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A 2014-2020 évek közötti európai uniós programozási időszak tapolcai tervezési,
pályázati előkészítettségi folyamatáról a Képviselő-testület 2016. február 19-ei
nyilvános ülésén tájékozódhattunk.
Az itt tárgyalt előterjesztésben is szerepelt, hogy Magyarország kiemelt nemzeti
érdeke, hogy a programozási időszak uniós forrásait minél hatékonyabban használja
fel, különös figyelemmel arra, hogy a Kohéziós Alap támogatásai a lezárást követően
nem állnak majd rendelkezésre, a fejlesztések a jövőben csupán hazai forrásokból
történhetnek.
Ez az érdek nyilvánvalóan egybeesik Tapolca Város Önkormányzatának érdekeivel is,
mivel a korlátozottan rendelkezésre álló helyi bevételek nem elegendőek a város
fejlesztéséhez, így továbbra is feltétlenül indokolt a folyamatos pályázati forráskeresés
a Tapolcai Városfejlesztési Kft. partnerségével.
A pályázatok benyújthatósága, a támogatások elnyerésére érdekében továbbra is
fontos és fontos volt, hogy minél több, a programokhoz és saját dokumentumainkban
meghatározott céljainkhoz igazodó tervekkel, költségvetésekkel, engedélyekkel
rendelkezzünk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a megnyíló pályázati ablakokra
beadható pályázatokkal az elsők között szerepelhessünk.
A „Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019” című és a Tapolca
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elnevezésű dokumentumokban
meghatároztuk fejlesztési céljainkat, amely programok a városi honlapon elérhetők,
onnan letölthetők.
Megítélésünk, véleményünk szerint ezen dokumentumaink összhangban vannak az
országos és megyei fejlesztési tervekkel, koncepciókkal, valamint Tapolca
településrendezési terveivel.
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A jelenleg hatályos, Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II.22) önkormányzati rendeletünk
előkészítési, tervezési, saját erő, céltartalékot képező előirányzatai jól tervezettek.
Szabályozásunk a céltartalék felhasználására rugalmas, ezt a jó gyakorlatot kell
követnünk a jövőben is.
Az elmúlt, mintegy féléves időszakban – a bevezetőben leírtak elősegítésére –
önkormányzati tisztségviselő, képviselő, hivatali vezető munkatársammal, a Tapolcai
Városfejlesztési Kft. és a Tapolca Kft. igazgatóival, alkalmazottaival, konzorciumi
partnereinkkel, külső szakértőinkkel szervezett, hatékony és erőteljes munkát
végeztünk.
Ennek eredményeként valamennyi benyújtott uniós forrású pályázatunk a
felhívásokban rögzített jogosultsági feltételeknek megfelelt, döntésre vár.
A hazai forrású pályázatok döntéseit ebben az anyagban olvashatjuk.
Jelen előterjesztésben – 2016. évi munkatervünk szerint – rövid tájékoztatást kívánunk
nyújtani az uniós és hazai forrású, elsősorban a Veszprém megyei Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programok támogatásai elnyerésére irányuló benyújtott
támogatási kérelmeinkről az alábbiak szerint, az előterjesztés 1. sz. mellékletével
összhangban:
Kódszám: TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00005
Cím: A tapolcai volt honvédségi lesencetomaji és tapolcai területeken található
ingatlanok infrastrukturális fejlesztése
A felhívásra – külső szakértő bevonásával, a Tapolcai Városfejlesztési Kft.
közreműködésével – pályázat került benyújtásra Lesencetomaj Önkormányzata
konzorciumi vezetésével az egymással szomszédos, volt honvédségi ingatlanok
elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra hálózat kiépítésére, amelynek
célja az érintett területeken működő vállalkozások gazdasági aktivitásának,
versenyképességének, a foglalkoztatás növelése újonnan betelepülő vállalkozások
által, vonzó vállalkozói környezet megteremtése.
Az igényelt támogatási összeg bruttó 800.000.000,- Ft.
Kódszám: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00011
Cím: 6000 év Tapolcán-interaktív látogatóközpont
A felhívásra – külső szakértő bevonásával, a Tapolcai Városfejlesztési Kft.
közreműködésével – pályázat került benyújtásra, amelynek keretében a térségben
hiánypótló, a kulturális adottságokra építő, új vonzerő létrehozására kerülhet sor.
Tapolca város és környéke történelmének bemutatása interaktív látványelemekkel,
kipróbálható eszközmásolatok és audiovizuális eszközök segítségével valósulhat meg.
A megvalósítás helyszíne: Tapolca, Iskola utca 5., 2843/1 és 2843/4. hrsz.-ú ingatlanok.
Az igényelt támogatási összeg bruttó 155.864.882, - Ft.

