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Szám: 105/2020. (XII.17.) MÖK határozat 
Tárgy: Döntés a TOP-1.5.1-20 kódszámú felhívásra támogatási kérelmek benyújtásáról 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Veszprém Megye Önkormányzata Magyarország Kormányának TOP-1.5.1-20 kódszámú 
felhívására öt támogatási kérelmet nyújt be az alábbiak szerint: 
a) a felhívás 3.1.1 A) pontjában meghatározott - stratégiai előkészítést, tervezést 

megalapozó dokumentumok elkészítésére egy támogatási kérelmet, valamint a 
b) a felhívás 3.1.1 B) pontjában meghatározott projektszintű előkészítésre négy 

támogatási kérelmet (energetika; felszíni csapadékvíz; térségi e-kerékpár projekt; 
valamint óvoda, bölcsőde tématerületre).  

 
2. Veszprém Megye Önkormányzata a határozat 1.a) pontjában meghatározott - stratégiai 

előkészítést, tervezést megalapozó dokumentumok elkészítésére legkésőbb 2021. január 
29. napjáig nyújtja be a támogatási kérelmet. A Támogatási kérelemben a megyei 
önkormányzat a stratégiai dokumentumok kidolgozását vállalja. A projekt tervezett 
összes költsége legfeljebb bruttó 30 millió Ft. 

 
3. Veszprém Megye Önkormányzata, a határozat 1.b) pontjában meghatározott 

projektszintű előkészítésre 2021. január 29. napjáig nyújt be 4 db projektszintű 
támogatási kérelmet, az alábbi indikatív forrásallokációval:   
- energetika tématerülettel kapcsolatban legfeljebb bruttó 85 millió Ft 
- felszíni csapadékvíz tématerülettel kapcsolatban legfeljebb bruttó 70 millió Ft 
- térségi e-kerékpár projekt tématerülettel kapcsolatban legfeljebb bruttó 25 millió Ft 
- óvoda, bölcsőde tématerülettel kapcsolatban legfeljebb bruttó 25 millió Ft. 

 
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke jelen határozatra 

figyelemmel: 
- a támogatási szerződéseket aláírja, 
- a projektek megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárás(ok)at 

megindítja és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések és szolgáltatás 
megrendelések esetében az eljárásokat lefolytatja, a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény, valamint A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém 
Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatában 
foglaltak alapján, 

- az előkészítésbe bevont projekteket - az október-november hónapban lefolytatott 
projektgyűjtés alapján, - a területfejlesztési koncepció folyamatban lévő 



megújítására, valamint a készülő megyei területfejlesztési programra figyelemmel és 
a rendelkezésre álló projektelőkészítési forráskeretre, a projektek előkészítettségi 
fokára tekintettel meghatározza, 

-  majd az érintett önkormányzatoktól az együttműködési szándéknyilatkozatokat 
bekéri. 
 

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke felkéri a Megyei Jegyzőt, 
hogy a támogatási kérelmek előkészítésével és benyújtásával kapcsolatban szükséges 
intézkedéséket tegye meg. 

 
Határidő:  1. pont esetében:  azonnal 

2. pont esetében:  2021. január 29. 
3. pont esetében:  2021. január 29. 

  4.-5. pont esetében:  folyamatos 
 
Felelős:  1.-4. pont esetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 

5. pont esetében: Dr. Imre László, megyei jegyző. 
 

 
 
 
 Polgárdy Imre s.k. 
 a megyei közgyűlés elnöke  
 
 
A határozat kihirdetésének napja: 2020. december 17. 
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