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Tisztelt Képviselő testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. február 18-án tartott nyilvános 
testületi ülésén 11. napirendi pontként a „Döntés és tájékoztatás a 2022. évben 
benyújtott/benyújtandó önkormányzati pályázatok” című előterjesztést tárgyalta, amelyben a 
benyújtandó TOP_PLUSZ pályázatok tekintetében a határozati javaslatok projekt-előkészítő 
feladatok ellátására Együttműködési megállapodás megkötését irányozták elő a Veszprém 
Megyei Önkormányzattal. 
 
Az ülésen az Együttműködési megállapodás tervezet 8. pontjában foglaltakkal a képviselők 
többsége nem értett egyet, amely szerint a projekt-előkészítési munkák díja a projekt 
elszámolható költségének 1%-a.  
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vonatkozó határozati javaslatok tárgyát 
képező együttműködési megállapodást, a benyújtott módosító indítvány elfogadásával, a 8. 
pontban szereplő projekt elszámolható költség „1%-a” helyett” „1%-a, maximum 500.000 Ft” 
összeggel szavazta meg, egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 
Veszprém Megyei Önkormányzatot. 
 
A tájékoztatásra érkezett válasz alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat az Együttműködési 
megállapodás 8. pontjában meghatározott 1%-os összegtől nem tud eltekinteni, csak így tudja 
elvállalni a projekt-előkészítő feladatokt. 
 
Az érintett pályázatok az alábbiak: 
 



 a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE-1 azonosító számú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című, a 
ránk irányadó Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (BKÜK) települései részére 500 millió Ft 
forrásösszeggel meghirdetett pályázati felhívásra „A tapolcai Városi Piac fejlesztése” 
elnevezésű pályázat benyújtásával javítani tervezzük a Városi Piacon árusítók és 
vásárlók munka és kereskedelmi környezetét.  
Ennek érdekében a kinti elárusító területen – a meglévő fák védelmével – a felület 
elhasználódott felszínét újraburkolni, a meglévő asztalokat elbontani szükséges. Új 
elárusító asztalokat létesítünk. A Bajcsy Zsilinszky utca elágazásától az épületig 
vízvédelmi szegélyt építünk, az esetleges vízkárok megelőzése érdekében. Felmérést 
követően szükség szerint fejlesztjük a meglévő fedett csapadékvíz elvezető 
csatornarendszert. A pályázta része lesz az energiahatékonyság növelése. 
A projekt költségvetésében az előkészítés, a megvalósítás, az eszközbeszerzés, a 
szolgáltatások, a kötelező nyilvánosság költségei tervezésre kerülnek. A projekt 
főösszege jelenleg még nem ismert. 
A pályázati fejlesztések forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatási intenzitás 
100%, így a pályázat benyújtásakor saját erő biztosítása nem szükséges.  
 

 a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE-1 azonosító számú, „Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése” című, a ránk irányadó Balaton Kiemelt Üdülő Körzet 
(BKÜK) települései részére 500 millió Ft forrásösszeggel meghirdetett pályázati 
felhívásra „A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése” 
elnevezésű pályázat benyújtásával a gyermek alapellátás és a védőnői szolgálat 
központosításával a feltételek minőségi javítását tervezzük a használaton kívüli, az Ady 
Endre utcában lévő volt kórházi szülészet-nőgyógyászati épület felújításával. Ez a tető 
részleges, vagy teljes cseréje mellett új nyílászárók beépítésével és hőszigetelő 
homlokzati rendszer felvitelével történik a belső felújítással, a szabványoknak, 
előírásoknak megfelelő rendelők, tanácsadó helyiségek, várótermek, vizesblokkok 
létesítésével együtt. Az energiaköltségek csökkentése érdekében napelemes rendszer 
telepítését is tervezzük. 
Jelenleg is rendelkezünk építési engedélyezési szintű műszaki tervekkel, tervezői 
költségbecsléssel (2016 év), azonban felülvizsgálatuk indokolt, szükségszerű. Ez 
folyamatban van.  
A projekt költségvetésében az előkészítés, a megvalósítás, az eszközbeszerzés, a 
szolgáltatások, a kötelező nyilvánosság költségei tervezésre kerülnek. A projekt 
főösszege jelenleg még nem ismert. 
A pályázati fejlesztések forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatási intenzitás 
100%, így a pályázat benyújtásakor saját erő biztosítása nem szükséges.  
Sikeres pályázat esetén a megvalósítást követően a felszabaduló épületek értékesítési 
bevétele egészségügyi fejlesztésekre praktikusan felhasználható.  
 

