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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletében hagyta jóvá a fenntartásában lévő intézmények karbantartási feladatainak 
ellátására felhasználható előirányzatot. 
 
A rendelet alapján az Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzata Intézményi karbantartási 
feladatokra 7.000.000 Ft-ot biztosított, amely belső átcsoportosítás után 8.000.000 Ft-ra 
módosult. 
 
2017. év február hónapban megkerestük az intézményvezetőket azzal, hogy a 2017. évi 
költségvetési rendelet előkészítéséhez felújítási és karbantartási igényeiket jelezzék. A 
felújítási igények egyedi elbírálás szerint, a karbantartási igények sürgősségi, fontossági 
szempontok figyelembe vételével, főleg állagmegóvást előtérbe helyező igénybejelentések 
szerint kerültek elbírálásra.  
 
Az intézmények felújítási és karbantartási igényeinek figyelembevételével került sor az 
igények költségvetési rendeletbe történő beépítésére.   
 
A karbantartási keretből: 

• a Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére     4.542.149 Ft 
• az Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet részére      1.317.840 Ft  
• a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére                                      2.060.400 Ft  

Összesen:                                                                                          7.920.389 Ft 
került felhasználásra, vagy felhasználása folyamatban van.   
 
 
 
 
 



Az intézmények 2017. évi karbantartási kiadásainak teljesítése intézményenkénti 
bontásban 
 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda 
 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Tapolca, Darányi u. 4.) 
 
Melegítő konyha, mosókonyha, valamint az alagsorban lévőszemélyzeti WC falburkolatának 
cseréje, vízvezetékrendszer átalakítása, fűtési rendszer csővezetékének részbeni cseréje. 
Alagsori folyosó lábazatának olajfestékkel történő festése.  
 
Hársfa Tagintézmény (Tapolca, Alkotmány u. 9.) 
 
Melegítő konyha szabadon szerelt víznyomó vezetékének falba süllyesztése a burkolt 
felületeknél, falak csempe burkolatának cseréje. 
 
 
 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
 
A karbantartási munkák keretében elkészült a Ringató Bölcsőde, az Idősek Klubja és a 
Védőnői Tanácsadó tisztasági festése.   
 
A Hajléktalanok Átmeneti Szállója és Nappali Melegedő mosdójában a következő munkákat 
végeztük el: csőtörés megszüntetése, sérült gépészeti berendezési tárgyak cseréje, falburkolat 
javítása, valamint csőtörés után a szomszédos helyiség gipszkarton falának javítása, a 
helyiség festése. 
 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
 
A tervezett munkák helyett a Kubinyi Ágoston program keretében fog elkészülni a Múzeum 
épülete tetőszerkezetének javítása, a tetőhéjalás cseréje, a kémény felújítása, a Fő tér 13. 
számú (2814/6 hrsz). ingatlanon lévő múzeumi raktárként használni tervezett pince 
csapadékvíz elvezetése.  
A tervezett karbantartási keretből 1.400.000 Ft nyújt fedezetet pályázati önrészre.  
A karbantartási keret terhére elkészültek a könyvtár I. emeleti átalakításának pályázati tervei.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek.  

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca Város Önkormányzatának 
fenntartásában, illetve működtetésében lévő 
intézmények karbantartási, felújítási 
feladatainak elvégzéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 

 
Tapolca, 2017. december 15. 
            Dobó Zoltán  
                polgármester 
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