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a Képviselő–testület 2017. szeptember 05-ei rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:

„Tapolca, Gyulakeszi, Raposka együtt egymásért” című pályázat
benyújtása a Terület és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-5.3.1-16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése”
felhívására konzorciumi keretek között

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Parapatics Tamás pályázati csoportvezető

Megtárgyalja:

Humán Bizottság

Meghívandók:

Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi község polgármestere
Bolla Albert Raposka község polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.3.1-16 kódszámú, „A helyi
identitás és kohézió erősítése” felhívására célszerű lenne konzorciumi vezetésünkkel
„Tapolca, Gyulakeszi, Raposka együtt egymásért” címmel, önerőt nem igénylő
pályázatot benyújtanunk.
A felhívás rövid összefoglalója, az önállóan, kötelezően megvalósítandó
tevékenységek felsorolása az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
A támogatási kérelem részletes tartalma az érintett polgármesterekkel történő
egyeztetést követően kerül meghatározásra a helyi stratégiai programokban
megfogalmazott célok és a pályázati előírások figyelembe vételével.
A helyi identitás és kohézió fejlesztése, a települések közti együttműködés erősítése
érdekében feltétlenül javaslom a támogatási kérelem benyújtását, egyúttal
felhatalmazást kérek, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.
5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint a támogatási kérelem benyújtásáról
szóló Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó
dokumentumokat aláírjam, illetve a szükséges intézkedéseket megtegyem.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot támogatni szíveskedjenek!
Határozati javaslat
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 egyetért Tapolca, Gyulakeszi, Raposka települések
konzorciuma által, Tapolca konzorciumi vezetésével a
Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP5.3.1-16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió
erősítése” felhívása keretében „Tapolca, Gyulakeszi,
Raposka együtt egymásért” címmel tervezett, önerőt
nem igénylő, támogatási kérelem benyújtásával;
 felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós
alapokból
származó
támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.)
Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint a
támogatási kérelem benyújtásáról szóló Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást és az egyéb
kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a
szükséges intézkedéseket megtegye.
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2017. 09.15.
polgármester

Tapolca, 2017. szeptember 1.
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