2

Kódszám: TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00004
Cím: Tapolca Déli Laktanya barnamezős területeinek rehabilitációja – I. ütem
A felhívásra – külső szakértő bevonásával, a Tapolcai Városfejlesztési Kft.
közreműködésével – pályázat került benyújtásra, amelynek célja a volt honvédségi
terület déli laktanyai részén található barnamezős területek egy részének megújítása
és hasznosítása révén a település általános környezeti állapotának javítása, a helyi
gazdaság fejlődésének ösztönzése, ezáltal a foglalkoztatás bővítése.
Az igényelt támogatási összeg bruttó 800.100.000, - Ft.
Kódszám: TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00007
Cím: Tapolca keleti városrész zöldterület rekonstrukciója – zöld városrész
kialakítása
A felhívásra – a Tapolcai Városfejlesztési Kft., mint külső szakértő bevonásával –
pályázat került benyújtásra, amelynek legfőbb célkitűzése a Tapolca keleti városrész
zöldterületeinek revitalizációja, a megfelelő funkciókhoz tartozó infrastruktúrák
felújítása, valamint új szolgáltatások biztosítása, ami által a fenntartási költségeket
csökkentő, minőségi javulást eredményező fejlesztések, zöldfelület növelő, fásítási
program valósulhat meg.
Az igényelt támogatási összeg bruttó 296.928.884, - Ft.
Kódszám: TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00033
Cím: Biztonságos csapadékvíz elvezetés Tapolcán
A felhívásra – a Tapolcai Városfejlesztési Kft., mint külső szakértő bevonásával –
pályázat került benyújtásra. A támogatási célokra alapozott fejlesztéssel Tapolca
veszélyeztetettségét kívánjuk csökkenteni extrém időjárási körülmények esetén a déli
városrész csapadékcsatorna hálózata, vízelvezető rendszere fejlesztésével. A
kibővített, felújított működőképesebb csapadékvíz elvezető rendszer létrejöttével
mérsékelhető/megszüntethető a csapadékvizek illegális szennyvízcsatornába való
bevezetése is, amely csökkenti a szennyvízelvezető és tisztító rendszer túlterheltségét,
a Tapolca-patak vízminőségi veszélyeztetettségét.
Az igényelt támogatási összeg bruttó 275.192.417, - Ft.
Kódszám: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009
Cím: Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása
A felhívásra – a Tapolcai Városfejlesztési Kft., mint külső szakértő bevonásával –
pályázat került benyújtásra, Raposka Község Önkormányzata vezető partnerségével,
Tapolca Város Önkormányzata, Szigliget, Hegymagas Községek Önkormányzataival
való konzorciumban.
A projekt célja a Tapolca – Szigliget kerékpáros útvonal létrehozása, így a biztonságos
feltételek megteremtésével a kedvezményezett településeken a környezetkímélő
kerékpáros közlekedési mód elterjedésének az elősegítése. A beruházás a
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hivatásforgalmi, illetve a turisztikai (Balatoni bringakörút – Tapolca), üdülési célú
kerékpározás feltételeit egyaránt javítja. A tervezett nyomvonal az állami közúttal
párhuzamosan, annak nyugati oldalán haladhat.
Az igényelt támogatási összeg bruttó 411.014.037, - Ft.
Kódszám: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00008
Cím: Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán
A felhívásra – külső szakértő bevonásával, a Tapolcai Városfejlesztési Kft.
közreműködésével – pályázat került benyújtásra a Hősök tere forgalmi rendjének
átalakítására, az autóbusz állomás fejlesztésére, közúti kapcsolat létesítésére a Deák
Ferenc és az Ady Endre utcák között. A projekt fő hatásaként a biztonságos és korszerű
utazási és várakozási feltételek megteremtése által lehetővé válik a jelenlegi közösségi
közlekedést választó utasok számának megtartása és a távlati utasszám-növekedés
elősegítése, a tér rendezése.
A pályázat részét képező kerékpáros-barát fejlesztési rész keretében pedig a belvárost
és a nyugati iparterületet, valamint a Városi strandot összekötő biztonságos
kerékpárnyomvonal jelölhető, alakítható ki.
Az igényelt támogatási összeg bruttó 478.750.977, - Ft.
Kódszám: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005
