9. NAPIREND

Ügyiratszám: 14/282-98/2015.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában,
illetve működtetésében lévő intézmények karbantartási feladatainak
elvégzéséről

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Hársfalvi József irodavezető
Vass Szabolcs ügyintéző

Megtárgyalja:

Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandó:

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2015. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendeletében hagyta jóvá a fenntartásában lévő intézmények karbantartási feladatainak
ellátására felhasználható előirányzatot.
A rendelet 14. melléklete alapján az Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzata az
Intézményi karbantartási feladatokra 14.000,- eFt-ot biztosított.
2015. év február hónapban megkerestük az intézményvezetőket azzal, hogy a 2015. évi
költségvetési rendelet előkészítéséhez felújítási és karbantartási igényeiket jelezzék. A
felújítási igények egyedi elbírálás szerint, a karbantartási igények sürgősségi, fontossági
szempontok alapján, 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
 a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola részére
 az Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet részére
 a Széchenyi István Szakképző Iskola részére
 a Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti Iskola részére
 a Batsányi János Gimnázium és Kollégium részére
 a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola részére
 Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére
került lebontásra.

2.600,- eFt,
4.400,- eFt,
600,- eFt,
900,- eFt,
1.000,- eFt,
2.000,- eFt,
600,- eFt
900,- eFt

A fennmaradó 1.000 eFt összeg tartalék, az előre nem látható és azonnali hibaelhárítást
igénylő feladatok ellátását biztosítja.
Az intézmények 2015. évi karbantartási kiadásainak teljesítése intézményenkénti
bontásban
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Kertvárosi Óvoda (Tapolca, Darányi u. 4.)
Három csoportszoba parketta burkolatának csiszolása, lakkozása készült el.
Hársfa Tagintézmény (Tapolca, Alkotmány u. 9.)
Az óvoda épületében lévő használaton kívüli szolgálati lakás teljes körű felújításával,
átalakításával torna szoba (60 m2) került kialakításra.
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Bárdos Lajos Általános Iskola (Tapolca, Bárdos L. u. 1-5.)
A Bárdos Lajos Általános Iskola részére biztosított karbantartási összegből elkészült az épület
helyiségeinek tisztasági festése, a tantermek parketta burkolatának szükség szerinti lakkozása,
tornatermi ablakok cseréje (2 db), tornaterem balesetveszélyes parketta burkolatának javítása,
tetőszigetelés szükség szerinti javítása, a balesetveszélyes lámpatestek javítása, járólapok
cseréje az udvari bejáratnál, valamint az étkezőnél, az épület északi oldalán lévő
kézilabdapálya aszfaltburkolatának hézagolása, pálya melletti korlát rögzítése.
Folyamatban lévő munkák: főbejárat fölötti terasz szigetelése (várható befejezési határidő:
október 30.).
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény (Tapolca, Stadion u.
16.)
A tagintézményben a karbantartási munkák keretében elkészült az épület helyiségeinek
szükség szerinti tisztasági festése, az étkezőben az elkorhadt, balesetveszélyes faablakok
cseréje műanyag nyílászárókra (5 db), a tornatermi folyosó falának OSB lappal történő
burkolása.
Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Tapolca, Kazinczy tér 4.)
A tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült a főbejárat előtti lépcső
felújítása, a főbejáratnál a felirat betűinek pótlása, festése, a tantermek tisztasági festése, egy
tanterem PVC padlóburkolatának cseréje.
Folyamatban lévő munkák: északi oldalon lévő lelátó javítása, tornaterem tetőszigetelésének
javítása (várható befejezési határidő: október 30.).
Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet
A karbantartási munkák keretében elkészült a Ringató Bölcsődében az étterem, az Idősek
Klubja és a Védőnői Tanácsadó tisztasági festése.
Széchenyi István Szakképző Iskola
A nyári karbantartási munkák keretében elkészült az északi oldalon lévő bejárati ajtó cseréje,
az átrium udvar térkő burkolatának felújítása, az átrium udvarban lévő padok fa ülőkéjének
cseréje, a Berzsenyi utcában lévő oktatókabinetben az E.on által előírt szellőzés kialakítása és
a kazán burkolása.
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
Elkészült a Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u. 6. szám alatt lévő tanműhely tisztasági festése, a
Tapolca, Iskola u. 5. számú épületben egy iroda és a vizesblokkok tisztasági festése, a bejárati

kapuk javítása, számítástechnikai terem ablakára rács elhelyezése, a függő ereszcsatorna
tisztítása, a Köztársaság téri épületben a vizesblokk festése, az épület előtti járda csapadékvíz
elvezetése, járda burkolat javítása.
Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti Iskola
Az iskolában elkészült az utcai csapadékvíz elvezető csatorna cseréje, a főbejárati ajtó
javítása.
Folyamatban lévő munkák: függőeresz csatorna átalakítása, kapu feletti boltív vakolat javítása
(várható befejezési határidő: október 30.).
Batsányi János Gimnázium és Kollégium
Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből megvalósult a számítástechnikai
tanterem pvc burkolatának cseréje, az épületszárnyak között lévő nyaktaghoz kapcsolódó
lépcsőházi fémlemez fedésének javítása, a kollégiumban egy vizesblokk teljes körű felújítása,
a vízlágyító készülék cseréje, a keringető szivattyúknál lévő csővezeték cseréje.
Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Előkészítés alatt és folyamatban lévő munkák: múzeum épület kéményének javítása, könyvtár
épület riasztórendszerének kiépítése, könyvtár pincéjében mobil páramentesítő berendezések
beszerzése (várható befejezési határidő: november 30.).
Az intézmények részére biztosított karbantartási összegből 11.675.415 Ft felhasználásra
került, elszámolása folyamatban van.
Az előirányzott összeg fennmaradó része, valamint a tartalékkeret terhére az intézményi
felsorolásban folyamatban lévőként megnevezett és az előre nem látható és azonnali
hibaelhárítást igénylő feladatok ellátását biztosítja.
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, 2015. október 21.
Dobó Zoltán
polgármester

