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Tárgy:  Döntés a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE-1 azonosító számú 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati 
felhívás keretében benyújtandó pályázat megvalósítási helyszíneinek 
és tartalmának módosításáról 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
 Ságvári Lászlóné 
 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. március 21-én tartott rendkívüli 
nyilvános ülésén tárgyalta az alábbi napirendi pontot: „Döntés a 2022. évben benyújtandó 
TOP_PLUSZ pályázatok projekt-előkészítő feladatai ellátására vonatkozó együttműködési 
megállapodás megkötéséről”. 
 
Az előterjesztés keretében benyújtandó TOP_PLUSZ pályázatok tekintetében a határozati 
javaslatok projekt-előkészítő feladatok ellátására Együttműködési megállapodás megkötését 
irányozták elő a Veszprém Megyei Önkormányzattal. 
 
A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE-1 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” címmel meghirdetett pályázati felhívásra „Tapolcai önkormányzati 
intézmények energiahatékony felújítása” elnevezésű pályázat benyújtásával a Sportszálló és 
Kollégium, valamint a Hársfa Óvoda felújítását terveztük. Ez a tetőfelületek részleges, vagy 
teljes szigetelése mellett új nyílászárók beépítését és hőszigetelő homlokzati rendszer teljeskörű 
kialakítását jelentette volna. Az energiaköltségek csökkentése napelemes rendszerek 
telepítésével valósulhatott volna meg. 
 
Időközben a projekt tervezett megvalósítási helyszínei és tartalma módosultak – a 
biztonságosabb kivitelezhetőség szem előtt tartása okán - a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
(Tapolca, Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Tapolca, Darányi I. u. 4.) épületére 
tervezett maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) napelemrendszer kialakítására. 
 



A projektet érintő egyéb feltételek nem módosulnak, a projekt-előkészítő feladatok ellátására 
vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére a döntést követően kerülhet sor a 
Veszprém Megyei Önkormányzattal. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen! 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a  
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1 azonosító számú „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívás keretében 
benyújtandó pályázat megvalósítási helyszíneinek és tartalmának 
módosításával egyetért, azt jóváhagyja, miszerint a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum (Tapolca, Batsányi u. 1.) és a Tapolcai 
Kertvárosi Óvoda (Tapolca, Darányi I. u. 4.) épületén háztartási 
méretű napelemrendszer kerül kialakítására. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított megvalósítási 
helyszínekkel és tartalommal nyújtsa be a pályázatot. 

Határidő:  2022. július 15. 
Felelős:  polgármester  

 
 
 

Tapolca, 2022. június 14.  
 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 
 
 
 


