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1. NAPRIREND                      Ügyiratszám: 3/61-2/2019.  
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2019. június 4-i rendkívüli nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  Tájékoztató a Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítá-
sának helyzetéről, felhatalmazás a projekt forrásai terhére történő 
szerződéskötésekre 

 
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester 
 
Előkészítette: Bolla Albert polgármester 
    
Meghívottak: Tapolca Város Önkormányzata 
   Dobó Zoltán polgármester, 
    

Hegymagas Község Önkormányzata 
   Tóth János Zoltán polgármester, 
    

Szigliget Község Önkormányzata 
Balassa Balázs polgármester 
 
Tapolcai Városfejlesztési Kft.   
Parapatics Tamás ügyvezető igazgató 

  
   
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települések fejlődése, népességmegtartó ereje, a térség látogatottsága növelése ér-
dekében Tapolca, Raposka, Hegymagas, Szigliget települések önkormányzatai a rég-
óta tervezett, Tapolca-Szigliget települések közötti kerékpárút pályázati támogatás-
sal történő megvalósítására konzorciumi szerződést kötöttek, biztosították a vonat-
kozó Település- és területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretei között kiírt pá-
lyázat benyújthatóságához a szükséges forrásokat, meghozták az egyetértő, jóváha-
gyó képviselő-testületi döntéseket. 
 
A konzorcium vezetőjeként a Tapolcai Városfejlesztési Kft. közreműködésével 2016. 
március 31-én pályázatot nyújtottam be a TOP 3.1.1-15-VE1 kódszámú felhívására 
411.014.037 Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. 
A projekt költségvetése települési önkormányzati forrásokat nem tartalmaz. 
 
  
 



A hosszúra nyúlt bírálati, értékelési folyamatot követően a konzorcium tagjai öröm-
mel és köszönettel fogadták a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, a „Ta-
polca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című projekt támogató elbírálását, 
amelynek támogatási szerződése 2018. szeptember 4-én lépett hatályba.  
 
A hatályba lépést követően szükséges volt a tervezett és a bírálati folyamat elhúzó-
dása miatti teljesítési határidők módosítása. A Magyar Államkincstár, mint a projekt 
Közreműködő Szervezete kezdeményezésemre a módosított határidőket elfogadta. 
 
A Támogatási Szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező módosítás az elő-
terjesztés 1. sz. mellékletét képezi.  
Ez tartalmazza a határidőket, a projekt indikátorait, az ütemezést, a konzorciumi ta-
gok részére biztosított forrásokat. 
 
Az értesítést követően a konzorciumi tagok Tapolcán 2018. július 05-én konzorciumi 
tanácskozást tartottak, amelyen arról döntöttek, hogy meg kell vizsgálni a projekttá-
mogatás hatékony felhasználási lehetőségeit a megvalósíthatóság érdekében, külö-
nös tekintettel az eredeti (a Tapolca-71. számú főútvonal között a közúttal párhuza-
mosan kiépített kerékpárút) műszaki tartalom változtatási módját. 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. július 24-én tartott ülé-
sen hozott 41/2018. (VII.24.) határozattal megerősítette – többek között – a települési 
szándékot, egyetértett a költséghatékony megvalósítási módok felkutatásával. 
A hivatkozott határozat az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 
 
A folyamatról a Raposkai Visszhang 2018. II. negyedévi (XII. évfolyam 2. szám) helyi 
újságunk révén tájékoztatást nyújtottam településünk lakossága irányába is. 
 
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és a Tapolcai Városfejlesztési Kft. munka-
társai, szakemberei az ezt követő időszakban folyamatosan segítették adminisztratív 
tevékenységemet, projektkoordináló munkámat. 
 
Az egyik jelentős hazai kerékpáros szakmai szervezet, a Kerékpáros Magyarorszá-
gért Szövetség szakértői ugyancsak segítséget nyújtottak tevékenységem ellátásához. 
A civil szervezettel a 2018. november 30-án tartott konzorciumi ülésen együttműkö-
dési megállapodást is kötöttünk.  
 
Valamennyi eddigi támogatóm, segítőm díjtalanul, térítésmentesen végezte munká-
ját a projekt megvalósulása elősegítésére. 
Tevékenységükért köszönet jár, ideértve munkáltatóikat, tulajdonosaikat is. 
 
A pályázatban tervezett nyomvonalat közösen megvizsgálva sikerült olyan új nyom-
vonalat kijelölni, amelynek kiépítésével a pályázati célok és indikátorok maradékta-
lanul megvalósulhatnak, optimális esetben, előreláthatóan nem szükséges kiegészítő 
forrás a kiépítéshez, a rendelkezésre álló támogatás elegendő lehet a megvalósításra. 



 A konzorciumi tagok által a 2018. november 30-ai ülésen elfogadott, majd a 2019. 
március 21-ei ülésen megerősített nyomvonal ingatlantulajdonosai, kezelői az előze-
tes egyeztetéseken kifogást nem emeltek.  
 
