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Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont b) és c) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések, mint fő cél támogatására. 

A pályázati alcélok a következők: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 
aa)  Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei 

nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása; 
ab)  70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző 

intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, 
felújítása;

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása; 

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása;

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása.

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása;

Egy önkormányzat az a) (intézményfejlesztés) és b) (sportfejlesztés) alpontok szerinti
célok közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot.



A támogatási feltételek áttekintése után – figyelembe véve stratégiai és gazdasági
programjainkat, a korábbi évek előkészített dokumentációit – az alábbi célokra 
javasoljuk pályázat benyújtását a következő projektek megvalósítására: 

 Tapolca Városi Sporttelep infrastrukturális fejlesztése a mindennapos
testnevelés és a szabadidős sporttevékenység feltételeinek biztosítása 
érdekében;

 Tapolca, Nagyköz utcai szervizút felújítása;

A támogatás mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó
adóerő-képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a költségvetési 
törvény 2. melléklet I. 1. c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti. Így a támogatási 
intenzitás mindkét cél esetében 75% a pályázati útmutató értelmében.

A pályázati bírálat során előnyt élveznek: 

- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amelyek esetében
a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik

alkalmassá,
b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül; 

- belterületi utak, járdák esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés
által igénybe vett utak felújítására irányulnak;

A Támogatás felhasználása, elszámolható költségek:

- sportfejlesztés esetében kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása
támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési 
intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a
tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az
óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását; 

- belterületi utak, járdák esetében: a támogatás a belterületi, önkormányzati
tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó 
munkanemekre vonatkozhat;

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás
megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelő – a 
működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használni.  

Sikeres pályázat esetén a támogatás felhasználásának végső határideje: 2017. december 
31.



A megvalósításra javasolt projektötletek az egyes alcélok szerint:

 Tapolca Városi Sporttelep infrastrukturális fejlesztése a mindennapos

testnevelés feltételeinek biztosítása érdekében:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 156/N/2010. (XII.10.) Kt. 
határozatával jóváhagyott Tapolca Testnevelés és Sportkoncepciója 2011-2015 című 
dokumentum IX. 1. fejezet általános céljai (a sportlétesítmények feleljenek meg az
esélyegyenlőség alapján szervezett versenyek, rendezvények, általában a fogyatékkal 
élők által támasztott igények kiszolgálására), valamint a létesítményt üzemeltető 
Tapolca Kft. véleményét is figyelembe véve a projekt a Városi Sporttelep sport és
kiszolgáló egységeinek részbeni felújítását tervezi a következők szerint: 

1. Futópálya felújítása:

- A futópálya külső részén a meglévő beton szegélyezés bontása, bontási 
törmelék felrakása szállítójárműre és elszállítása. 

- Meglévő csapadékvíz hálózat elemeinek bontása, bontási törmelék felrakása 
szállítójárműre és elszállítása.  

- Salakos futópálya felületzáró rétegének fellazítása, a salak helyszíni
deponálása.

- Csapadékvíz elvezető rendszer vezeték hálózatának kiépítése terepszint alatti 
KG-PVC csöves gyűjtőrendszer, megfelelő lejtésekkel, tisztítási lehetőségekkel 
kialakítva, összefolyók elhelyezése a szükség szerinti mennyiségben illetve
ülepítős kialakítású gyűjtőzsomp kialakítása, a szükséges földmunkákkal és 
egyéb kiegészítő munkákkal együtt.  

- Futópálya felületének elegyengetése a meglévő salak felhasználásával (salak 
szintezése, elegyengetése, lehúzása, tömörítése).

- Futópálya és kerítés közti zöldterület helyreállítása (tereprendezés, füvesítés).

2. Öltözőépületet érintő átalakítások: 

- Az épület északkeleti részében kialakításra kerül egy, a mozgáskorlátozottak
részére is használható akadálymentes vizesblokk, amely a sporttelep teljes
nyitvatartási ideje alatt használható.