 A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE-1 azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése” című, a 
ránk irányadó Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (BKÜK) települései részére 500 millió Ft 
forrásösszeggel meghirdetett pályázati felhívásra „A tapolcai Nagyköz utca felújítása” 
elnevezésű pályázat benyújtásával burkolatfelújítást tervezünk az igen jelentős 
forgalmat lebonyolító utcában a Batsányi János utca és a Ringató Bölcsőde  közti 
szakaszon, beleértve a Tapolca áruház és a Balaton üzletközpont déli oldalának felületét 
is. 



A projekt költségvetésében az előkészítés, a megvalósítás, az eszközbeszerzés, a 
szolgáltatások, a kötelező nyilvánosság költségei tervezésre kerülnek. A projekt 
főösszege jelenleg még nem ismert. 
A pályázati fejlesztések forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatási intenzitás 
100%, így a pályázat benyújtásakor saját erő biztosítása nem szükséges.  
 

 A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE-1 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című, a ránk irányadó Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (BKÜK) 
települései részére 1 500 millió Ft forrásösszeggel meghirdetett pályázati felhívásra 
„Tapolcai önkormányzati intézmények energiahatékony felújítása” elnevezésű pályázat 
benyújtásával a Sportszálló és Kollégium, valamint a Hársfa Óvoda felújítását készítjük 
elő. Ez a tetőfelületek részleges, vagy teljes szigetelése mellett új nyílászárók 
beépítésével és hőszigetelő homlokzati rendszer felvitelével történhet. Az 
energiaköltségek csökkentése napelemes rendszerek telepítésével valósulhat meg. 
A felmérési, tervezési, költségbecslési munkákra a tervezők kiválasztása folyamatban 
van. 
A projekt költségvetésében az előkészítés, a megvalósítás, az eszközbeszerzés, a 
szolgáltatások, a kötelező nyilvánosság költségei tervezésre kerülnek. A projekt 
főösszege jelenleg még nem ismert. 
A pályázati fejlesztések forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatási intenzitás 
100%, így a pályázat benyújtásakor saját erő biztosítása nem szükséges.  
Amennyiben az Irányító Hatóság a források kimerülésével az I. benyújtási fordulót 
(2022. január 14.) követően a pályázatot felfüggeszti, a pályázat nem kerül benyújtásra. 
 

A hatályos jogszabályi előírások szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat – a települési 
önkormányzatok kezdeményezésére létrejövő – Együttműködés megállapodás keretei között – 
ellenszolgáltatásért – köteles ellátni a települési önkormányzatok projektjei vonatkozásában a 
projekt előkészítői menedzsmenti feladatokat. 
 
Pályázati tevékenységünk elősegítése, a folyamatos konzultáció lehetősége biztosítása 
érdekében a 2022. I. félévben benyújtandó pályázataink esetében javasolt az együttműködés 
közöttünk. A forrás a költségvetési rendelet pályázati tartaléka terhére biztosítható. 
 
Az Együttműködési megállapodás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Bízva a sikeres együttműködésben javaslom a korábbi 39/2022. (II.28.) módosító indítvány, 
valamint a módosító indítvány tartalmával jóváhagyott 39/2022., 40/2022., 41/2022., 42/2022. 
(II.18.) számú Kt. határozatok visszavonását és az előterjesztés mellékletét képező 
együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó határozati javaslatok elfogadását. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  



- 30/2022. (II.18.) számú módosító indítványt, 
valamint a módosító indítvány tartalmával jóváhagyott 

- 39/2022. (II. 28.) számú határozatát 
- 40/2022. (II.28.) számú határozatát 
- 41/2022. (II.28.) számú határozatát 
- 42/2022. (II.28.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidő:   azonnal  
Felelős:  polgármester 
 

II.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért és 
jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal a 
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE-1 azonosító számú, „Helyi 
gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra a Tapolca Város 
Önkormányzata által benyújtandó „A tapolcai Városi Piac 
fejlesztése” elnevezésű projekt projekt-előkészítő feladatai 
ellátására együttműködési megállapodás megkötésére kerüljön 
sor.   

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az előterjesztés 
mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő:   2022. március 31. 
Felelős:   polgármester  
 

III. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért és 
jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal a 
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE-1 azonosító számú, „Helyi 
egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című 
pályázati felhívásra a Tapolca Város Önkormányzata által 
benyújtandó, „A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a 
védőnői szolgálat fejlesztése” elnevezésű projekt projekt-
előkészítő feladatai ellátására együttműködési megállapodás 
megkötésére kerüljön sor.   
  

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az előterjesztés 
mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő:   2022. március 31. 
Felelős:   polgármester  
 
 
 
 



IV. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért és 
jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal a 
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE-1 azonosító számú, „Belterületi 
utak fejlesztése” című pályázati felhívásra a Tapolca Város 
Önkormányzata által benyújtandó, „A tapolcai Nagyköz utca 
felújítása” elnevezésű projekt projekt-előkészítő feladatai 
ellátására együttműködési megállapodás megkötésére kerüljön 
sor.   
  

