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A Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a 2017/2018-as támogatási
időszakban tornaterem/tornacsarnok és a kiegészítő terek felújítására nyílt pályázat keretében
meghirdette az Országos Tornaterem Felújítási Programot. A 2,285 milliárd forint keretösszegű
pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas
tornatermek és az alacsonyabb osztályokban játszó csapatok sportcsarnokainak korszerűsítése,
és ez által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág
tömegesítésének elősegítése.
A felhívásra a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Tagintézmény – általunk korábban felújított – tornaterméhez csatlakozó három
öltözőhelyiség (leány öltöző, fiú öltöző, tanári öltöző és az ezekhez kapcsolódó vizesblokkok –
WC, zuhanyzók, és bútorzat) megújítását készítettük elő.
A pályázat benyújtásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. október
6-i ülésén hozott 130/2017. (X. 06.) számú határozatával döntött, miszerint a legfeljebb bruttó
11.000.000, - Ft összköltségvetésű felújításhoz a pályázati kiíráshoz igazodóan 30% önrészt,
legfeljebb bruttó 3.300.000,- Ft, azaz Hárommillió-háromszázezer forint összeget biztosított.
Az önrész tartalmazta a pályázati biztosítékot is, amelynek összege 550.000, - Ft.
A pályázatot a Szövetség támogatta, az erre vonatkozó döntés 2018. 01.15-én érkezett meg.

A pályázati felhívásból eredően a megvalósításhoz kapcsolódó árajánlatok bekérését, és majd
a kivitelezést is a Szövetség bonyolította/bonyolítja le.
A lefolytatott közbeszerzési eljárásban a bruttó 18.217.422, - Ft összegű kivitelezési ajánlat
összegében magasabb, mint az általunk, a szakmai normák, szabályok szerint elkészített
költségvetés összege.
Az erre vonatkozó dokumentumok az arra jogosultak részére megtekinthetők a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda Pályázati Csoportján.
A költségnövekményből adódóan dönthetünk a folytatásról, vagy az elállásról.
A Szövetség tájékoztatott bennünket, hogy amennyiben az aláírás mellet döntünk akkor készek
vállalni a többletköltség 70%-át, amennyiben a többlet-forrásigény 30%-át rendelkezésre
bocsájtjuk.
Önkormányzatunk mindig is fontosnak tartotta a helyi sportélet támogatását, a gyermekek
egészséges életmódra nevelését, a mozgás megszerettetését. A gyermekek és a pedagógusok
komfortérzetét nagyban növelné, ha felújított, a mai kor követelményeinek megfelelő öltöző és
vizesblokk állna rendelkezésükre, így a költségnövekmény ellenére javasolom a kiegészítő
önrész biztosítását, a pályázat folytatását.
Elállás esetén a felújítást kizárólag saját költségvetési forrásból kellene finanszírozni, amelyet
költségvetésünk teherbíró képessége nem tesz lehetővé.
Felkért független műszaki szakértőnk véleménye szerint az általunk biztosított és biztosítandó
önrészből a pályázatban megvalósításra tervezett műszaki tartalmat nem lehet megvalósítani.
Az előzőben hivatkozott határozatban elfogadott bruttó 3.300.000, - Ft összegű önrészhez
képest – a módosított beruházási összeget figyelembe véve – 5.465.227, - Ft összegű önrész
biztosítása szükséges. A korábban már biztosított és a biztosítandó önrészek közötti különbség
2.165.227, - Ft, amely összeg Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete
Általános Tartalék megnevezésű előirányzata terhére biztosítható.
Kérem és javaslom továbbá, hogy támogató, a pályázatot folytató döntésünk esetén a projekten
kívül bruttó 254.000, - Ft összegű szakértői díjat is biztosítsunk műszaki szakértői, műszaki
ellenőri feladatokra, hogy ez a jelentős összegű felújítás a lehető leghatékonyabban, a lehető
legjobb minőségben valósulhasson meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete:
1.) kinyilvánítja szándékát, hogy a Magyar Kézilabda
Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem
felújítási Program keretében a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Batsányi János Magyar – Angol Két
Tanítási Nyelvű Tagintézmény tornaterméhez csatlakozó
öltözők felújítására benyújtott pályázatát fenntartja;

2.) a megvalósítás érdekében a bruttó 18.217.422, - Ft, azaz
Tizennyolcmillió
–
kettőszáztizenhétezer
–
négyszázhuszonkettő forint összköltségvetésű pályázat
30%-os mértékű önrészét bruttó 5.465.227, - Ft, azaz
Ötmillió – négyszázhatvanötezer – kettőszázhuszonhét
forint összegben biztosítja. Az önrész összege tartalmazza
a pályázati biztosítékot is.
Az önrész összegéből bruttó 3.300.000, - Ft, azaz
Hárommillió – háromszázezer forint Tapolca város 2018.
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 5. sz. melléklete K7 Felújítások, Batsányi János
Tagintézmény tornatermi öltözők felújítása előirányzaton
biztosított.
A teljes önrészhez szükséges kiegészítő forrást bruttó
2.165.227, - Ft, azaz Kétmillió – egyszázhatvanötezer –
kettőszázhuszonhét forint összegben a 7. melléklet
Tartalékok, 1. Általános Tartalék előirányzata terhére
biztosítja.
3.) a Batsányi János Tagintézmény tornatermi öltözők
felújítása című projekten kívül, Tapolca város 2018. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 7. sz. melléklet Tartalékok, 1. Általános Tartalék
előirányzata terhére, bruttó 254.000, - Ft, azaz
Kettőszázötvennégyezer forint összegű szakértői díjat
biztosít műszaki szakértői, műszaki ellenőri feladatokra,
hogy a felújítás a lehető leghatékonyabban, a lehető
legjobb minőségben valósuljon meg.
Felhatalmazza Tapolca, Város Polgármesterét a pályázathoz
kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére, a
dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal és 2018. december 15.
Felelős: polgármester
Tapolca, 2018. július 3.

Dobó Zoltán
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