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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2019.április 30-án Tapolca Város Önkormányzata SafeCross, azaz „okos zebra” gyalogosvédelmi 
rendszer kiépítésére pályázatot nyújtott be a Generali a Biztonságért Alapítvány Kuratóriumához. 
A pályázat tartalma egy gyalogosvédelmi rendszer (okos zebra) kiépítése volt az Ady Endre utcában 
a Bárdos Lajos Tagintézményhez átvezető szakaszon. 2019.július 10-én a Generali a Biztonságért 
Alapítvány Kuratóriuma írásban tájékoztatott, hogy pályázatunk támogatást nyert, melynek 
értelmében a megvalósításhoz szükséges összeg (teljes összeg bruttó 2 604 458 Ft) 50%-át (azaz 
bruttó 1 302 229.- Ft-ot) közérdekű kötelezettségvállalásként (adományként) Tapolca Város 
rendelkezésére bocsájtja. 
 
Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 42. §. 4. 
pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át "a gazdasági program, a 
hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása", a Generali a Biztonságért Alapítvány 
által felajánlott adomány összegének elfogadásáról/befogadásáról a testületnek döntenie kell. 
 
A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával kialakítandó okoszebra kivitelezéshez 
szükséges önerő, azaz bruttó 1 302 229.- Ft Tapolca Város Önkormányzat módosított 1/2019. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 12. sz. melléklete B. Városüzemeltetés előirányzaton rendelkezésre 
áll. 
A SafeCross gyalogosvédelmi rendszer kiépítését és forgalmazását végző Vállalkozó (Pearl 
Enterprises Kft. 4028 Debrecen, Rózsahegy u.17., mint kijelölt vállalkozó) képviselője felvette a 
kapcsolatot a Városüzemeltetési Csoporttal, tekintettel arra, hogy a Generali a Biztonságért 
Alapítvány kuratóriuma írásbeli döntését ők is megkapták Önkormányzatunkkal egyidejűleg.  
Egyeztetésre került a támogatott „okos zebra” kialakíthatóságának tervezett időpontja figyelemmel 
a képviselő-testületi ülés várható időpontjára, a Vállalkozó kapacitására és az iskola kezdésre. 
Közlekedésbiztonsági szempontból a Bárdos Lajos Tagintézménye előtti gyalogos átkelőhely került 
megjelölésre helyszínként és optimális az iskolakezdésre telepíteni a védelmi rendszert. 
 
 



A telepítéssel az E.on Zrt. is érintett, valamint a Vállalkozó az ország területén a támogatást nyert 
Önkormányzatok kéréseivel összhangban végzi el az „okos zebrák” telepítését, a munkák 
összehangolása érdekében próbaüzemben állapodtunk meg kísérleti jelleggel. 2019. augusztus 07-
én kelt kétoldalú szándéknyilatkozat és közútkezelői hozzájárulás kiadása mellett a Vállalkozó 2019. 
augusztus 11.-én az érintett gyalogosátkelőhelynél megkezdte a munkálatokat. A 
szándéknyilatkozat 5. pontja alapján: „Eladó (Vállalkozó) kijelenti, hogy Vevő részére a SafeCross 
rendszer kiépítését a Képviselőtestületi ülés határozatáig saját felelősségére, kísérleti jelleggel, 
műszaki átadás és üzembe helyezés nélkül kiépíti. Felek kijelentik, hogy a képviselőtestületi ülés 
határozatával egyidőben a SafeCross rendszer telepítéséről szóló vállalkozási szerződést aláírják.” 
 
A SafeCross rendszer kivitelezése és telepítése az alábbi munkafolyamatokat foglalja magába: 
A gyalogátkelőhelyhez legközelebb eső közvilágítási lámpaoszlopról kapja betáplálást a rendszer. A 
gyalogátkelőhely által keresztezett út mindkét forgalmi sávjába az útburkolatba süllyesztett prizmák 
felvillannak, ha a gyalogos az úttest érintett oldalán megkezdi az átkelést. A felvillanó fények 
figyelmeztetik a közlekedésben érintetteket. Ezzel segíti az autósokat a gyalogosok észlelésében, 
illetve védi a gyalogosokat. 
 
Vállalkozó a telepítést (mozgásérzékelők, burkolati prizmák beépítése és betáplálása) elvégezte és 
próbaüzemben működik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

HATÁROZAI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Generali a Biztonságért Alapítvány Okoszebra 
megvalósításához bruttó 1.302.229.-Ft értékű felajánlását 
közérdekű kötelezettségvállalásként köszönettel elfogadja. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlott pénzösszeget, 
mint adományt a SafeCross gyalogosvédelmi rendszer (azaz 
okoszebra) létesítéséhez és kialakításához használja fel. 
 
 

Tapolca, 2019. augusztus 26. 
        Dobó Zoltán 
        polgármester 