- A használati melegvíz rendszer hőcserélő blokkja kicserélésre kerül, továbbá 
vízlágyító berendezés beépítésével megnöveljük a hőcserélők élettartamát 
megakadályozzuk a vízkőképződést.  

- Cseréljük az elavult, meghibásodott vízvezetéki szerelvényeket.

A korszerűsítés révén: 

- javulnak a létesítményt eddig használók (a városi és térségi diákok, fogyatékkal
élők, verseny- és szabadidő sportolók) részére a sportolási és infrastrukturális 
feltételek,

- kiemelkedően javul a mozgássérültek részére a sportolásra használt felületek 
megközelítési lehetősége, ezáltal bővül sportolási lehetőségük, 



- a mozgássérültek részére az öltözőépületben vizes blokk kerül kialakításra, 
biztosítva számukra a sportoláshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 
elérhetőségét, 

- a szabadidős sportolók részére az öltözőépületben kialakításra kerül a 
létesítmény teljes nyitvatartási idejében elérhető mosdó-fürdő rész, a 
sporttelepi szolgáltatások bővítésével népszerűsítjük a szabadidő-sportolást. 

„Tapolca Város Testnevelés és Sportkoncepciója 2011-2015” című dokumentum 
fogalmazza meg, hogy: „Az eredményes felnőtt versenysport megteremtésének alapja 
az utánpótlás nevelés, amely biztosítja az egymás után következő generációk közötti 
folytonosságot a sportban, valamint keretet biztosít a tehetséges sportolók
kiválasztásához. Az említetteken kívül azonban az utánpótlás-nevelés sokkal
fontosabb feladatának kell tekintenünk az abban résztvevő fiatalok egészségi és 
edzettségi, valamint pszichikai állapotának javítását, illetve a sporttevékenység során
a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítását. Az Önkormányzat ezért fontos
feladatának tekinti a sportegyesületi keretek közt folyó utánpótlás-nevelés
támogatását. Városunk sportéletét jellemzi, hogy a legtöbb sportegyesületben az
utánpótlás-nevelés céljára juttatott önkormányzati támogatás és az egyesület saját
erőforrásai együttesen sem tudják biztosítani a szakterület fejlődését, legjobb esetben 
is csak annak szinten tartását.”

Ezért szükséges minden olyan lehetőséggel élnünk, amely révén forrás nyerhető akár 
működésre, akár fejlesztésre.  

A pályázati cél megvalósításához szükséges források a következők: 

a) igényelt támogatás: 15.000.000,-Ft,
b) saját forrás: 5.000.000,-Ft

Összesen: bruttó 20.000.000,-Ft

A pályázat támogatási intenzitása 75%. Az önerő a 2016. évi költségvetési rendeletben 
e célra rendelkezésre álló pályázati tartalék előirányzat terhére biztosítható. 

 Tapolca Nagyköz utcai szervizút felújítása:

A tapolcai belvárosban található Nagyköz utca a település központjában működő 
kereskedelmi és szolgáltató egységekkel körülölelt parkoló és szervizút. A leromlott
állapotú terület fontos útvonal a szolgáltató egységek számára, az árurakodás itt
valósul meg, fontos a felújítás a belvároson át rendszeresen közlekedő gyalogos- és 
gépjármű forgalom miatt is. 
A földrészlet közvetlenül kapcsolódik a Deák Ferenc utcai autóbuszmegállóhoz.
A kiszolgáló szervizút gyakran látogatott intézmények, vendéglátóhelyek és üzletek
közlekedési útvonalai középpontjában helyezkedik el (Wass Albert Városi Könyvtár,
kereskedelmi üzletek, szolgáltató helyek, házi- és gyermekorvosi rendelők, Ringató 
Bölcsőde, gyógyszertár, pénzintézetek).  
A felújítás turisztikai szempontból is előnyös, lehetővé teszi a közeli Malomtó 
biztonságos megközelítését, a komfortos parkolást.