Cím: A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épületének energiahatékony felújítása
A felhívásra – külső szakértő bevonásával, a Tapolcai Városfejlesztési Kft.
közreműködésével – pályázat került benyújtásra Veszprém Megye Önkormányzata
konzorciumi partnerségével. A projekt célja az épület hő-technikai jellemzőinek
javítása a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, külső nyílászárók
cseréjével, napelemek telepítésével.
Az igényelt támogatási összeg bruttó 289.908.173, - Ft.
Kódszám: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00016
Cím: Gyermekorvosi és Védőnői Szolgáltatói Központ kialakítása Tapolca
városában
A felhívásra – a Tapolcai Városfejlesztési Kft., mint külső szakértő bevonásával –
pályázat került benyújtásra a Deák Jenő Kórház által korábban használt, megüresedett
volt szülészeti-nőgyógyászati épület felújításával a házi gyermekorvosi és védőnői
szolgálatok központosított elhelyezésére. A fejlesztéssel az amúgy is szükséges
felújítás, akadálymentesítés és a praxisban dolgozók munkafeltételeinek minőségi
változása valósulhat meg, az egészségügyi ellátás színvonala emelkedésével.
Az igényelt támogatási összeg bruttó 60.000.000, - Ft.
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Kódszám: TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00007
Cím: Tapolcai Szociális Alapellátási Központ fejlesztése 2016
A felhívásra – a Tapolcai Városfejlesztési Kft., mint külső szakértő bevonásával –
pályázat került benyújtásra a társulási fenntartású Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézettel, mint konzorciumi partnerrel.
A tervezett fejlesztés során a szolgáltatások racionalizálásának eredményeként egy
központba (Tapolca, Hősök tere és 15., Wesselényi u. 5.) helyeződhet át a városi
alapellátási rendszerbe tartozó szolgáltatások egy jelentős része.
A megvalósulással eleget tudnánk tenni annak az alapvető szociálpolitikai célnak,
amely az ellátást igénylők részére helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és
magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatásokat biztosít.
Az igényelt támogatási összeg bruttó 95.081.592, - Ft.
Kódszám: TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00004
Cím: A tapolcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése
A felhívásra – a Tapolcai Városfejlesztési Kft., mint külső szakértő bevonásával –
pályázat került benyújtásra, amelynek célja az Integrált Településfejlesztési Stratégia
dokumentumban jogszabályi feltételek által rögzített tapolcai szegregátumban és a
projekt akcióterületén élők életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek
alapvető szociális készségeinek erősítése, önszerveződésre és önérvényesítésre képes
helyi közösségek kialakítása, valamint az akcióterületen a lakófunkciók erősítése,
önkormányzati bérlakások felújítása, új szociális közösségi és közterületi funkciók
kialakításával.
Az igényelt támogatási összeg bruttó 240.796.700, - Ft.
Kódszám: TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002
Cím: A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása
A felhívásra – külső szakértő bevonásával, a Tapolcai Városfejlesztési Kft.
közreműködésével – pályázat került benyújtásra. A pályázatban tervezett tevékenység
célja, hogy a projekt eredményeként az Integrált Településfejlesztési Stratégia
dokumentumban jogszabályi feltételek által rögzített szegregátumban, valamint a
szegregációval veszélyeztetett élő hátrányos helyzetű emberek életminőségei
javuljanak, elérhetővé váljanak és meghonosodjanak a foglalkoztatást, társadalmi
integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést,
gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális
munkát biztosító programok.
Az igényelt támogatási összeg 70.000.000, - Ft.
Kódszám: TOP-7.1.1-16-VE1-2016-00014
Cím: Közösen Tapolcáért Helyi Közösség
A felhívásra – külső szakértő bevonásával, a Tapolcai Városfejlesztési Kft.
közreműködésével – pályázat került benyújtásra. A Közösen Tapolcáért Helyi
5

