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Ügyiratszám: 1/279-1/2021.
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. augusztus 17-i rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:

Döntés a Cselle-Ház Kft. által, a „Közösségi tér megújítása a tapolcai
Dobó városrészben” címmel benyújtott pályázat megvalósításához
szükséges többletforrás biztosításáról

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Iker Viktória jegyző

Megtárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Meghívandó:

Gáspár András ügyvezető, Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft.
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Cselle Ház Kft. (a továbbiakban: kft.) 2019-ben pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1-16-H014-1 kódszámú, Épített és szabadtéri terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés című
pályázati felhívásra, „Közösségi tér megújítása a tapolcai Dobó városrészben” címmel.
A projekt célja a kulturált szabadidő eltöltési, egészségfejlesztési, szórakozási lehetőség
biztosítása a tapolcai Dobó városrészben lakóknak és az oda látogató vendégeknek, különösen
a kisgyermekeseknek, fiataloknak, kamaszoknak és a családoknak (gyermekek, szülők,
nagyszülők). A projekt megvalósításával a tapolcai Dobó városrészben egy megújított, korszerű
közösségi-kulturális tér kerül kialakításra.
A Tapolca, 1879/6 hrsz-ú ingatlanon lévő jelenlegi játszótér eszközei, elemei, a hinták és a
torony alá ütésálló burkolat kerül kialakításra akác oszlop szegélyezéssel, a meglévő homokozó
áthelyezésre, a helyenként fellelhető aszfaltburkolat bontásra, a szintkülönbség kiegyenlítésre
kerül. Új játszótorony és kültéri fitnesz eszközök beszerzése, a pihenők számára kültéri padok
kihelyezése történik. A közösségi-kulturális tér teljes területe táblakerítéssel bekerítésre kerül
az ott tartózkodók és a berendezési tárgyak biztonsága, védelme érdekében.
A pályázatot az akkor bekért árajánlatok alapján, bruttó 12.901.980 Ft összegre nyújtotta be a
kft., mely végül pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat hatályba lépésének dátuma
2021. június 14.
A pályázat benyújtása és a támogatói okirat hatályba lépése között eltelt idő alatt a kivitelezés
költségei jelentős mértékben megemelkedtek. A bekért árajánlatok alapján a kivitelezés teljes

költsége bruttó 22.003.342 Ft. A korábban benyújtott és a most bekért ajánlat különbsége bruttó
9.101.362 Ft, mely összeg fedezetével a kft. nem rendelkezik, ehhez kérte az önkormányzat
támogatását.
Tapolca Város Önkormányzata valamennyi stratégiai dokumentumában kiemelten fontos cél a
település egészén kulturált szórakozási, a szabadidő eltöltési lehetőséget biztisítani a helyieknek
és a városba látogató vendégeknek, így javaslom a kivitelezés megvalósításához szükésges
többletforrás biztosítását a kft. részére.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100
%-ban önkormányzati tulajdonában álló Cselle Ház Kft.
által, a TOP-7.1.1-16-H-014-1 kódszámú, Épített és
szabadtéri
terek
infrastrukturális
fejlesztése,
eszközbeszerzés című pályázati felhívásra, „Közösségi tér
megújítása a tapolcai Dobó városrészben” címen
benyújtott pályázat megvalósításához szükséges bruttó
9.101.362 Ft összegű többletforrást biztosít.
A támogatás forrása Tapolca város 2021. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati
rendeletének 7. melléklet I. Tartalékok 1. Általános
tartalék jogcíme.
Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Tapolca, 2021. augusztus 13.

Dobó Zoltán
polgármester