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az előterjesztés 
mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő:   2022. március 31. 
Felelős:   polgármester  
 
 

V. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért és 
jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal a 
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE-1 azonosító számú, 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
pályázati felhívásra a Tapolca Város Önkormányzata által a 
„Tapolcai önkormányzati intézmények energiahatékony 
felújítása” elnevezésű projekt projekt-előkészítő feladatai 
ellátására Együttműködési megállapodás megkötésére 
kerüljön sor.   
 

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az előterjesztés 
mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő:   2022. április 15. 
Felelős:   polgármester  
 
 

Tapolca, 2022 március 16.  
 

Dobó Zoltán 
polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan 

 
 
mely létrejött egyrészről  
 
Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15., telefon: 87/511-150, email: 
polgarmester@tapolca.hu , Adószám: 15734161-2-19, képviseli: Dobó Zoltán polgármester), a 
továbbiakban: települési önkormányzat, 
 
másrészről a  
 
Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., telefon: 88/545-021, e-
mail: jegyzo@vpmegye.hu, Adószám: 15734295-1-19, képviseli: Dr. Imre László megyei 
jegyző), a továbbiakban: megyei önkormányzat,  
 
a továbbiakban együtt: Felek között,  
 
alulírott napon és helyen a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
PLUSZ………………………………………………………………………………...……….. 
című, TOP_PLUSZ-………………kódszámú felhívására benyújtásra kerülő projekt ötlet 
támogatási kérelmének benyújtásával kapcsolatosan az alábbiak szerint: 
 
Előzmény 
 
Felek rögzítik, hogy a települési önkormányzat 2022. ……………-án/én megkeresést küldött a 
Veszprém Megyei Önkormányzat részére a - 2021-2027 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. 
(V.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és Elszámolási Útmutató 2021-2027 
(1.1. verzió, 2021. 07. 23.) 3.8.2.3 pontja alapján - ellátandó projekt-előkészítő feladatok 
elvégzésére.  
Jelen megállapodás célja, hogy Felek megállapodjanak, a projekt-előkészítő feladatok 
részleteiben, a feladatok célja a hivatkozott projekt támogatási kérelmének benyújtása.  
 

1. Az Előzményben hivatkozott felkérésben foglaltak végrehajtása érdekében a települési 
önkormányzat megbízása alapján a megyei önkormányzat elvállalja a támogatási 
kérelem benyújtásával kapcsolatos munkák – projekt-előkészítő feladatok - ellátását. 
 

2. Az 1. pontban hivatkozott munkák elvégzésének határideje: a mindenkor hatályos 
felhívás területspecifikus mellékletében meghatározatottak szerint történik. 
 

3. A megyei önkormányzat köteles az 1. pontban hivatkozott munkákat: 

a) határidőben teljesíteni. 

b) a legjobb tudása szerint ellátni, mely gondosság-, és nem eredménykötelem. 

 
 



 
4. Az 1. pontban hivatkozott munkák sikeres elvégzése érdekében a Felek kötelesek 

együttműködni az alábbiak szerint: 
 

a) A megállapodó Felek rögzítik, hogy a megyei önkormányzat a feladatait a települési 
önkormányzat adatszolgáltatása (ideértve az információ-, a nyilatkozat, az 
iratszolgáltatást, valamint a véleményezést és a döntéshozatalt is, továbbá a felhívás 
kötelezően csatolandó mellékletét is, úgy mint: megalapozó dokumentum / projekt-terv 
/ megvalósíthatósági tanulmány / projekt előkészítő tanulmány) alapján teljesíti. 
  

b) A települési önkormányzat saját költségén: 
 
ba) A támogatási kérelem benyújtásához szükséges adatszolgáltatást mindenkor 
írásban teljesíti és az adatokat a megyei önkormányzat részére elektronikusan, e-
mailben megküldi. 
bb) A szükséges adatokat folyamatosan, a jelen megállapodás teljesítését elősegítő 
– a felhívás alapján a megyei önkormányzat által közölt – határidőben a megyei 
önkormányzat rendelkezésére bocsátja.  
bc) Biztosítja a megyei önkormányzat rendelkezésére bocsátott valamennyi adat, 
információ helyességét, pontosságát.  
A megyei önkormányzat a települési önkormányzat által szolgáltatott adatok, 
információk helyességét ellenőrizni nem köteles, azok valódiságáért felelősség nem 
terheli. A téves, pontatlan információk, adatok szolgáltatásából eredő károkért való 
felelősség a települési önkormányzatot terheli. 
bd) Az időközben tudomására jutott, a támogatást/projektet érintő minden 
információt a megyei önkormányzattal lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb olyan 
időben írásban közli, mely az előírt határidők teljesítését nem veszélyezteti, vagy nem 
teszi lehetetlenné.  
be) A véleményezésre átadott munkarészeket 3 napon belül – de legkésőbb olyan 
időben, mely az előírt határidők teljesítését nem veszélyezteti, vagy nem teszi 
lehetetlenné – véleményezi, és ugyanezen határidő alatt írásbeli véleményét a megyei 
önkormányzat részére elektronikus formában, e-mailben megküldi.  
 