Az igényelt támogatásból felújítandó terület közvetlen környezetéből infrastrukturális 
állapotát tekintve kirí, ezért is szükséges az egységes városképbe illesztése.
A felújítás két célkitűzés mentén történne, egyrészt a szervizút teljes területének 
felújítása - beleértve a parkolókat is -, illetve a szervizúthoz kapcsolódó kb. 40 m2

területű járda megújítása.  

A szervizút és parkolók, továbbá a kapcsolódó járda felújításának műszaki tartalma: 

Szegélyek, aszfalt bontása, elszállítása, közmű fedlapok szintre emelése, kiemelt 
járdaszegély építés, a szervizút aszfaltozása, járda aszfaltozása, valamint a burkolati
jelek festése az eredeti állapotnak megfelelően, két mozgáskorlátozott parkoló 
kijelölésével.
A beruházás megvalósításával egységes, biztonságos, kényelmes és esztétikus
kiszolgáló területet valósíthatunk meg a város kereskedelmi-szolgáltató
központjában.

A pályázati cél megvalósításához szükséges források a következők: 

a) igényelt támogatás: 13.841.434,-Ft,
b) saját forrás: 4.613.812,-Ft

Összesen: bruttó 18.455.246,-Ft

A pályázat támogatási intenzitása: 75%. Az önerő a 2016. évi költségvetési rendeletben 
e célra rendelkezésre álló pályázati tartalék előirányzat terhére biztosítható. 

A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzati vagyon gyarapítása, a város fejlődése 
érdekében kérem az előterjesztés megvitatatását és a vonatkozó határozati javaslatok 
elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki a „Helyi foglalkoztatási
együttműködések” témájában (TOP-5.1.2-15). A felhívás célja, hogy a helyben 
létrejövő, vagy már működő önkormányzati foglalkoztatási együttműködések olyan 
forrásokhoz juthassanak, melyekkel megvalósíthatják képzési és foglalkoztatási
programjaikat.
A pályázattal a Kormány támogatni kívánja a pályázókat munkaerő-piacuk 
bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők 
együttműködésének erősítéséhez. 

A pályázati programba

- az alacsony iskolai végzettségűek, 

- a 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 

- az 50 év felettiek,



- a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket 

egyedül nevelő felnőttek, 

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

- valamint a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek vonhatók be.

A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig 
lehetséges, amelyekben a támogatási igény legalább 40 millió Ft, legfeljebb 750 millió
Ft. A pályázat által elérhető támogatási intenzitás 100%. 

Támogatást kaphat többek között:

- a térség gazdasági és foglalkoztatási jövőképének és stratégiájának kidolgozása, 
a megvalósítás koordinálása; a gazdasági- foglalkoztatási megállapodásokkal
és a foglalkoztatási stratégiával összhangban konkrét projektjavaslatok
kidolgozása, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektcsatorna rendszer
felállítása; munkaerő-piaci projektjavaslatok kezdeményezése, megvalósításuk 
segítése;

- munkahelyek megtartásának segítése, munkahelyek teremtésének ösztönzése;

- az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása, az 
egész életen át tartó tanulás terjesztése;

- már meglévő paktumok szolgáltatásainak bővítése; 

- munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerőpiaci vonatkozású vállalkozási 
tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése. 

A pályázat benyújtása konzorciumi formában lehetséges. A helyi paktumba kötelező 
bevonni a Veszprém Megyei Önkormányzatot és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarát. Emellett a konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró megyei kormányhivatalt.

A felhívás áttanulmányozása és az előkészítési folyamat során lezajlott egyeztetéseket 
követően célszerű a pályázatot közösen benyújtani Ajka Város Önkormányzata, 
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Tapolca Város Önkormányzata és egy
munkaerőpiaci szolgáltatást végző egyesület részvételével Ajka Város 
Önkormányzata konzorciumvezetésével.