közösségnek jelenleg 11 tagja van, melyből 4 önkormányzat (közszféra), 3 vállalkozás
és 4 tag a civil szférához tartozik. A konzorcium vezetője Tapolca Város
Önkormányzata, a munkaszervezeti feladatokat a Tapolcai Városszépítő Egyesület
látja el. Az előkészítő munka során Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia dokumentum
készült 5 éves rövid távú időtartamra. A benne foglaltak megvalósítására – projektünk
sikere esetén – helyi közösségi pályázatok kerülnek majd kiírásra.
Az igényelt támogatás összege bruttó 499.952.988, - Ft, amelyből 425.000.000, - Ft a
fejlesztési keret, 74.952.988, - Ft a működési költség.
Kódszám: GINOP-7.1.3-2016-00011
Cím: „Felszínre hozzuk az élményeket” – Gyógyhelyfejlesztés Tapolca városában
A felhívásra – külső szakértő bevonásával, a Tapolcai Városfejlesztési Kft.
közreműködésével – pályázat került benyújtásra. A projekt célja Tapolca egyedülálló,
több szempontból fenntartható és a nemzetközi turisztikai piacon is jól látható,
megfelelően pozícionált gyógyhelyi desztinációvá fejlesztése. Tapolca Város
Önkormányzata a város arculatát, szolgáltatásait, akcióit egységes koncepció mentén
kívánja fejleszteni.
Az igényelt támogatási összeg bruttó 543.598.295, - Ft.
Pályázat kulcsa: 09020205030119294340116
Cím: Wass Albert Könyvtár és Múzeum- Műtárgyraktár infrastruktúrájának
fejlesztése
A felhívásra bruttó 4.000.000, - Ft összegű támogatás elnyerésére pályázat került
benyújtásra, amelynek révén a Tapolca, Fő tér 11. szám alatti pince elektromos
rendszere kiépítését, az energiatakarékos, a műtárgyvédelmi ajánlásoknak megfelelő
világítás kialakítását, a mozgásérzékelős riasztórendszer telepítését, a csapadékvíz
elleni külső szigetelés és elvezetés megoldását terveztük megvalósítani.
A kérelem a hiánypótlást követően a jogosultsági feltételeknek megfelelt, a döntés
során a pályázatot – csökkentett összeggel – támogatásra érdemesnek ítélték, melyből
a csapadékvíz elleni részleges szigetelés valósulhat meg.
A megítélt támogatási összeg bruttó 2.000.000.- forint.
Igénylésazonosító: 317 267
Cím: Tapolca Városi Sporttelep infrastrukturális fejlesztése a mindennapos
testnevelés feltételeinek biztosítása érdekében
A felhívásra pályázat került benyújtásra. Sikere esetén a korszerűsítés révén (futópálya
felújítása és az öltöző épületét érintő átalakítások) javulnak a létesítményt eddig
használók (a városi és térségi diákok, fogyatékkal élők, verseny- és szabadidő
sportolók) részére a sportolási és infrastrukturális feltételek, továbbá kiemelkedően
javul a mozgássérültek részére a sportolásra használt felületek megközelítési
lehetősége.
Az igényelt támogatás összege bruttó 15.000.000, - Ft.
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A kérelem - hiánypótlást követően - a jogosultsági feltételeknek megfelelt. A források
átmeneti kimerülése miatt jelenleg tartaléklistán szerepel.
Igénylésazonosító: 317 267
Cím: Tapolca Nagyköz utcai szervizút felújítása
A felhívásra pályázat került benyújtásra. Az igényelt támogatásból felújításra tervezett
terület közvetlen környezetéből infrastrukturális állapotát tekintve kirí, az egységes
városképbe illesztése szükséges.
A felújítás két célkitűzés mentén történne, egyrészt a szervizút teljes területének
