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9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/77-42/2012.

ELŐTERJESZTÉS 

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

Tárgy: Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és
Május 1. u. korszerűsítése c. pályázat önerő vállalásáról szóló 
döntés módosítása a Támogatási Szerződés megkötéséhez 

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
  Hársfalvi József irodavezető 
  Kovácsné Ottó Krisztina térség- és településfejlesztési ügyintéző 

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandók: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata 2012. január 31-én pályázatot nyújtott be a KDOP-
4.2.1/B-11 azonosító számú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak kiépítése és
korszerűsítése” tárgyú pályázati kiírásra. A benyújtott projektben összesen bruttó 
111.376.478,-Ft elszámolható összköltség mellett, bruttó 11.137.648,-Ft önerő került 
tervezésre.
KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037 azonosító számmal „Tapolca belterületi önkormányzati
tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése” című pályázatunk 
megvalósításához a Közép-Dunántúli Operatív Program Irányító Hatóságának
vezetője 2012. április 16-án 96.321.327,- Ft támogatást ítélt meg. A megítélt támogatás 
az eredetileg benyújtott javaslathoz képest alacsonyabb összegű (3.917.503,-Ft-al), a 
csökkentésre tudomásunk szerint a Támogató rendelkezésére álló pályázati forrás
kimerülése miatt került sor. A forráscsökkentés a pályázati költségvetés, így a
forrástábla átdolgozását teszi szükségessé, tekintettel arra, hogy a beruházás
elszámolható összköltsége - a támogatás csökkentésével arányosan - 107.023.698,-Ft-
ra módosult.
A Támogatási Szerződés megkötése a tavasszal módosult új pályázati eljárásrendnek 
köszönhetően felgyorsul, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 30.§ (7) bekezdése 
értelmében: A támogatói döntés meghozatalától számított 30 napon belül meg kell kötni a
támogatási szerződést. Ha a támogatási szerződés megkötéséhez a projektgazdától vagy 
harmadik féltől függő támogatási szerződési feltételek teljesítése szükséges, a 30 napos 
határidőt a feltételek teljesítésére megállapított határidő utolsó napjától kell számítani. A 
határidőbe a projektgazda hiánypótlási és tisztázó kérdésre adott válaszadási ideje, valamint a 
kifogás elbírálásának időtartama nem számít bele.
A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges benyújtani az önerő meglétéről 
képviselő-testületi határozatot, melyben pontosan beazonosítható a projekt, valamint 
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a projekt teljes forrásösszetétele szerepel benne. Igazodva a Képviselő-testület 2012. 
január 17-i rendkívüli ülésén hozott 11/N/2012. (I.17.) Kt. határozatban foglaltakhoz,
a Képviselő-testület részéről új határozat meghozatala szükséges a 107.023.698,-Ft 
elszámolható összköltségű projekthez vállalt 10.702.371,-Ft a pályázatban 
elszámolható, illetve a tartalékként szükséges, 797.629,-Ft nem elszámolható önerő 
biztosításáról.

Tárgyban szereplő pályázat forrástáblája a következő: 

Forrás Ft Intenzitás (%)

I. saját forrás (elszámolható
költségekre) 10 702 371 10,000001%

1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása 10 702 371 10,000001%

1/2. partnerek hozzájárulása 0

1/3. bankhitel 0

II. egyéb támogatás: … 0

III. a támogatási konstrukció keretében
megítélt támogatás 96 321 327 89,999999%

Források összesen (elszámolható
költségekre) 107 023 698 100,000000%

Források nem elszámolható
költségekre 797 629

Összes saját forrás 11 500 000

Források összesen 107 821 327

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék!
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HATÁROZATI JAVASLAT
I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
összhangban „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014.
évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja,
iránymutatás a 2014-2017. évek fejlesztéseire” című 
dokumentumban foglaltakkal, szükségesnek tartja
Tapolca város belterületi útjainak felújítását és
korszerűsítését.  
Egyetért azzal, hogy a KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037
azonosító számú „Tapolca belterületi önkormányzati
tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése” 
című pályázat 107.821.327,- Ft, azaz Százhétmillió-
nyolcszázhuszonegyezer-háromszázhuszonhét forint
beruházási összegben megvalósuljon. A Közép-Dunántúli
Operatív Program Irányító Hatóság által megítélt
96.321.327,-Ft, azaz Kilencvenhatmillió-
háromszázhuszonegyezer-háromszázhuszonhét forint
összegű támogatás mellett, a beruházás forrásai a 
következők: 
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A 11.500.000,- Ft, azaz Tizenegymillió-ötszázezer forint
önkormányzati saját erő biztosítására Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes 
kötelezettséget vállal Tapolca Város 2012. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati
rendelet 7. sz. melléklet, 1. Cím: Tartalékok,
„Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2. kötvény
kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel 
tartaléka” elnevezésű soron szereplő zártkörű 
önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény terhére, 

Forrás Ft Intenzitás (%)

I. saját forrás (elszámolható
költségekre) 10 702 371 10,000001%

1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása 10 702 371 10,000001%

1/2. partnerek hozzájárulása 0

1/3. bankhitel 0

II. egyéb támogatás: … 0

III. a támogatási konstrukció keretében

megítélt támogatás 96 321 327 89,999999%

Források összesen (elszámolható
költségekre) 107 023 698 100,000000%

Források nem elszámolható
költségekre 797 629

Összes saját forrás 11 500 000

Források összesen 107 821 327
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melyből a pályázat keretében maximálisan elszámolható 
107.023.698,-Ft összköltséghez szükséges elszámolható
önerő összege 10.702.371,-Ft, a fennmaradó 797.629,-Ft  
összeg pedig nem elszámolható tartalékot képez.

A projekt megvalósítási helyszínének címe: Tapolca,
Keszthelyi út és Május 1. utca.

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai:
2138/11, 1687, 1970, 2138/5, 1577/2, 1684, 1668, 1653,
1998, 1615, 1585, 2015, 2041, 2072, 2098, 2131, 1098, 1076,
1129, 1973/2, 1972/7, 1960/12, 1995/5, 2152/4, 2152/7.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
Támogatási Szerződés megkötésére, illetve a pályázattal 
kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Egyúttal a 11/N/2012. (I.17.) Kt. határozatát az abban
foglaltakkal együtt visszavonja.

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2012. június 7.
Császár László
polgármester


