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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2022. május 27-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Döntés a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE-1 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés 
című felhívásra benyújtani tervezett „A tapolcai Városi Piac fejlesztése” 
elnevezésű pályázat konzorciumi formában történő megvalósításáról 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
 Bakos Gáborné megbízott irodavezető 
 Horváthné Kruchió Edina ügyintéző  
  
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
    
Meghívandó: Rédli Károly ügyvezető igazgató (Tapolca Kft.) 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. február 18-án tartott nyilvános ülésén 
döntött „A tapolcai Városi Piac fejlesztése” elnevezésű pályázat TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE-1 
kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” c. pályázati felhívásra történő benyújtásáról. Ezt követően a 
Képviselő-testület a 2022. március 21-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén támogató döntést 
hozott a projekt projekt-előkészítő feladatai ellátása tárgyában a Veszprém Megyei Önkormányzattal 
való együttműködési megállapodás megkötéséről. 
 
A fent hivatkozott pályázati felhívás a megvalósítani tervezett projekt szükségességének 
megalapozására – a pályázat részeként benyújtandó – üzleti terv elkészítését írja elő. Az üzleti terv 
formai és tartalmi követelményeit a pályázati felhívás „Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez” c. 
melléklete rögzíti. Az üzleti tervben be kell mutatni a tervezett beruházással érintett létesítmény – 
jelen projekt esetében a Városi Piac – üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos költségeket, 
bevételeket, egyéb pénzügyi adatokat, az üzemeltetés személyi és műszaki feltételeit. A Városi Piac 
üzemeltetési feladatait a Tapolca Kft. (a továbbiakban Kft.) látja el. A piac működésével kapcsolatos 
kiadások és bevételek a Kft. könyvvezetésében jelennek meg, üzemeltetésének személyi hátterét is a 
Kft. biztosítja. Tapolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetése nem 
tartalmaz közvetlenül a piac működtetésével kapcsolatban felmerülő kiadást vagy bevételt, a piac 
létesítményeinek, illetve az ingatlannak a tulajdonosa ugyanakkor az Önkormányzat. A tulajdonos és 
az üzemeltető szervezetének elkülönülése miatt a pályázatot konzorciumi formában, Tapolca Város 
Önkormányzata, valamint a Tapolca Kft. között létesítendő konzorciumi együttműködési 
megállapodás alapján célszerű benyújtani azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata töltené be a 
konzorciumvezető szerepét. 

 
A pályázat konzorciumban történő benyújtása esetére a pályázati felhívás tartalmaz alkalmazandó 
konzorciumi együttműködési megállapodás mintát, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 



 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az 
előterjesztésben javasoltakkal és jóváhagyja, hogy Tapolca Város 
Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE-1 kódszámú Helyi 
gazdaságfejlesztés című felhívásra, „A tapolcai Városi Piac 
fejlesztése” elnevezésű pályázatot a Tapolca Kft-vel konzorciumi 
együttműködési megállapodás keretében nyújtsa be. 
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az előterjesztés 
mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 

Tapolca, 2022. május 18. 
 
      Dobó Zoltán 

    polgármester 
 
 
 
 
 
  
 



 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
 
 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, 
Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet 
nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös 
együttműködéssel megvalósítsák.  
 

A támogatási kérelem címe: _____________________________________________  

 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet neve:  

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 

Szervezet neve:  

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 

képviselője: 
 

 

Szervezet neve:  

Postacím:  

Székhely:  



Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 

Szervezet neve:  

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám):  

Adószám:  

Aláírásra jogosult 
képviselője:  

 
 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok 

_______________________________________________  (a továbbiakban Vezető-t) 

választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 



_________________________________……………………………………………………..1 

 
 
 
 
Konzorcium vezetője 

 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 
 

 

 
1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. 
ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 
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