A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén elkészül a térség (Ajka Járás, Tapolcai
Járás) részletes foglalkoztatási stratégiája, akcióterve, a stratégiai célrendszer
megvalósítását szolgáló projekttervek kidolgozása. A program lebonyolításába a
munkáltatók bevonásra kerülnek. A munkaerő szükséglet alapján lesz a 
képzés/képzések típusának meghatározása, amelyen a bevont célcsoport tagjai is részt
vesznek. A képzés elvégzését követően a munkáltatók bértámogatást kaphatnak a 
programba bevont személyek foglalkoztatása kapcsán.



A TOP-5.1.2-15 pályázat benyújthatósága érdekében Megvalósíthatósági Tanulmány
készítése szükséges. Ezen dokumentum elkészítésére Ajka Város Önkormányzata
szerződik a legkedvezőbb ajánlattevővel. Tapolca és Ajka között pedig egy külön 
szerződés jön létre, amelyben bruttó 635.000 Ft összeget térítünk Ajka Város 
Önkormányzata részére. A Megvalósíthatósági Tanulmány készítésének díja a
projektben elszámolható.
Az előkészítési költség Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési 
rendeletében az e célra rendelkezésre álló pályázati tartalék előirányzata terhére 
biztosítható.

A fenti célok megvalósítása, a város foglalkoztatási helyzete javítása érdekében kérem
az előterjesztés megvitatását és a vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága felhívást tett közzé a TOP - 7.1.1 - 16 „Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva” a „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések
megvalósítására irányuló Helyi AkcióCsoportok (HACS) megalakítására”. Az
igényelhető támogatás 10.001-18.000 fő lakónépességű akcióterület esetén legfeljebb 
500.000.000 Ft lehet, a támogatási intenzitás mértéke: 100 %.
A közösségi szinten irányított helyi fejlesztések, azaz CLLD (Community-Led Local
Development) megvalósítása érdekében az első lépésként egy helyi akciócsoport 
(HACS) megalakítása volt szükséges, amely kezdeményezésünkre megtörtént Tapolca
városában is, 2016. május 30-án 11 szervezet együttműködésével létrejött a „Közösen 
Tapolcáért Helyi Közösség”, a regisztrációs kérelem benyújtása 2016. június 3-án
megtörtént. Visszaigazolása várhatóan a képviselő-testületi ülésig megtörténik. 
A létrejött konzorcium vezetője – a tagok döntésével – Lévai József alpolgármester lett 
Tapolca Város Önkormányzata képviseletében, helyettese Benács Lajos, a Tapolcai
Városszépítő Egyesület elnöke, míg további konzorciumi tagok Parapatics Tamás, a 
„Cselle–Ház„ Kft. képviselője mint kapcsolattartó, Tapolca  Kft. Rédli Károly igazgató, 
Tapolcai Média Kft. Szijártó János igazgató, Vállalkozók Területi Ipartestülete Vörös
Béla elnök, Tanúhegyek Egyesülete Rohonczi Gyula elnök, Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület Horváth Gábor elnök, MZ/X Kft. ifj. Mezőssy Zoltán igazgató, 
Huberth János vállalkozó háziorvos, Minorics Tamás egyéni vállalkozó.

A létrejött konzorciumi együttműködés a feltételeknek megfelelően biztosítja, hogy a 
megalakult helyi közösségen (HACS) belül a köz-, civil és vállalkozói szféra
képviselőinek egyike sem éri el döntéshozatali szinten a szavazati jogok 49 %-át 
meghaladó arányát.

A HACS feladatai között második lépésként – sikeres regisztráció esetén – az integrált,
területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégia (HKFS) elkészítése válik szükségessé.



