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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2020. október 2-i nyilvános ülésére 
 

 
Tárgy:  Tájékoztató a Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, 

illetve üzemeltetésében lévő intézmények részére a 2020. évi 
költségvetésben a karbantartási feladatok elvégzésére biztosított 
előirányzat felhasználásáról 

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda   
  Parapatics Tamás irodavezető 
  Vass Szabolcs ügyintéző  
 
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
                                  Humán Bizottság 
                                  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II. 24.) önkormányzati 
rendeletében (a továbbiakban: Ör.) hagyta jóvá a fenntartásában, üzemeltetésében lévő 
intézmények karbantartási feladatainak ellátására felhasználható előirányzatot. 
Az Ör. alapján az önkormányzat a 2020. évi intézményi karbantartási feladatokra 4.000.000 
Ft-ot biztosított. 
 
A 2020. évi költségvetés előkészítése időszakában, 2019. év november hónapban 
megkerestük az érintett vezetőket azzal, hogy felújítási és karbantartási szükségleteiket 
jelezzék.  
A beérkezett felújítási igények egyedi elbírálás, a karbantartási igények sürgősségi, fontossági 
szempontok alapján, főleg állagmegóvást előtérbe helyező bejelentések szerint kerültek 
elbírálásra. 
 
A 2020. I. negyedévét követően kialakult rendkívüli járványügyi helyzet miatt kizárólag a 
halasztást nem tűrő karbantartási munkálatokat végeztettük el.   
 
A karbantartási keretből 2020.09.25-ig felhasználásra került: 
 

• a Tapolcai Kertvárosi Óvoda                     762.000 Ft 
• Tapolca Kft. Sport és Turista Szálló                      127.000 Ft 

                                                                                                              889.000 Ft 
 
Folyamatban lévő munkák: 
 

• Szociális és Egészségügyi és Alapellátási Intézet           219.039 Ft  
• Wass Albert Könyvtár és Múzeum                                         158.750 Ft  

                                                                                                                          377.789 Ft 



 
A 2020. évre tervezett karbantartási munkák teljesítése intézmények szerinti bontásban: 
 
Elvégzett munkák: 
 

• Tapolcai Kertvárosi Óvoda - Barackvirág Tagintézmény: lapostető szigetelés szükség 
szerinti javítása 

• Sport és Turista Szálló (Tapolca, Alkotmány u. 10.): lapostető szigetelés szükség 
szerinti javítása 

 
Folyamatban lévő munkák: 
 

- Wass Albert Könyvtár és Múzeum – a könyvtár épületében felmerült elektromos 
hibák javítása  

- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, Hajléktalan Szálló - vízlágyító 
berendezés elhelyezése a kazán elé                    

 
Elvégzendő, tervezett munkák (ajánlatkérés folyamatban): 
 

- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, Ringató Bölcsődében a 
meghibásodott terasz burkolat javítása, a Család- és Gyerekjóléti Központban az 50 
l-es villanybojler cseréje.                   

 
Az elvégzett, a folyamatban lévő, valamint az elvégzendő, tervezett munkák költsége nem 
haladja meg a 2020. évi költségvetésben biztosított előirányzatot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

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

 
 
 Tapolca, 2020. szeptember 22. 
 

 
 
             Dobó Zoltán  
                polgármester 


