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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 

Tárgy: „Közösségi közlekedésfejlesztés Tapolcán” című pályázat benyújtása 
és a szükséges önerő vállalása 

Előterjesztő:  Császár László Polgármester 

Előkészítette:  Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető 
   Kovácsné Ottó Krisztina ügyintéző 

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 

2012. április 10-én benyújtásra került a KDOP-4.2.3-11 kódszámú „Közösségi közlekedés
fejlesztése négy régióban” tárgyú pályázati kiírásra a „Közösségi közlekedésfejlesztés
Tapolcán” című projekt, melynek befogadásáról az előterjesztés készítésének időpontjában 
még nem rendelkezünk információval. A 2012. március 29-i rendkívüli nyilvános képviselő-
testületi ülésen született meg az 52/2012. (III.29.) Képviselő-testületi határozat, melyben a 
pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról döntött a Képviselő-testület. A 
határozat tartalmazza a pályázat megvalósításában érintett ingatlanok helyrajzi számait,
melyek a pályázat benyújtásakor változtak, körüket bővíteni szükséges, ennek indoka pedig 
a következő: 

1.  A Hősök tere csomópont tervének engedélyeztetési eljárás hiánypótlásában foglaltak 
értelmében szükséges volt az eddig ismert ingatlanok közé bevenni a Tapolca 2569
hrsz-ú ingatlant.

2.  A pályázatban tervezett kerékpárkölcsönzők helyének kijelölése is megtörtént 
időközben, melyek a következők: Tapolca 33 hrsz, Tapolca 2820 hrsz, és a Tapolca 
1696 hrsz (ez már szerepelt az említett előterjesztésben) 

3.  A Tapolca 1577/1 hrsz kimaradt az előző előterjesztésből.  

Tekintettel arra, hogy a pályázat 8. számú mellékletét képezi az önerő biztosításáról szóló 
Képviselő-testületi határozat, amelyben az érintett ingatlanok helyrajzi számának teljes körét 
fel kell tüntetni, javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület vonja vissza korábbi határozatát, 
egyidejűleg az új, javított határozatot fogadja el.   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 52/2012. 
(III.29.) számú határozatát visszavonja.

Határidő:  azonnal és folyamatos 
Felelős:   polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kiemelt 
településfejlesztési célként határozta meg a közösségi közlekedés
fejlesztését, összhangban a „Tapolca Város Önkormányzata 2007-
2010. évek közötti Stratégiai Programja, iránymutatás a 2011-
2013. közötti fejlesztésekhez” című dokumentumban 
foglaltakkal.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a fejlesztés
megvalósítása érdekében a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által a Közép-dunántúli Regionális Operatív
Program keretében meghirdetett „Közösségi közlekedés
fejlesztése” című KDOP-4.2.3.-11 kódszámú pályázati felhívásra 
nyújtsa be a „Közösségi közlekedés fejlesztése Tapolcán”
megnevezésű, legfeljebb bruttó 460.000.000,- Ft, azaz 
Négyszázhatvanmillió forint összköltségű projekt pályázati 
útmutatónak megfelelően elkészített dokumentációját.  

A legfeljebb 60.000.000,- Ft, azaz Hatvanmillió forint
önkormányzati saját erő biztosítására előzetes kötelezettséget 
vállal Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtással 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelet Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi
beruházásai 1. Beruházások 1.12. terhére, melyből a pályázat 
keretében maximálisan elszámolható 421.052.632,-Ft
összköltséghez szükséges elszámolható önerő összege 
21.052.632,-Ft, a fennmaradó 38.947.368,-Ft pedig nem
elszámolható tartalékot képez.

Érintett helyrajzi számok: Tapolca 1696, 1577/5, 2151, 2777,
2768/1, 2775, 2780, 2776, 2774, 865/2, 2785/2, 1060, 2779, 920/1,
2778, 1024, 2502, 2820, 33, 1577/1, 2569.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes 
és sikeres pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:  azonnal és folyamatos 
Felelős:   polgármester 

Tapolca, 2012. április 19.

Császár László
polgármester