A megadott módszertani útmutatónak megfelelően kidolgozott HKFS egy integrált, 
kulturális és közösségfejlesztési, valamint kapcsolódó helyi gazdaságfejlesztési
tartalmú dokumentum, mely tartalmazza az érintett terület fejlesztési szükségleteit és
lehetőségeit, a terület fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket, számszerűsíthető 
eredményeket, irányítási és monitoring rendszert.
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiának kötelező jelleggel terveznie kell mind 
közösségi és kulturális terek fizikai rehabilitációjával, illetve fejlesztésével (ERFA
típusú tevékenységek), mind az azokhoz kapcsolódó, azokat kiegészítő 
közösségszervezési- és fejlesztési, identitást erősítő, az összetartozást elősegítő 
tevékenységekkel (ESZA típusú tevékenységek). Itt kell megjeleníteni az egyes
intézkedések megvalósítása érdekében tervezett helyi felhívások paramétereit (cél,
célcsoportok, tartalom, forrásallokáció, főbb elvárt eredmények, tervezett 
indikátorok). A helyi felhívásokon túl lehetőség van konkrét beruházások, 
kulcsprojektek tervezésére is.

A HACS az általa részletesen, a módszertani előírások alapján kidolgoztatott HKFS 
pályázati dokumentáció keretében nyújtja be támogatás igénylésére.

A kérelmek benyújtása a következő szakaszokban lehetséges: 2016. június 9-30., 2016. 
július 1-október 31.

Támogatás megítélése esetén a megvalósításra az együttműködési megállapodás 
megkötését követően legfeljebb 52 hónap áll rendelkezésre, amelynek során 6 hónapon 
belül kell gondoskodni legalább az első helyi felhívástervezet elkészítéséről és 
Támogató felé való benyújtásáról, illetve legalább egy kulcsprojekt
megkezdhetőségéről.  
A helyi felhívások keretében kiválasztott projektek megvalósítására legfeljebb 24
hónap áll rendelkezésre. A helyi pályázatok kiválasztása és rangsorolása érdekében a
Helyi Akciócsoport Bíráló Bizottságot működtet.  
A kiválasztott kérelmek támogathatóságának végső ellenőrzését az Irányító Hatóság 
végzi el.

A Pályázati felhívásban meghatározottak szerint meg kell nevezni a konzorciumon,
illetve az egyesületen belül azt a szervezetet valamint a kapcsolattartó személyét,
amely szervezet a helyi közösség által a sikeres pályázás esetén felhasználható forrás
felhasználását adminisztratív módon felügyeli (menedzsment feladatok, előkészítés, 
animáció). Csak olyan nonprofit szervezet jelölhető ki a feladatra, amely székhellyel 
rendelkezik az érintett településen.

A program menedzsmentjét, a helyi felhívások és a beérkező pályázatok kezelését, a 
pénzügyi elszámolásokat a regisztrációs kérelem alapján a Tapolcai Városszépítő 
Egyesület látja el. Az előkészítés folyamatában a benyújtandó pályázat elbírálásáig 
Puskás Ákos a Tapolcai Városszépítő Egyesület projektasszisztense megbízási 
szerződéssel látja el a szükséges szervezési, ügyintézési feladatokat az 
elszámolhatóság érdekében.
A HKFS elkészítése sikeres pályázat esetén szerepel a kötelezően megvalósítandó 
önállóan támogatható tevékenységek listáján, így annak költsége elszámolható.



A fenti feladatok (stratégiakészítés és megbízás) elvégzéséhez szükséges 4.500.000 Ft
összeg nem áll a Tapolcai Városszépítő Egyesület rendelkezésére, így ezt célszerűen 
együttműködési megállapodás keretei között Tapolca Város Önkormányzata előlegezi 
meg a program menedzsmentjét ellátó szervezet részére.

A HKFS és a pályázat benyújtása után - sikeres pályázat esetén – következhet a
harmadik lépcső, az elkészített stratégia megvalósítása, amelyre a támogatás 
megítélését követően legfeljebb 52 hónap áll rendelkezésre. 