felújítása - beleértve a parkolókat is -, illetve a szervizúthoz kapcsolódó járda
megújítása.
Az igényelt támogatás bruttó 13.841.434, - Ft.
A kérelem - hiánypótlást követően - a jogosultsági feltételeknek megfelelt.
források átmeneti kimerülése miatt jelenleg tartaléklistán szerepel.
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Pályázati kulcs: 09020205010119294340116
Cím: Tárgyaló székek beszerzése a Tamási Áron Művelődési Központba
A felhívásra pályázat került benyújtásra. A Tamási Áron Művelődési Központ első
emeleti tanácstermében tervezzük székek cseréjét 50 db új tárgyalószék vásárlásával.
Az igényelt támogatás bruttó 400.500, - Ft.
A kérelem a hiánypótlást követően a jogosultsági feltételeknek megfelelt, az döntésre
terjesztették fel.
Igénylésazonosító: AMN-147/2016
Cím: 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Napi helyi rendezvényei
Tapolcán
A 2016. szeptember 16. és 22. között szokásosan megrendezésre kerülő helyi
rendezvény költségeinek fedezetére került a pályázat benyújtásra.
Az igényelt támogatás bruttó 1.200.000, - Ft.
A kérelem a jogosultsági feltételeknek megfelelt, az döntésre terjesztették fel.
Igénylésazonosító: Cím: Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel
A Kormány a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról szóló 1314/2016.
(VI.30.) Korm. határozatban döntött a Program megindításáról, melynek alapvető
célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén
kialakításra, ahol minden korosztály aktívan töltheti el szabadidejét igényes szabadtéri
létesítményekben. Tapolca Város Önkormányzata 5 db sportpark kialakítására
nyújtott be pályázatot, mely kérelmet döntésre terjesztettek elő.
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Kódszám: KEHOP-2.2.2-15-2016-00109
Cím: A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése
Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Városfejlesztési Kft.-vel és az üzemeltető
DRV Zrt.-vel közösen vett részt a fejlesztési projekt előkészítésében, a korábban
megvalósult tervezési projekt keretei között készített jogerős vízjogi létesítési engedély
alapján.
A fejlesztési projekt megvalósításban a Konzorcium vezetője a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft., tagja Tapolca Város Önkormányzata.
Konzorciumi partnerként a Támogatási szerződésben meghatározott közbeszerzés
műszaki tartalom előkészítési, kivitelezés koordinálási és elszámolási, valamint
projekt kommunikációs feladatokat látunk majd el.
A megítélt támogatási összeg nettó 1.826.151.102,- Ft.
A benyújtott pályázatok előkészítési dokumentumai: ajánlatok, tervek, költségvetések,
költségbecslések, adatlapok a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési
és Üzemeltetési Iroda Pályázati Csoport irodahelyiségeiben a képviselők és a
bizottsági szakértők számára hivatali munkaidőben rendelkezésre állnak.
A jogosultsági feltételeknek megfelelt pályázataink bírálatát, a remélhető támogatási
értesítéseket érdeklődéssel várjuk.
Az elvégzett előkészítő munka, a sokrétű, összetett, gyakran módosuló pályázati
felhívások, a sokszor teljesíthetetlennek tűnő benyújtási, hiánypótlási határidők nem
minden alkalommal igazodtak a hivatali működési, szabadságolási rendhez.
Javasolom köszönetünket kifejezni mindazon személyeknek és szervezeteknek, akik
