forint összegű saját erőt 2008. év-
ben Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásá-
val kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008.(II. 18.) Kt.
számú rendelet 20. Cím Felújítások, Tapolca, Kandó Kálmán
u., Kinizsi Pál u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítá-
sa -önrésze megnevezésű 10.000 eFt, azaz tízmillió forint elői-
rányzatából 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint
összegben biztosítja, és a 2009. évre fennmaradó bruttó
2.364.000,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-
háromszázhatvannégyezer forint összegű saját erőre előzetes
kötelezettséget vállal.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete sikeres és
eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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VI.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak
és szükségesnek tartja a város belterületén lévő közút, a Ka-
zinczy Ferenc tér burkolat felújítását. Egyetért azzal, hogy a
felújítás 2008. évben kezdődjön meg az önkormányzati tulaj-
donú, Tapolca, 3437/88, a 3437/91 és a 3437/90 hrsz.-ú, út
megnevezésű ingatlanon bruttó 29.011.880 Ft, azaz bruttó hu-
szonkilencmillió-tizenegyezer-nyolcszáznyolcvan forint fel-
újítási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a felújítás meg-
valósítása érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett,
„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi köz-
utak burkolat felújításának támogatása elnyerésére” című pá-
lyázati felhívásra, az abban biztosított 2008. évi támogatási
keret terhére történő, bruttó 14.505.940,- Ft, azaz bruttó ti-
zennégymillió-ötszázötezer-kilencszáznegyven forint össze-
gű, támogatás elnyerésére.
A bruttó 14.505.940,- Ft, azaz bruttó tizennégymillió-
ötszázötezer-kilencszáznegyven forint összegű saját erőt
2008. évben Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a vég-
rehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008.(II.
18.) Kt. számú rendelet 20. Cím Felújítások, Tapolca, Kandó
Kálmán u., Kinizsi Pál u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat
felújítása - önrésze megnevezésű 10.000 eFt, azaz tízmillió fo-
rint előirányzatából 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint ösz-
szegben biztosítja, és a 2009. évre fennmaradó bruttó
9.505.940,- Ft, azaz bruttó kilencmillió-ötszázötezer-
kilencszáznegyven forint összegű saját erőre előzetes kötele-
zettséget vállal.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete sikeres és
eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

Ács János s.k.
polgármester
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Összefoglalás

CÉDE (Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül)

Lehetséges pályázók: a Közép-dunántúli régió valamennyi önkormányzata

Támogatási keret: 503 867 421,-Ft
Támogatási mérték: 60% (alap mérték), amely különböző területi, kedvezményezetti, illetve

támogatási cél szempontok alapján 90%-ig emelkedhet

Támogatási célok (47/2008.(III.05) Kormányrendelet 17.§ pont alapján):

a) épített és természeti környezet védelme, fejlesztése:
aa) 5000-25000 fő állandó lakosságszámú településeken zöldterületek rekreációs célú megújí-
tása (pihenőpark, sport, szabadidős célú terület),
ab) tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése,

ac) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelőző jellegű veszélyelhárítása ál-
lami és önkormányzati tulajdon esetén,

ad) a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek meg-
felelő köztéri játszóterek bővítése, felújítása,

b) a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések

A meghirdetendő pályázatra vonatkozó határidők:
Pályázat meghirdetése (honlapra feltétel): 2008. április 15.
Pályázatok végső beadási ideje: 2008. május 15.
Tanács döntése támogatásról: 2008. július 15-ig

A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint,
kivéve

azon fejlesztéseket, amelyek olyan településeket érintenek, amelyek számára a regionális ope-
ratív programok egyes intézkedései nem érhetők el, és a

a megyei jogú városok által benyújtott pályázatokat, amelyekre e szabály nem vonatkozik.
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Összefoglalás

TEKI (Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása)

Lehetséges pályázók:(311/2007.(XI.17.) Korm. rend. 2. és 3. mellékletében felsorolt hátrá-
nyos helyzetű kistérségek; regionális szempontból hátrányos kistérsé-
gek,; 240/2006.(XI.30.) Korm. rendeletben meghatározott települések)

Támogatási keret: 203 919 746,-Ft

Támogatási mérték: 70% (alap mérték), amely különböző területi, kedvezményezetti, illetve
támogatási cél szempontok alapján 90%-ig emelkedhet

Támogatási célok (47/2008.(III.05) Kormányrendelet 18.§ pont alapján)1:

c) helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése:
ca) középületek megvilágítása,
cb) közterületi ivó-kutak létrehozása, meglévők rekonstrukciója,
cc) önkormányzati tulajdonban lévő közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása,
cd) tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanév táblák,
információs táblák, útbaigazító táblák, térképek),
ce) zajvédő gátak, falak, fasorok kialakítása,
cf) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bűnmeg-
előzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás csomópont, térfigyelő rendszer, köz-
területi segélyhívó rendszer, polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, kerék-
párút, járda),
cg) települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi – kapacitást nem növelő –
szilárdburkolatú utak felújítása (termelő üzemek, nem mezőgazdasági jellegű pl. barnamezős
beruházások, külterületi életvitelszerű lakórészek, vállalkozásszintű termelő tevékenységet
folytató tanyák, ipari parkok, temetők, önkormányzati tulajdonú intézmények stb. megközelí-
tésének céljából),

d) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és ter-
vek, területrendezési tervek, a közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése,

e) közvilágítás energiatakarékos megoldása (pl. hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévő
korszerűsítése),

A meghirdetendő pályázatra vonatkozó határidők:
Pályázat meghirdetése (honlapra feltétel): 2008. április 15.
Pályázatok végső beadási ideje: 2008. május 15.
Tanács döntése támogatásról: 2008. július 15-ig

A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint,
kivéve

azon fejlesztéseket, amelyek olyan településeket érintenek, amelyek számára a regionális ope-
ratív programok egyes intézkedései nem érhetők el, és a

a megyei jogú városok által benyújtott pályázatokat, amelyekre e szabály nem vonatkozik.

A megítélhető támogatás maximális összege 5 millió forint a településrendezési eszközök,
valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, a közös
egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése.

1 A célok azonosítója a Rendelettel egyező



11

Összefoglalás

TEÚT (Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítá-
sának támogatása

Lehetséges pályázók: a Közép-dunántúli régió valamennyi önkormányzata

Támogatási keret: 728 800 000,-Ft

Támogatási mérték: A települési önkormányzatok felújítási kiadásaik 50%-át, a 240/2006.
(XI. 30.) Kormányrendeletben meghatározott települések kiadásaik
58%-át igényelhetik támogatásként

Támogatási cél: a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi – kapa-
citást nem növelő – szilárd burkolatú közutak felújításának támogatása.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás

A meghirdetendő pályázatra vonatkozó határidők:
Pályázat meghirdetése (honlapra feltétel): 2008. április 15.
Pályázatok végső beadási ideje: 2008. május 15.
Tanács döntése támogatásról: 2008. július 15-ig

A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint
kivéve
a megyei jogú városok által benyújtott pályázatokat, amelyekre e szabály nem vonatkozik.


