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3. napirend                                                          Ügyiratszám: 3/25-1/2019. 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 2019. január 24-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy:  A „Közösségvezérelt településfejlesztés” pályázati konstrukci-

óban benyújtott helyi infrastrukturális pályázatok előzetes kö-
telezettségvállalással biztosított önrészeinek megosztása 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Pályázati Csoport 
 Parapatics Tamás csoportvezető 
  
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
 
Meghívottak:  Rédli Károly ügyvezető, Tapolca Kft. , dr. Décsey Sándor igazgató, 

Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 150/2018. (X.26.) Képviselő-
testületi határozatával egyetértett azzal, hogy a „Közösen Tapolcáért” Helyi Közösség 
által a TOP-7.1.1-16-2016 pályázati konstrukció keretei között, a közétett, vonatkozó 
helyi felhívásra 2018. évben pályázatok kerüljenek benyújtásra a következőkben felso-
rolt önkormányzati tulajdonú közösségi színterek fejlesztésére: 
 
 A Tapolca-Diszel városrészben lévő „Csobánc” Kultúrház energiahatékony fel-

újítása és eszközbeszerzése; 
 a Tapolca, Fő tér 1. szám alatti többfunkciós épület szellőztető, hűtő-fűtő rend-

szere komplex megújítása; 
 a Wass Albert Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtári részlege belső átalakí-

tása. 
 
A pályázatok benyújtásához Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
152/2018. (X.26.) Képviselő-testületi határozatában előzetes kötelezettséget is vállalt 
25.000.000.- Ft összegű saját forrást biztosításával a 2019. évi önkormányzati költség-
vetés terhére és felhatalmazta Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések 
megtételére, az egyedi pályázati dokumentumok aláírására.  
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Az önkormányzati, gazdasági társasági és intézményi pályázatok benyújtása határidő-
ben megtörtént a pályázati felhívásnak megfelelő adatokkal és forrásokkal: 
 
1. A projekt  
címe: A Csobánc Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése, 
megvalósítási helyszínének címe: 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1., 
megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Tapolca, 4377, 
pályázati felhívásának száma: TOP- 7.1.1-16-H-014-1, 
összes költsége: 43.250.000.- Ft, 
elszámolható költsége: 43.250.000.- Ft, 
teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása: 
8.650.000.- Ft, 2019. évi önkormányzati költségvetés, 
igényelt támogatási összege: 34.600.000.- Ft. 
 
2. A projekt  
címe: A Belvárosi Közösségi Ház és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása, 
megvalósítási helyszínének címe: tulajdoni lap szerint 8300 Tapolca, Deák Ferenc 
utca 1-2. , (ténylegesen 8300 Tapolca, Fő tér 1.), 
megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Tapolca, 2799, 
pályázati felhívásának száma: TOP- 7.1.1-16-H-014-1, 
összes költsége: 58.750.000.- Ft, 
elszámolható költsége: 58.750.000.- Ft, 
teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása: 
11.750.000.- Ft, 2019. évi önkormányzati költségvetés, 
igényelt támogatási összege: 47.000.000.- Ft. 
 
3. A projekt  
címe: A nevelést, az oktatást és az egész életen át tartó tanulást szolgáló fejlesztések a 
tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeumban a gyermekkönyvtári tér átalakítása ré-
vén, 
megvalósítási helyszínének címe: 8300 Tapolca, Batsányi u.1., 
megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Tapolca, 866, 
pályázati felhívásának száma: TOP- 7.1.1-16-H-014-1 
összes költsége: 23.000.000.- Ft 
elszámolható költsége: 23.000.000,- Ft 
teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása: 
4.600.000.- Ft, 2019. évi önkormányzati költségvetés 
igényelt támogatási összege: 18.400.000.- Ft 
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Valamennyi projekt esetében szükséges az önkormányzati kötelezettségvállalás arra 
vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összege az 
önkormányzati költségvetésében elkülönítésre kerül. 
 
A pályázatok értékelése folyamatban van. Hiánypótlás még nem érkezett. 
 
A 2019. évi önkormányzati költségvetési rendeletünk elfogadásához az előzetes pénz-
ügyi kötelezettségvállaló határozat alapján tett polgármesteri önerő nyilatkozatok pá-
lyázati felhívás szerinti egyedi képviselő-testületi határozatokba foglalása szükséges, 
amelyek a benyújtott projektek önerő igazolási módjának is megfelelnek. 
 
Kérem a Képviselő testületet az előterjesztés megvitatására, a határozati javaslatok el-
fogadására.  
 
           HATÁROZATI JAVASLAT 

 
I.  

       
 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 
 egyetért a benyújtott „A Csobánc Művelődési Ház energia-

hatékony megújítása, eszközbeszerzése” című projekt ada-
taival és forrásaival, amelynek 

 
megvalósítási helyszíne: 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság 
u. 1., 
megvalósítási helyszíne helyrajzi száma: Tapolca, 4377, 
a pályázati felhívás száma: TOP- 7.1.1-16-H-014-1, 
összes költsége: 43.250.000.- Ft, 
elszámolható költsége: 43.250.000.- Ft, 
teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő szám-
szerű összege és forrása: 8.650.000.- Ft, 2019. évi önkor-
mányzati költségvetés, 
igényelt támogatási összege: 34.600.000.- Ft. 
 

 kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati önerő összege a 2019. 
évi önkormányzati költségvetésében elkülönítésre kerül. 
 

  Határidő: azonnal 
  Felelős: polgármester 



4 
 

 
II.  

     
 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 
 egyetért a benyújtott „A Belvárosi Közösségi Ház és közös-

ségi célú tereinek légtechnikai felújítása” című projekt ada-
taival és forrásaival, amelynek 
 
megvalósítási helyszíne: tulajdoni lap szerint 8300 Ta-
polca, Deák Ferenc utca 1-2. , (ténylegesen 8300 Tapolca, 
Fő tér 1.), 
megvalósítási helyszíne helyrajzi száma: Tapolca, 2799, 
a pályázati felhívása száma: TOP- 7.1.1-16-H-014-1, 
összes költsége: 58.750.000.- Ft, 
elszámolható költsége: 58.750.000.- Ft, 
teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő szám-
szerű összege és forrása: 11.750.000.- Ft, 2019. évi önkor-
mányzati költségvetés, 
igényelt támogatási összege: 47.000.000.- Ft. 
 

 kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati önerő összege a 2019. 
évi önkormányzati költségvetésében elkülönítésre kerül. 

 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: polgármester 
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III.  

       
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 
 egyetért a benyújtott „A nevelést, az oktatást és az egész 

életen át tartó tanulást szolgáló fejlesztések a tapolcai Wass 
Albert Könyvtár és Múzeumban a gyermekkönyvtári tér át-
alakítása révén című projekt adataival és forrásaival, 
amelynek 

 
megvalósítási helyszíne: 8300 Tapolca, Batsányi u.1., 
megvalósítási helyszíne helyrajzi száma: Tapolca, 866, 
a pályázati felhívási száma: TOP- 7.1.1-16-H-014-1 
összes költsége: 23.000.000.- Ft 
elszámolható költsége: 23.000.000,- Ft 
teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő szám-
szerű összege és forrása: 4.600.000.- Ft, 2019. évi önkor-
mányzati költségvetés 
igényelt támogatási összege: 18.400.000.- Ft 
 

 kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati önerő összege a 2019. 
évi önkormányzati költségvetésében elkülönítésre kerül. 

 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: polgármester 

 
 
Tapolca, 2019. január 21.  

 

 

 Dobó Zoltán 

          polgármester 