A pályázatot a HACS az első fordulóban tervezi benyújtani, hogy egy esetleges 
elutasító támogatási döntést követően az őszi fordulóban ismételten nyíljon lehetőség 
pályázat benyújtására.

A „Közösen Tapolcáért Helyi Akciócsoport” sikere esetén az előkészítés teljes 
költségei elszámolhatóak a projekt költségei között, míg eredménytelenség esetén az
elkészített HKSF a birtokunkba és szabad felhasználásunkba kerül.

Javaslom településünk lakossága, szervezetei, vállalkozásai irányába, hogy vegyenek
rész az előkészítő tervezési folyamatban, vállaljanak részt Tapolca fejlődésében. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati 
javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. 
pont b) pontja szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására Tapolca Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Tapolca Városi
Sporttelep infrastrukturális fejlesztése a mindennapos
testnevelés feltételeinek biztosítása érdekében” címmel,
legfeljebb bruttó 20.000.000,- Ft, azaz Húsz-millió forint
beruházási összegben.
A pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb bruttó 
5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint összegben Tapolca Város
2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati
rendelet 7. sz. melléklet, 1.2 Jogcím, Céltartalék, pályázati
tartalék elnevezésű előirányzat terhére biztosítja. 

Eredményes pályázat esetében Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
támogatásból megvalósult beruházást a beruházás



megvalósításától számított 10 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 
hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, feladat-
ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére,
kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény
fenntartója. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a
beruházás megvalósításától számított tíz évig nem
idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy 
szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó
ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti
további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi
kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter engedélyével történhet.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. 
pont c) pontja szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása felhívásra Tapolca Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Tapolca Nagyköz
utcai szervizút felújítása” címmel, legfeljebb bruttó
18.455.246,- Ft, azaz Tizennyolcmillió-
négyszázötvenötezer-kétszáznegyvenhat forint beruházási
összegben.
A pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb bruttó 
4.613.812,- Ft, azaz Négymillió-hatszáztizenháromezer-
nyolcszáztizenkét forint összegben Tapolca Város 2016. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet
7. sz. melléklet, 1.2 Jogcím, Céltartalék, pályázati tartalék
elnevezésű előirányzat terhére biztosítja. 

Eredményes pályázat esetében Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
támogatásból megvalósult beruházást a beruházás
megvalósításától számított 10 évig az eredeti



rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 
hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, feladat-
ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére,
kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény
fenntartója. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a
beruházás megvalósításától számított tíz évig nem
idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy 
szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó
ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti
további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi
kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter engedélyével történhet.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért 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 600.000.000,- Ft, azaz Hatszázmillió
forint összegű támogatás elnyerésére. 

A pályázat előkészítéséhez 635.000,- Ft, azaz Hatszáz- 
harmincötezer forint összeget biztosítja Tapolca Város
2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati
rendelet 7. sz. melléklet, 1.2 Jogcím, Céltartalék, pályázati
tartalék elnevezésű előirányzat terhére. 

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére, felhatalmazza a konzorciumi
szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért a Nemzetgazdasági Minisztérium TOP - 7.1.1 - 16
kódszámú, „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázati 
felhívásra létrejött „Közösen Tapolcáért Helyi Közösség”
akciócsoport (HACS) konzorciumi formában történt
létrehozásával, ebben alapító tagként vesz.

A HACS adminisztratív feladatait ellátó Tapolcai
Városszépítő Egyesület (8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2., 
képviseli Benács Lajos elnök) részére Együttműködési 
Megállapodás keretében biztosítja a Helyi Közösségi
Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítéséhez és a pályázat
előkészítéséhez szükséges 4.500.000,- Ft, azaz Négymillió-
ötszázezer forint összeget Tapolca Város 2016. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet
7. sz. melléklet, 1.2 Jogcím, Céltartalék, pályázati tartalék
elnevezésű előirányzat terhére. 

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére, felhatalmazza az
Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2016. június 10.

Dobó Zoltán
polgármester