5. A települési önkormányzat vállalja a felelősséget a jelen megállapodás teljesítését 
lehetővé tevő adatszolgáltatási kötelezettsége megfelelő időben – de legkésőbb a 
támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt megelőző 7 naptári nappal 
bezáróan – és tartalommal való teljesítéséért, valamint az esetlegesen szükséges 
döntéseinek határidőben történő meghozataláért. Vállalja a felelősséget továbbá a 
megyei önkormányzat tudta nélkül vagy szakmai álláspontja ellenére megvalósított 
magatartásáért is. 
 
A települési önkormányzat vállalja a teljes felelősséget, amennyiben az e pont szerinti 
határidőben és tartalommal az adatszolgáltatásának nem, vagy nem megfelelően tesz 
eleget. 
 

6. A támogatási előírások és a vonatkozó jogszabályok települési önkormányzat általi be 
nem tartásából, illetve mulasztásából keletkező esetleges károk, (jog)szabálysértések, 
szankciók, bírságok, jogkövetkezmények vonatkozásában valamennyi felelősséget a 
települési önkormányzat vállalja. 



7. Kapcsolattartók: 
 
megyei önkormányzat részéről:  
 
települési önkormányzat részéről:  

8. Az 1. pontban hivatkozott munkák díja: 
 
A projekt elszámolható költségének 1 %-a, amelyet a települési önkormányzat a 
támogatási kérelem benyújtását követő 15 napon belül fizet meg a megyei 
önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett 10048005-00319119-00000055 
számú letéti számlájára. 

 
9. Ha a támogatási kérelem: 

 
a) támogatásban részesül, a 8. pontban hivatkozott díj a települési önkormányzat részére 

visszautalásra kerül. 

A visszautalás időpontja: a támogatási szerződés megkötését követő időarányos 
projektmenedzsmenti költségek pénzügyi lehívása eredményeképpen a megyei 
önkormányzat részére történő támogatás elfogadását követő 15 banki napon belül. 
  

b) a megyei önkormányzat hibájából nem részesül támogatásban, a 8. pontban 
hivatkozott díj a települési önkormányzat részére visszautalásra kerül. 

A visszautalás időpontja: a támogatási kérelem elutasításáról történő 
tudomásszerzést követő 15 banki napon belül. 
 

c) a települési önkormányzat hibájából nem részesül támogatásban, a települési 
önkormányzat által megfizetett díj a települési önkormányzat részére nem kerül 
visszautalásra, melyről számviteli bizonylat kerül kiállításra. 
 

d) egyik megállapodó félnek sem felróhatóan nem részesül támogatásban, a települési 
önkormányzat által megfizetett díj a települési önkormányzat részére nem kerül 
visszautalásra, melyről számviteli bizonylat kerül kiállításra. 

 
10. A megállapodás megszűnik: 

 
a) a 9.a) pont esetén, ha a kérelem támogatásban részesül, a 8. pontban hivatkozott díj 

települési önkormányzat részére történő visszafizetésének napján, 
 

b) a 9.b) pont esetén, ha a kérelem nem részesül támogatásban, a 8. pontban hivatkozott 
díj települési önkormányzat részére történő visszafizetésének napján, 
 

c) a 9.c) -d) pont esetén, ha a kérelem nem részesül támogatásban, a támogatás 
elutasításáról szóló döntés közlésének napján. 

 
11. A megállapodásnak a Felek által elfogadott módosítása csak írásban lehetséges.  
 



12. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás a projekt előkészítésre vonatkozik. 
Amennyiben a benyújtott projekt támogatásban részesül, a projekt megvalósítására a 
Felek külön együttműködési megállapodást kötnek. 

 
13. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok, pályázati előírások az irányadók. 
 

14. Felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a megállapodás megkötésére és aláírására. 

15. Felek a megállapodást átolvasták, közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, egyhangúlag aláírták. 

 
16. A megállapodás 4 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. 

 
Veszprém, 2022. február  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata 

képviseli: Dobó Zoltán 
polgármester 

 

Veszprém Megyei Önkormányzat 
képviseli: Dr. Imre László 

megyei jegyző 
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