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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2015. augusztus 26-ai rendkívüli nyilvános ülésünkön elfogadott 114/2015. 
(VIII.26.) Kt. határozattal Tapolca és környéke fejlődése, a vállalkozások által a 
tapolcai volt honvédségi ingatlanokon létrehozott és létrehozásra tervezett, 
fejleszteni kívánt telephelyek tulajdonosai, használói, leendő tulajdonosai és 
használói számára munkahelyek létesítése és védelme érdekében fontosnak 
tartottuk a földrészletek fejlesztését, alapinfrastruktúrával történő ellátását 
pályázati támogatással.  
 
Ez a stratégiai célkitűzésünk azóta is változatlan.  
 
A megvalósítás érdekében megvizsgáltuk a Veszprém Megyei Terület- és 
településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 számú „Felhívás Ipari Parkok, 
Iparterületek Fejlesztésére” című konstrukció keretei között elnyerhető támogatási 
lehetőséget.  
 
A pályázati felhívás értelmezése és szakértőinkkel történt személyes egyeztetés 
során kiderült, hogy a hivatkozott konstrukció forrásainak elnyerésére kizárólag a 
volt északi laktanya önkormányzati tulajdonú tapolcai földrészleteivel szomszédos 
lesencetomaji ingatlanok tulajdonosával Lesencetomaj Község Önkormányzata 
konzorcium vezetésével nyílhat lehetőségünk közös pályázat benyújtására, mivel 
kizárólag a településrendezési tervekben GIPE besorolású földrészletek fejlesztése 
támogatható. A tapolcai ingatlanok GKSZ besorolással 
rendelkeznek/rendelkezhetnek. 



 
 
 
 
Lesencetomaj Község Polgármestere nyilatkozott arról, hogy közös céljaink 
megvalósítása érdekében vállalja a konzorcium vezetését az előkészítési és 
megvalósítási költségek arányos megosztásával. 
 
A közös pályázat – szakértő bevonásával – célszerűen az elérhető legmagasabb, 
legfeljebb 800 millió Ft összegű támogatás elnyerésére határidőben benyújtásra 
került a 61/2016.(IV.29) Kt. határozatunkban foglaltaknak megfelelően.  A 
hiánypótló és tisztázó kérdések megválaszolásra kerültek, jelenleg a bírálati, 
döntéshozatali szakasz zajlik, értesítést nem kaptunk. 
 
Támogató döntés esetén a projekt megvalósítása során Lesencetomaj Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő GIPE besorolású ingatlanok és Tapolca Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő GKSZ besorolású földrészletek gerincvezetéki 
infrastrukturális ellátása valósulhat meg a támogatható és elszámolható 
előírásoknak, költségeknek megfelelően. 
 
Elutasító döntés esetén lehetőségünk van Lesencetomaj Község Önkormányzata 
konzorcium vezetésével 2017. szeptember 22-ig a TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari 
parkok, iparterületek fejlesztése” konstrukcióban „A volt honvédségi lesencetomaji 
és tapolcai ingatlanok infrastrukturális fejlesztése” című, ismételt közös – 
esetlegesen átdolgozott, csökkentett költségvetésű – pályázat benyújtására, 
kölcsönösségen alapuló településfejlesztésre a pályázati feltételek szerint. 
 
Tapolca Város Önkormányzata képviseletére célszerű felhatalmazást adni Tapolca 
Város Polgármestere részére a vonatkozó dokumentáció elkészíttetésére, aláírására, 
amelynek költségei a projekt támogatásával elszámolhatók.  
 
A pályázat támogatási intenzitása 100 %-os mértékű, így saját erőt jelenleg nem 
igényel. 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek.  

 
  

Határozati  javaslat 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

 Tapolca és környéke fejlődése, a vállalkozások által a 
tapolcai volt honvédségi ingatlanokon létrehozott és 
létrehozásra tervezett, fejleszteni kívánt telephelyek 
tulajdonosai, használói, leendő tulajdonosai és használói 
számára a munkahelyek létesítése és védelme érdekében 



továbbra is fontosnak tartja a földrészletek 
infrastrukturális fejlesztését pályázati támogatással; 
 
 
 

 felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a TOP-
1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése” konstrukcióban „A volt honvédségi 
lesencetomaji és tapolcai ingatlanok infrastrukturális 
fejlesztése” című, Lesencetomaj Község Önkormányzata 
konzorcium vezetésével közös pályázat benyújtására, a 
szükséges intézkedések megtételére, és a „Konzorciumi 
együttműködési megállapodás támogatási kérelem 
benyújtására” című dokumentum aláírására, legfeljebb 
bruttó 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió forint 
támogatási összeg elnyerésére. 

Határidő:  2017. szeptember 22.  
Felelős:  polgármester 
 

 
 
Tapolca, 2017. július 25. 
 
 

 
                           Dobó Zoltán  
                            polgármester 
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