és amelyek munkájukkal, szerződéses teljesítéseikkel elősegítették településünk
pályázati forrásszerző tevékenységét megalapozó projektek benyújtását.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. június 17-én tartott ülésünkön egyet értettünk azzal, hogy a „Helyi
foglalkoztatási együttműködések” (TOP-5.1.2-15) pályázati felhívásra Tapolca Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be Ajka Város Önkormányzatával, mint
projektgazdával konzorciumi partnerségben „Foglalkoztatási együttműködés
kialakítása az Ajkai és a Tapolcai Járásban” címmel, legfeljebb bruttó 600.000.000,- Ft
összegű támogatás elnyerésére.
Biztosítottunk továbbá a pályázat előkészítéséhez bruttó 635.000, - Ft, összeget az
előkészítési költségek fedezetére Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati
rendelet 7. melléklet, 1.2 Jogcím, Céltartalék, pályázati tartalék elnevezésű előirányzat
terhére.
Időközben Takács Szabolcs kormánymegbízott úr levélben arról értesített bennünket,
hogy a Terület és településfejlesztési Operatív Program foglalkoztatási
együttműködési pályázati felhívásaival összhangban, az Integrált Területi
Programban szereplő indikátor számok teljesülését szem előtt tartva, a megyei
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munkaerő-piaci adatokat figyelembe véve, az indikátorszámok teljesülése a megyei
paktum vonatkozásában Ajka, Tapolca és Zirc járások útján tud megvalósulni.
Ennek okán a tapolcai járásban működő vállalkozások, illetve az itt élő állampolgárok
érdekeit szem előtt tartva a TOP-5.1.1.-15 megyei paktum sikeres megvalósulását
célszerű támogatnunk.
Helyi paktum létrehozása a jelzett településeken nem lehetséges, a kormányhivatali
Foglalkoztatási Szolgálat a felhívásban előírt kötelező konzorciumi partnerségben
nem kíván rész venni, így a TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási
együttműködések” elnevezésű felhívásra történő pályázat benyújtása Ajka Város
Önkormányzata és Tapolca Város Önkormányzata konzorciumi keretei között
okafogyottá vált, ezért javaslom a korábbi 89/2016. (VI.17.) Kt. határozat
visszavonását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014-2020 évek közötti európai uniós
programozási időszakban a Széchenyi 2020 fejlesztési program, valamint a hazai
forrásból támogatható programok keretei között benyújtott támogatási kérelmekről
szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 a 2014-2020 évek közötti európai uniós
programozási időszak támogatásai és az egyéb hazai
forrású pályázatok támogatásai elnyerésére irányuló
pályázati előkészítő folyamatáról szóló tájékoztatót
elfogadja;
 köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek és
szervezeteknek, akik és amelyek munkájukkal,
szerződéses teljesítéseikkel elősegítették településünk
pályázati forrásszerző tevékenységét megalapozó
projektek benyújtását.
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
89/2016. (VI.17.) Kt. határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Tapolca, 2016. szeptember 13.
Dobó Zoltán
polgármester
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1. sz. melléklet
Benyújtott és döntésre felterjesztett fejlesztési pályázatok 2016.
Tapolca Város Önkormányzata és konzorcionális partnerei
S.sz.

