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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Tájékoztató a városfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokról

Előterjesztő: Császár László polgármester

Megtárgyalja: minden bizottság

Előkészítette: Bognár Ferenc Európai Uniós és gazdasági kapcsolatok ellátásáért
felelős tanácsnok, önkormányzati képviselő  

 Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó  
 Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi munkatervét a 
212/N/2011. (XII.09.) képviselő-testületi határozattal fogadta el. A hivatkozott 
anyagban a 2012. június havi ülésünkön terveztük megtárgyalni a városközponti
rehabilitáció és a városfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokról szóló előterjesztést. 
Ennek megfelelően a tapolcai városfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos 
tevékenységekről a következő általános tájékoztatót adom.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, intézményei, gazdasági 
társaságai, különösen a Polgármesteri Hivatal és a Tapolcai Városfejlesztési Kft.
munkatársai az elfogadott koncepciók és stratégiák, így az „Integrált Városfejlesztési
Stratégia, a Belvárosi Akcióterületi Terv”, „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014.
évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja, Iránymutatás a 2014-2017. évek
közötti fejlesztésekhez” című dokumentumok alapján dolgoznak.  

A pályázatfigyelési, előkészítési, bonyolítási, megvalósítási tevékenység összetett, 
összehangolt munkafolyamat. Időben eltérően folyik egy adott pályázat előkészítése, 
megvalósítása, elszámolása, így mindenre kiterjedő összetett beszámolót, tájékoztatót 
nehéz összeállítani.
Az egyedi pályázatok egyedi képviselő-testületi döntéseket igényeltek/igényelnek, 
így a közelmúlt szinte valamennyi testületi ülésén és várhatóan a jövőbeni üléseken 
is önálló napirendek keretei között tárgyalunk és döntünk városfejlesztési
pályázatokról.
A 2012. június 15-i ülés napirendjén szerepel az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló, amely jól bemutatja az 
előkészítés alatt álló, a folyamatban lévő és megvalósult pályázatok során a tapolcai 
Polgármesteri Hivatal és a Tapolcai Városfejlesztési Kft. munkatársainak
együttműködését a közös cél, Tapolca város fejlődése érdekében.  
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A tapolcai közvélemény tájékoztatása, a különböző projektek előírásainak 
megfelelősége végett rendszeresen ismertetjük munkatársaimmal az Új Tapolcai 
Újságban és a Tapolcai Városi Televízióban az elért és elérni kívánt célokat,
eredményeket, továbbá projektrendezvényeket, sajtótájékoztatókat tartunk.

Az előterjesztés 1. számú mellékletében táblázatos formában mutatjuk be Tapolca 
Város fejlesztési programjait támogató, hazai és uniós forrású pályázatokról.

Az előzőekben is hangsúlyoztam a pályázati munka összetettségét, bonyolultságát, 
amely különösen igaz a tervezési, közbeszerzési folyamatokra. A pályázati felhívás
és útmutató terjedelmében általában meghaladja a pályázati dokumentációt.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a 2007-2014. időszakra vonatkozó központi és 
regionális uniós fejlesztési operatív programok a befejezéshez közelednek, sok
esetben azonban a Magyarország Kormányát képviselő Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség, mint Irányító Hatóság, valamint a kedvezményezettek, esetünkben
Tapolca Város Önkormányzata között elhelyezkedő különböző Közreműködő 
Szervezetek tevékenysége időnként ellentétes érdekeket képviselőnek tűnik. A 
bonyolult, hosszadalmas befogadási (hiánypótlások, tisztázó kérdések), bírálati,
szerződéskötési, megvalósítási, változás bejelentési, elszámolási időszakok 
időigényét, a pályázati véghatáridőket nehéz meghatározni.  

A forrásszerző pályázati munka a jövőben is az átalakuló önkormányzati hivatali 
rendszerben és a legfontosabb tevékenység közé kell, hogy tartozzon. Sikeréért
mindent meg kell tenni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megvitatni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a városfejlesztéssel kapcsolatos
pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Tapolca, 2012. június 08.

Császár László
polgármester
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