A tervezett nyomvonal megítélésem szerint településünk, valamint Hegymagas, 
Szigliget, Tapolca számára is előnyös, Raposka turizmusa, a Kultúrház tervezett fej-
lesztése új lendületet kaphat a projekt révén. 
 
A projektütemezés szöveges és rajzi (nyomvonal) része az előterjesztés 3. számú mel-
lékletét képezi. 
 
A Magyar Államkincstárnál, mint Közreműködő Szervezetnél a konzorciumi dönté-
seket követően kezdeményeztem a szükséges módosításokat, a Támogatási Szerző-
désben kijelölt mérföldkövek és a határidők változtatását, amelyek jóváhagyásra ke-
rültek, így a projekt - az elhúzódó bírálati folyamat ellenére is - tervezetten 2020. 
szeptember 30-áig fizikailag megvalósítható.  
 
A projekt megvalósítása jelenlegi szakaszában szükségessé válik a támogatási összeg 
idő- és célirányos felhasználása, a támogatási előleg lehívása, a szakmai megvalósí-
táshoz kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó személyek és szervezetek kiválasztása, a 
megbízási és szolgáltatási szerződések megkötése a közelmúltban általunk is elfoga-
dott 1/2019. számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítás, a Beszerzési és Köz-
beszerzési Szabályzat előírásai értelemszerű alkalmazásával. 
Erre a folyamatra a 2019. március 21-ei ülésen a konzorciumi tagoktól felhatalmazást 
kaptam. 
A 411.014.037.-Ft összegű projekt költségvetése a konzorciumi tagok költségvetésé-
ből tevődik össze. A költségvetés a belső korlátok betartása mellett a Közreműködő 
Szervezet (MÁK) egyetértésével szükség szerint módosítható. 
 
A konzorciumi tagok költségvetését tartalmazó kimutatás az előterjesztés 4. számú 
mellékletét képezi. 
 
A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások a következők: közbeszer-
zési tanácsadás (felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó), projektmenedzsment, 
nyilvánosság, marketing kommunikáció, szemléletformálás, műszaki ellenőr, terve-
zés, beruházáshoz kapcsolódó költség. 
A felsoroltak anyagi fedezete a 100 %-os támogatottságú projekt Támogatási Szerző-
désében rögzítettek szerint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1/2019. (II.22) számú, Raposka község 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletében tervezésre, álta-
lunk elfogadásra került. 
 
A támogatási összeg meghatározott elemei gördülékeny felhasználása célszerűen fel-
hatalmazással lehet gyors és hatékony. Az előzőben hivatkozott rendeletünkben ter-
vezett projektforrás keretei között, azok erejéig felhatalmazást kérek a szakmai meg-
valósításhoz kapcsolódó megbízási és szolgáltatási szerződések megkötésére. 



Értelemszerűen a felhatalmazás kizárólag a projekt forrásaira vonatkozhat, saját ön-
kormányzati forrásainkat nem érintheti. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (3) bekezdése szerint a köz-
beszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentáció összeállí-
tása és az eljárás során az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljá-
rásba bevont személyeknek együttesen kell rendelkezniük a közbeszerzés tárgya sze-
rinti közbeszerzési, jogi, szakmai, pénzügyi szakértelemmel.  
 
A Kbt. 27. § (3) bekezdés c) pontja szerint az ajánlatkérő, azaz tárgyi esetben a kon-
zorcium köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni a részben 
vagy egészben uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba, vagyis a kerék-
párúttal kapcsolatos eljárásba. 
 
A források felhasználásának első és fontos eleme a projektmenedzseri tevékenység 
ellátásának biztosítása, a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, va-
lamint a módosított Kerékpárforgalmi Hálózati Terv dokumentum elkészíttetése.  
A tervezési folyamatot követően lefolytatandó közbeszerzési eljárás eredményéről, a 
projekt kivitelezésének megkezdéséről a konzorcium tagjai együttesen döntenek 
majd.  
 
A projektmenedzseri tevékenységre és a tervezésre ajánlati felhívás került kikül-
désre. Az ajánlatok beérkezését követően az értékelés az előzőben hivatkozott pol-
gármesteri és jegyzői együttes utasítás alapján történik. 
 
A projektmenedzser feladata a projekt megvalósításának, végrehajtásának napi 
szintű bonyolítása, a támogatás szabályszerű felhasználásának biztosítása. 
 
A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv az engedélyes és kiviteli terv készítéséhez elen-
gedhetetlenül szükséges, készítéséhez mérföldkő kapcsolódik. 
 
A közbeszerzési eljárás szabályszerű és szakszerű előkészítéséhez elengedhetetlen a 
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó kiválasztása is. 
 