Támogatási jogcím
(felhívás címe, száma)

Fejlesztési cél
(pályázat neve/azonosítója)

1.) Gyógyhelyek komplex
turisztikai fejlesztése
GINOP-7.1.3-2015

Felszínre hozzuk az élményeket gyógyhelyfejlesztés Tapolca
városában
GINOP7.1.3-2016-00011

2.) Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
B komponens
TOP-3.1.1-15

Megpályázott öszeg/igényelt
támogatás (bruttó Ft)

Benyújtásra került

Igényelt támogatás:
2016. március 17.
543.598.295.- (91,05%)
Saját forrás:
53.442.974.(8,95%)
Elszámolható költség: 597.041.269.(100%)

Pályázó

Megjegyzés

Tapolca Város
Önkormányzata, a
tapolcai Deák Jenő
Kórházzal való
konzorciumban

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

Fenntartható közlekedésfejlesztés Igényelt támogatás: 478.750.977.- 2016. március 31.
Tapolcán
TOP- (100%)
3.1.1-15-VE1-2016-00008

Tapolca Város
Önkormányzata

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

3.) Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
A komponens
TOP-3.1.1-15

Tapolca-Szigliget közötti
kerékpárút megvalósítása
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009

2016. március 31.

Raposka Község
Önkormányzata - Tapolca
Város Önkormányzata,
Szigliget, Hegymagas
Községek
Önkormányzataival való
konzorciumban

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

4.) Kubinyi Ágoston programPályázat a muzeális
intézmények szakmai
támogatására
(EMMI)

Wass Albert Könyvtár és Múzeum- Igényelt támogatás:
Műtárgyraktár infrastruktúrájának 4.000.000.fejlesztése
Pályázat kulcsa:
09020205030119294340116

2016. április 6.

Tapolca Város
Önkormányzata

A pályázat csökkentett
összeggel támogatott.
A megítélt támogatási
összeg: 2.000.000,- Ft

Igényelt támogatás:
411.014.037.- (100%)

5.) Települési környezetvédelmi Biztonságos csapadékvíz elvezetés Igényelt támogatás:
infrastruktúra fejlesztések
Tapolcán
TOP-2.1.3-15- 275.192.417.- (100%)
TOP-2.1.3-15-VE1
VE1-2016-00033

2016. április 18.

Tapolca Város
Önkormányzata

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

6.) A társadalmi együttműködés A tapolcai szegregátum társadalmi Igényelt támogatás:
erősítését szolgáló helyi
felzárkóztatása
70.000.000.- (100%)
szintű kopmlex programok TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002
TOP-5.2.1-15-VE1

2016. április 25.

Tapolca Város
Önkormányzata a
Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézettel,
mint konzorciumi
partnerrel

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

7.) Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
TOP-1.2.1-15-VE1

Igényelt támogatás:
155.864.882.- (100%)

2016. április 27.

Tapolca Város
Önkormányzata

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

8.) Szociális alapszolgáltatások Tapolcai Szociális Alapellátási
infrastruktúrájának bővítése, Központ fejlesztése 2016.
fejlesztése
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00007
TOP-4.2.1-15

Igényelt támogatás:
95.081.592.- (100%)

2016. április 29.

Tapolca Város
Önkormányzata

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

9.) Egészségügyi Alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1.-15

Gyermekorvosi és Védőnői
Szolgáltatói Központ kialakítása
Tapolca városában
TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00016

Igényelt támogatás: 60.000.000.- 2016. május 4.
(67,74%)
Saját forrás:
28.575.953.- (32,26%)
Elszámolható költség: 88.575.953.(100%)

Tapolca Város
Önkormányzata

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

10.) Barnamezős területek
rehabilitációja
TOP-2.1.1-15

Tapolca volt Déli laktanya
barnamezős területeinek
rehabilitációja - I. Ütem
TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00004

Igényelt támogatás:
800.100.000.- (100%)

2016. május 17.

Tapolca Város
Önkormányzata

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

11.) Felhívás ipari parkok,
iparterületek fejlesztésére
TOP-1.1.1-15

A tapolcai volt honvédségi
lesencetomaji és tapolcai
területeken található ingatlanok
infrastrukturális fejlesztése
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00005

Igényelt támogatás:
800.000.000.- (100%)

2016. május 25.

Lesencetomaj Község
Önkormányzata, Tapolca
Város Önkormányzatával
való konzorciumban

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

6000 év Tapolcán interaktív látogatóközpont
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00011

12.) Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések-2016.

Tapolca Városi Sporttelep
infrastrukturális fejlesztése a
mindennapos testnevelés
feltételeinek biztosítása
érdekében
Igénylésazonosító:
317 267

Igényelt támogatás:
2016. június 2.
15.000.000.- (75,00%)
Saját forrás:
5.000.000.(25,00%)
Elszámolható költség: 20.000.000.(100%)

Tapolca Város
Önkormányzata

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

13.) Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések-2016.

