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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Tapolca, közösségi tér korszerűsítése” 
tárgyban 2022.07.28. napján a kivitelező kiválasztására irányuló, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti, nemzeti eljárásrendbe tartozó 
nyílt közbeszerzési eljárást indított.  
 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat érkezett. Az 
ajánlattételi határidő lejártát követően, de még az ajánlatok vizsgálatának, illetve értékelésének 
befejezését megelőzően az egyik ajánlattevő visszavonta ajánlatát, így kettő ajánlat kerül 
értékelésre. 
 
A kedvezőbb ajánlat alapján a kivitelezés nettó 65.497.688 Ft összeggel valósítható meg, mely 
meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amely nettó 51.181.102 Ft.  
 
Az anyagi forrás bruttó 65.000.000 Ft összege a Balaton Fejlesztési Tanács által megítélt 
40.000.000 Ft hazai támogatási összegből és az Önkormányzat éves költségvetésében 
biztosított 25.000.000 Ft összegű saját erőből tevődik össze. Az ajánlati ár és az anyagi fedezet 
közötti különbözet nettó összege: 14.316.586 Ft. A finanszírozást azonban ajánlatkérőnek 
bruttó módon kell teljesítenie, a hiányzó forrás bruttó összege 27% Áfa mellett 18.182.064 Ft. 
 
A kivitelezés megvalósításához szükséges plusz forrást biztosítania a Képviselő-testületnek. A 
hiányzó összeg biztosítható Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 9. melléklet K7 Felújítások/K7U2 Belterületi utak 
kialakítása (pályázati önrész) költségvetési sor 24 990 e Ft összegű előirányzata terhére 
költségátcsoportosítással, tekintettel arra, hogy az a pályázat, amelyhez önrészként ezt az 
összeget biztosítottuk, nem nyert. 
 



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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Tapolca, közösségi tér korszerűsítése” tárgyú projekt 
eredményes megvalósítása érdekében biztosítja a 
többletforrást, azaz kötelezettséget vállal a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében rendelkezésre álló bruttó 
65.000.000 Ft összegű anyagi fedezet bruttó 18.182. 064 Ft-
tal történő megemelésére. 
 
A többletforrás fedezete a Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 
9. melléklet K7 Felújítások/K7U2 Belterületi utak 
kialakítása (pályázati önrész) költségvetési sor 
előirányzata. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat eredményes 
megvalósításához szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 
 
 
Tapolca, 2022. augusztus 25. 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 
 
 
 
 
 
  
 


