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1. NAPIREND Ügyiratszám: 19/13/2016.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő–testület 2016. március 29-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca települések
részvételével konzorcionális pályázat benyújtása a Balatoni
bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút kiépítésére

Előterjesztő:  Bolla Albert polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Parapatics Tamás pályázati referens

Megtárgyalja: -

Meghívott: -

Tisztelt Képviselő–testület! 

A Széchenyi 2020 fejlesztési program magyarországi Irányító Hatósága által
jóváhagyott pályázati kiírások 2015 év végétől folyamatosan jelennek meg, 
szövegezésük, követelményrendszerük a 2007-2013 évek közötti uniós programozási
időszak dokumentációihoz képest összetettebbnek, sokrétűbbnek tűnik, 
benyújtásukra rövid idő áll rendelkezésre. 

A kerékpáros turisztikai és hivatásforgalom fejlődése elősegítésére fontosnak és 
szükségesnek tartjuk a Balatoni bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút
kiépítését.

A megvalósítás érdekében a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című, 
TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívásra konzorcionális együttműködésben Raposka 
vezetésével, Hegymagas, Szigliget, Tapolca települések önkormányzatai részvételével
pályázat benyújtása célszerű a források biztosítására. A „Konzorciumi 
együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” című dokumentum 
az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 

A támogatási intenzitás 100%-os mértékű, saját erőt a benyújtáshoz nem kell 
biztosítani.

A felhívás szerinti dokumentáció elkészítését a pályázat benyújthatósága érdekében a
Tapolcai Városfejlesztési Kft. – külső szakértő bevonásával, a települési vezetők 
egyetértésével – már megkezdte, költségeit megelőlegezte, térítésük indokolt. 
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Az előterjesztés 1. számú és a határozat mellékletét is képező nyomvonalvázlat alapján 
a Balatoni bringakörúthoz csatlakozó kerékpárút építése a 71. számú főútvonal és 
Tapolca között az állami közúttal párhuzamosan, annak nyugati oldalán valósulhat
meg.

Az előkészítés jelenlegi folyamatában a közreműködő és engedélyező hatóságokkal, 
szervezetekkel, a települések vezetőivel előzetes, tájékozódó egyeztetetés történt. 

Az engedélyes szintű tervek kidolgozása, a nyomvonal pontos kijelölése, területi 
rendezése a projekt remélhető támogatását követően történhet. A tervezett 
kerékpárúti fejlesztés és a településrendezési tervek összhangját a hatósági
engedélyezési eljárásig a konzorciumi partnereknek biztosítani szükséges.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kerékpáros turisztikai és hivatásforgalom fejlődése 
elősegítésére 

 fontosnak és szükségesnek tartja a Balatoni
bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút
kiépítését a határozat mellékletét képező 
nyomvonalvázlat alapján;

 egyetért azzal, hogy Szigliget, Hegymagas, Raposka,
Tapolca települések önkormányzatai kössenek
konzorciumi szerződést, és Raposka Önkormányzata 
konzorciumvezetésével a 2014-2020 évek közötti európai
uniós programozási időszak Széchenyi 2020 fejlesztési 
programban meghirdetett Veszprém megyei Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretei
között megjelent „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” című, „TOP-3.1.1.-15” azonosító 
számú pályázati felhívására az elérhető, legfeljebb 
500.000.000,-Ft, azaz Ötszázmillió forint támogatás
elnyerésére pályázat kerüljön benyújtásra, a
dokumentációban előírt tartalommal. 

Határidő: 2016. március 31. és folyamatos 
Felelős: Raposka Község Polgármestere 
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II.

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca települések
részvételével a Balatoni bringakörút és Tapolca város
közötti kerékpárút kiépítésére irányuló konzorcionális
pályázat benyújtásával, előkészítésével kapcsolatos 
költségek fedezetére bruttó 241.300,-Ft, azaz Kettőszáz 
negyvenegyezer-háromszáz forint összeget biztosít a
Tapolcai Városfejlesztési Kft. részére a költségvetés
általános tartaléka terhére.

Határidő: 2016. március 31. és folyamatos 
Felelős: Raposka Község Polgármestere 

III.

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Raposka Polgármesterét a Szigliget,
Hegymagas, Raposka, Tapolca települések részvételével a
Balatoni bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút
kiépítésére irányuló konzorcionális pályázat
benyújtásával, előkészítésével kapcsolatos, szükséges 
intézkedések megtételére és a „Konzorciumi
együttműködési megállapodás támogatási kérelem 
benyújtására” című dokumentum aláírására. 

Határidő: 2016. március 31. és folyamatos 
Felelős: Raposka Község Polgármestere 

Raposka, 2016. március 23.

Bolla Albert
polgármester














