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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tapolca Város Önkormányzata által az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” c. projekt keretében kettő db közbeszerzési 
eljárás került lefolytatásra: az „EFOP – rendezvények Tapolcán és környékén” tárgyú, valamint 
az „EFOP – Képzések, tréningek, workshopok Tapolcán” tárgyú, szolgáltatás megrendelésére 
irányuló, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. Mindkét nyílt eljárás nyertes 
ajánlattevője a KEIOK Kft. (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) lett. Az „EFOP – rendezvények 
Tapolcán és környékén” tárgyú eljárás esetében a vállalkozási szerződés konzorciumi 
tagonként került megkötésre 2021. augusztus 3. napján, tehát ekkor összesen 7 db szerződés 
jött létre. Az „EFOP – Képzések, tréningek, workshopok Tapolcán” tárgyú eljárás lefolytatása 
hosszabb időt vett igénybe, itt a vállalkozási szerződés – mely csak Tapolca Várost érinti – 
megkötésére csak 2022. április 8. napján kerülhetett sor. A projekt támogatási finanszírozása 
utófinanszírozás mellett történik. 
 
Az európai uniós támogatási forrásból megvalósuló pályázatok esetében a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a 
közbeszerzési eljárások a Támogató szervezet által elvégzendő utóellenőrzésen esnek át. Az 
ún. Ex post utóellenőrzés eredményeként pozitív elbírálás esetén a Támogató szervezet a 
kedvezményezett részére támogató tartalmú utóellenőrzési jelentést állít ki és küld meg. Ennek 
a tanúsítványnak a megléte előfeltétele annak, hogy kedvezményezett a közbeszerzési eljárása 
eredményeként megkötött szerződés kapcsán a szerződött fél által kibocsátott számlát el tudja 
számolni a projektben megítélt támogatás terhére. A támogató tartalmú tanúsítványt a 
Támogató mindkét közbeszerzési eljárás esetében kiadta. Az „EFOP – Képzések, tréningek, 
workshopok Tapolcán” tárgyú eljárás esetében 2022.05.20. napján, az „EFOP – rendezvények 
Tapolcán és környékén” tárgyú eljárás esetében pedig 2022.10.13. napján került kiállításra a 
tanúsítvány. 



 
A KEIOK Kft. által az EFOP – rendezvények Tapolcán és környékén tárgyú szerződés 
keretében kiállított korábbi számlák a projekt megvalósítás megkezdésekor megigényelt 
támogatási előleg terhére kerültek finanszírozásra. A támogatási előleg idővel felhasználásra 
került, ugyanakkor 2022.10.13. napját megelőzően az Önkormányzatnak nem volt lehetősége a 
támogatás lehívására. Az eddig pénzügyileg teljesített számlák 2022.10.19. napján kifizetési 
igénylés keretében benyújtásra kerültek a Támogatóhoz elszámolásra. Az igénylés elbírálás 
alatt van, az elszámolás támogatói feldolgozása több hetet vehet igénybe. 
 
Fentiekből adódóan a KEIOK Kft. által kiállított utolsó 4 db számla, valamint a Tapolcai 
Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) által a kötelező 
nyilvánosság és marketing feladatok elvégzése tárgyban kiállított 5. részszámla kifizetésére 
nem áll rendelkezésre elegendő pályázati támogatási forrás. Ezen számlák pénzügyi 
teljesítéséhez önkormányzati előfinanszírozás vált szükségessé az alábbi összegekben: 
 
Kibocsátó 
szervezet 

Számla jogcíme Számla sorszáma Számla bruttó 
összege 

KEIOK Kft. Rendezvényszervezési szolgáltatások 
ellátása (május hó) 

KEI-2022-128 3 033 385 Ft 

KEIOK Kft. Rendezvényszervezési szolgáltatások 
ellátása (június hó) 

KEI-2022-133 2 325 007 Ft 

KEIOK Kft. Rendezvényszervezési szolgáltatások 
ellátása (július hó) 

E-KEI-2022-27 3 317 018 Ft 

KEIOK Kft. Rendezvényszervezési szolgáltatások 
ellátása (augusztus hó) 

E-KEI-2022-25 20 613 713 Ft 

Tapolcai 
Kommunikációs, 
Kulturális és 
Média Kft. 

Kötelező nyilvánosság és marketing 
biztosítása (5. részszámla) 

TPLC-2022-57 2 242 971 Ft 

Mindösszesen: 31 532 094 Ft 
 
 
A számlák megelőlegezéséhez szükséges forrás biztosítható Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 10. melléklet 
szerinti Általános tartalék előirányzat terhére. Az értintett számlák pályázati elszámolását 
követően lehívott támogatási összegek visszavezetésre kerülnek a költségvetés Általános 
tartalék sorára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” c. 
projekt keretében a KEIOK Kft. (1126 Budapest, Tóth 
Lőrinc u. 31.) által kiállított KEI-2022-128, KEI-2022-133, 
E-KEI-2022-27 és E-KEI-2022-25 sorszámú sorban álló 
számlák, valamint a Tapolcai Kommunikációs, Kulturális 



és Média Kft. (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) által 
kiállított TPLC-2022-57 sorszámú sorban álló számla 
pénzügyi teljesítéséhez összesen 31.532.094,- Ft összegű 
forrást biztosít Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 10. 
melléklet/K513 Tartalékok/1. Általános tartalék terhére, 
azzal, hogy a számlák elszámolását követően a pályázatból 
lehívott támogatási összegek visszavezetésre kerülnek 
ugyanezen költségsorra. 

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

 
 
 
Tapolca, 2022. október 20. 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 
 