Tapolca Nagyköz utcai szervizút
felújítása
Igénylésazonosító:
317
267

Igényelt támogatás:
2016. június 2.
13.841.434.- (75,00%)
Saját forrás:
4.613.812.(25,00%)
Elszámolható költség: 18.455.246.(100%)

Tapolca Város
Önkormányzata

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

14.) Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15

A Tapolcai Batsányi János
Gimnázium épületének
energiahatékony felújítása
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005

Igényelt támogatás: 289.908.173.- 2016. június 30.
(100%)

Tapolca Város
Önkormányzata a
Veszprém Megyei
Önkormányzattal, mint
konzorciumi partnerrel
Közösen Tapolcáért Helyi
Közösség, Tapolca Város
Önkormányzatával való
konzorciumban

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

15.) Kulturális és közösségi terek Közösen Tapolcáért Helyi
infrastrukturális fejlesztése Közösség
TOPés helyi közösségszervezés a 7.1.1-16-2016-00014
városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva
TOP-7.1.1-16

Igényelt támogatás: 425.000.000.fejlesztési keret, 74.952.988.működés (100%)

2016. június 30.

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

16.) A 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II. 5. a) pont szerint
Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás 2016.

Tárgyaló székek beszerzése a
Tamási Áron Művelődési
Központba
Pályázati kulcs:
09020205010119294340116

Igényelt támogatás: 400.500.(90%)
Saját
forrás: 44.500.- (10%)
Elszámolható költség: 445.000.(100%)

2016. július 11.

Tapolca Város
Önkormányzata

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

17.) Zöld város kialakítása
TOP-2.1.2-15

Tapolca keleti városrész
Igényelt támogatás: 296.928.884.- 2016. július 22.
zöldterület rekonstrukciója - zöld (100%)
városrész kialakítása
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00007

Tapolca Város
Önkormányzata

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

18.) Leromlott városi területek
rehabilitációja
TOP-4.3.1-15

A tapolcai szegregátum
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00004

Igényelt támogatás: 240.796.700.- 2016. aug. 10.
(100%)

Tapolca Város
Önkormányzata

A kérelem a hiánypótlást
követően a jogosultsági
feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel

19.) Európai Mobilitási Hét és
Autómentes Nap

2016. évi Európai Mobilitási Hét
és Autómentes Nap helyi
rendezvényei
AMN147/2016.

Igényelt támogatás: 1.200.000.(100%)

Tapolca Kft., mint Tapolca
Város Önkormányzata
100%-os tulajdonú
gazdasági társasága

Benyújtott pályázat, mely a
jogosultsági feltételeknek
megfelelt, az döntésre
terjesztették fel

Tapolca Város
Önkormányzata

Benyújtott pályázat, mely a
jogosultsági feltételeknek
megfelelt, az döntésre
terjesztették fel

A fejlesztési projekt
megvalósításában a
Konzorcium vezetője a
Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit
Kft., tagja Tapolca Város
Önkormányzata

Támogatott pályázat.
A megítélt támogatási
összeg: nettó 1.826.151.102,Ft

20.) Nemzeti szabadidősSportparkok Tapolcán
egészség sportpark program
az 1314/2016. (VI.30.) Korm.
hat. alapján

Igényelt támogatás: 5 db sportpark 2016. aug. 10.
telepítése

21.) A fejlesztési kötelezettséggel A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep Megítélt támogatási összeg: nettó
rendelkező települések
technológiai korszerűsítése
1.826.151.102.- Ft.
számára
KEHOP-2.2.2-15-2016-00109
szennyvízelvezetéssel éskezeléssel kapcsolatos
fejlesztések megvalósítása
KEHOP-2.2.2-15

Tapolca, 2016. szeptember 13.

2016. aug. 10.

A korábban
megvalósult
tervezési projekt
elszámolását
követően

