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Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „ Tapolcai út 

felújítása” 
 

I. Projekt általános bemutatása 

Projekt címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „ Tapolcai út 

felújítása”  

Teljes beruházás tervezett költsége: 45.974.000,- Ft 

Igényelt támogatási összeg: 29.833.100,- Ft 

Támogatás intenzitása: 65 % 

Szüksége önerő: 16. 090.900,- Ft 

 

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva: 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírásra – 

a Tapolcai úton a Rákóczi téri jelzőlámpás csomópont és a Keszthelyi Kórház előtt lévő autóbusz 

megállóhely végéig terjedő útszakasz, valamint a mindkét oldalon lévő autóbusz megállóhely 

felújítására  

 

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig. 

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt 

előrehaladását modellezik: 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2019.május 29. Képviselő-testületi határozat  151/2019. (V.29)  

2019. május 30. Pályázat benyújtása – határidő: 2019. május 31.  

2019. június 05. Befogadó nyilatkozat MÁK 

2019. június 17. Hiánypótlási felhívás MÁK 

2019. június 19. Hiánypótlás benyújtása  

2019. augusztus 22. Pályázati döntéshozatal Nem támogatott pályázat 

2019. október 16. Tartaléklista II. körös döntés 

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

A teljes beruházási költség bruttó 45.974.000,- Ft, amelyből elszámolható egyéb költség bruttó 

2.200.000,- Ft, amely 4,78%-ot jelent. 

Várható támogatási összeg: bruttó 29.883.100,- Ft. 

Szükséges önkormányzati önrész: bruttó 16.090.900,- Ft. az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének pályázati céltartaléka terhére Képviselő-testületi döntés alapján. 

A benyújtott pályázat kapcsán pénzügyi elszámolás nem történt. 

  

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok 

ismertetésével 
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2019. augusztus 22-én miniszteri döntés született a rendelkezésre álló források felosztásáról. 

Keszthely nem részesült támogatásban az első körben.  

A pályázati feltételeknek megfelelt, de forráshiány miatt támogatásban nem részesült 

önkormányzatok tartaléklistára kerültek. További forrás rendelkezésre állása esetén, a tartaléklistán 

szereplő pályázatokról 2019. október 16-áig lehetőség lesz további döntések meghozatalára. 

Támogatói okirat alapján kezdhető meg a szükséges beszerzési eljárások lefolytatása (tervezés, 

közbeszerzés bonyolító, műszaki ellenőr, kivitelező).  

A felhívás szerint a támogatás felhasználásának végső határideje 2021, december 31. 

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások 

A teljes beruházási költség bruttó 45.974.000,- Ft, amelyből elszámolható egyéb költség bruttó 

2.200.000,- Ft. Ez magába foglalja a tervezői, közbeszerzés bonyolítói, műszaki ellenőri költségeket.  

Várható támogatási összeg: bruttó 29.883.100,- Ft. 

Szükséges önkormányzati önrész: bruttó 16.090.900,- Ft., ami az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének pályázati céltartaléka terhére Képviselő-testületi döntés alapján biztosított. 

 

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más 

projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt 

előrehaladását 

 

Készítette: Szijgyártóné Szabó Erika, városüzemeltetési ügyintéző 