A 2019. márciusi konzorciumi ülésen elhangzott, hogy szükséges az ún. Projekt Ala-
pító Dokumentum elkészítése a projekt gördülékeny lebonyolítása, a feladatok, fele-
lősség körök és a döntési mechanizmus pontos megállapítása érdekében. A Doku-
mentumnak kell tartalmaznia a projekt során elvégzendő pontos feladatokat, a fel-
adatok elvégzésének felelősét, határidejét, a feladatok ütemezését. Szükséges to-
vábbá meghatározni a Dokumentumban a konzorcium döntési folyamatának mecha-
nizmusát, a felelősségi köröket a döntést meghozó szervek/személyek meghatározá-
sával.  
 
A 4. számú mellékletből látható, hogy a tervezési költségek valamennyi település 
költségvetésében szerepelnek. A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítéséhez kap-
csolódó költségek a Raposkára eső részből kerülnek finanszírozásra.  



 
 
Javasolom továbbá az eddig végzett munkát megköszöni minden olyan személy-
nek/szervezetnek, aki/amely önzetlen munkájával, tevékenységével elősegítette a 
projektindítást, az eddigi bonyolítást. 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni szí-
veskedjenek.  

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

 
a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatót elfogadja, az eddig 
végzett önzetlen munkát megköszöni minden olyan személy-
nek/szervezetnek aki/amely tevékenységével elősegítette a pro-
jektindítást, az eddigi bonyolítást. 

 
Felhatalmazza Raposka község polgármesterét Raposka Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 22.) számú, Ra-
poska község 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcso-
latos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletében terve-
zett és elfogadott, a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, 
a „Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című pro-
jekt szakmai megvalósításához kapcsolódó projektforrás/támoga-
tási összeg azok erejéig történő felhasználására, a 3/2019 (II. 24.) Kt. 
határozattal elfogadott, hatályos, az 1/2019. számú Polgármesteri 
és Jegyzői együttes utasítás, a Beszerzési és Közbeszerzési Szabály-
zat alkalmazásával a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó megbí-
zási és szolgáltatási szerződések – a tervezéssel kapcsolatban a Ke-
rékpárforgalmi Hálózati Tervvel kapcsolatos szerződés - megköté-
sére. 

 

A felhatalmazás kizárólag a hivatkozott projekt támogatási forrása-
ira vonatkozik, saját önkormányzati forrásokat nem érinthet. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződések megkötését követően 
haladéktalanul tájékoztassa a konzorcium tagjait a kiválasztott sze-
mélyekről, szervezetekről. 
 
 
 
 



Felkéri a polgármestert, hogy legkésőbb 2019. június 15. napjáig 
gondoskodjon a Projekt Alapító Dokumentum elkészítéséről, mely 
tartalmazza a projekt során elvégzendő feladatokat, a feladatok el-
végzésének felelősét, határidejét, a feladatok ütemezését. Szükséges 
továbbá meghatározni a Dokumentumban a konzorcium döntési 
folyamatának mechanizmusát, a felelősségi köröket a döntést meg-
hozó szervek/személyek meghatározásával. 
Megállapítja, hogy a Projekt Alapító Dokumentumot a konzorci-
umnak kell elfogadnia. 
 

Határidő: azonnal, a Projekt Alapító Dokumentum tekintetében 
2019. június 15. 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2019. május 23. 
  

 
  
  
 Bolla Albert 
 polgármester  

































































































4. számú melléklet  

KIMUTATÁS 
a konzorciumi tagok tételenkénti projektköltségvetéséről  

Raposka, Tapolca, Hegymagas, Szigliget  
a „Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című TOP-3.1.1-

15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében 
 
 

TELEPÜLÉSEK: Bruttó 
összeg 

forintban: 

A támogatási 
megoszlása  

%-ban:  
Raposka összesen:  76.273.053.-  18,56  

Közbeszerzési tanácsadás 3.302.000.-  
Projektmenedzsment 5.715.000.-  
Nyilvánosság 395.000.-  
Marketing kommunikáció, 
szemléletformálás  

4.507.200.-   

Műszaki ellenőri szolgáltatás 3.556.000.-  
Tervezés 4.333.875.-  
Beruházáshoz kapcsolódó költség  1.447.800.-  
Építés 53.016.178.-  

 
Tapolca összesen: 169.760.108.- 41,30 

Tervezés 4.333.875.-  
Beruházáshoz kapcsolódó költség 4.203.700.-  
Építés 161.222.533.-  

 
Hegymagas összesen: 131.851.221.- 32,08 

Tervezés 4.333.875.-  
Beruházáshoz kapcsolódó költség 2.556.680.-  
Építés 124.960.666.-  

 
Szigliget összesen:  33.129.655.- 8,06 

Tervezés 4.333.875.-  
Építés 28.795.780.-  
MINDÖSSZESEN:  411.014.037.- 100 
 
 


