
3. NAPIREND                                      Ügyiratszám: 1/475-2/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. május 31-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Döntés a Csermák József Rendezvénycsarnok villámhárító 
rendszerének kiépítéséhez szükséges forrás biztosításáról 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 dr. Németh Mária Anita jegyző 
  
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
    
Meghívandók: Rédli Károly ügyvezető 
  

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. május 3-i nyilvános ülésén tárgyalta 
a TVSE TAO pályázathoz szükséges önrészéről szóló előterjesztést. Az előző ülésen a 
képviselő-testület többek között a Csermák József Rendezvénycsarnok korszerűsítéséhez 
(tetőfelújítás, nyílászáró-csere, napelemes rendszer) biztosított önerőt. 
 
Rédli Károly 2019. május 29-én érkezett kérelmében támogatást kért a Csermák József 
Rendezvénycsarnok villámhárító rendszerének kiépítéséhez. A Rendezvénycsarnok fém 
borítású tetőcseréje a képviselő-testület múltkori támogató döntése eredményeként jelenleg is 
folyamatban van. A munkálatok forrása – mint ahogyan a 2019. május 3-i képviselő-testületi 
ülésen is elhangzott – részben TAO-s pályázati forrás. A pályázathoz tartozó eredeti műszaki 
tervek a felújítás utáni helyzetre nézve sem tartalmazták a villámvédelem kiépítését. Miután a 
fémlemez borítást ún. lágy PVC borítás váltja fel, ezzel együtt műszakilag szükségessé vált egy 
önálló, újonnan kivitelezett villámhárító rendszer kiépíttetése.  
 
Rédli Károly a villámvédelmi rendszer kiépítésére árajánlatot kért, melyet e-mail útján 
megküldött. Az ajánlat az előterjesztés részét képezi. Az árajánlat összege 5.000.000,-  
Ft+ÁFA. 
 
Az ügyvezető a villámvédelmi rendszer kiépítésének költségét plusz a járulékos műszaki 
ellenőri költség biztosítását kérte a tulajdonos önkormányzattól. A beruházás összköltségét 
6.800.000,- Ft összegben jelölte meg, mely a villámvédelmi rendszer kiépítését és a műszaki 
ellenőr tevékenységével kapcsolatos költségeket jelenti. 
 
Fenti leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és döntését meghozni szíveskedjék. 
 
 
       
 
 



 
 
 
 

                                                HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tapolca 
Város Önkormányzata tulajdonát képező Csermák József 
Rendezvénycsarnok villámhárító rendszerének kiépítéséhez 
6.800.000,- Ft, azaz hatmillió-nyolcszázezer forint összegű 
forrást biztosít fejlesztési célú támogatásként a 
Rendezvénycsarnokot üzemeltető Tapolca Kft-nek.  
 
A villámvédelmi rendszer kiépítésével kapcsolatos kiadások 
teljes összegét kitevő támogatás forrása Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca Város 2019. évi 
költségvetéséről, a végrehajtással kapcsolatos egyes szabályairól 
szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 
Tartalékok/Általános tartalék jogcíme.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pénzeszköz 
átadásáról rendelkező szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2019. június 14. 
Felelős:   polgármester 

 
Tapolca, 2019. május 29. 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 

 
 



 



                                                                                                                                                        No: 23/20190524/1 
 
     

Tapolca KFT       Szabó László 
8300 Tapolca Fő tér 1       Tapolca, Kazinczy tér  
         30/ 9276-244 
         szabovillany@gmail.com 
  
 
Tárgy: Árajánlat  
 
Tisztelt Rédli Károly úr! 

Megtisztelő felkérésének eleget téve, a Tapolcai Csermák József Rendezvénycsarnok 
tetőhéjazat csere utáni villámhárító rendszer kiépítésére az alábbi egyösszegű ajánlatot 
adom. 

 
  A kivitelezés költsége:        5.000.000 Ft + Áfa 
 

 
Az ajánlat tartalmazza: 

- A villámvédelmi hálózat kockázatbecslés és tervezési költségeit. 
- A rendszer kiépítési költségeit az összes apróanyaggal kompletten. 
- A működőképes hálózat átadását és az ahhoz szükséges mérések és 

jegyzőkönyvek elkészítését.  
 

 
Az ajánlat nem tartalmazza az áfa-t. Az előzetesen megbeszélt műszaki tartalomtól való 
eltérés az ajánlati összeget módosítja 
 
Tisztelettel:                    Szabó László    

                                                                                                       
Tapolca 2019-05-24 


