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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata képviseletében – fontosnak tartva a tapolcai gyalogátkelőhelyek 
biztonságának növelését – 2020. július 16-án pályázatot nyújtottam be a Generali a Biztonságért 
Alapítvány Kuratóriumához, amely egy SafeCross intelligens gyalogátkelőhely, azaz „okos 
zebra rendszer” kiépítésére irányult a Tapolca, Juhász Gyula utca és Bem utca 
kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhelynél.  
A beruházás teljes költsége bruttó 2.794.000,- Ft. 
 
A Generali a Biztonságért Alapítvány Kuratóriumának 2020. augusztus 3-i döntése alapján 
pályázatunk 1.397.000,- Ft összegű támogatást nyert el. 
 
A döntést követően a Generali a Biztonságért Alapítvány, Tapolca Város Önkormányzata és a 
Pearl Enterprises Kft. szakvállalkozó között létrejött Együttműködési megállapodás alapján az 
Alapítvány a támogatást közérdekű kötelezettségvállalásként biztosítja Tapolca Város 
Önkormányzata számára úgy, hogy a támogatási összeget közvetlenül a szakvállalkozónak 
fizeti meg. 
 
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, államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása", a Generali a 
Biztonságért Alapítvány által biztosított támogatás összegének elfogadásáról Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének döntenie kell. 
 
A beruházás megvalósításához szükséges további 1.397.000,- Ft összeg Tapolca Város 
Önkormányzata 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete Városüzemeltetés 
Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások K6 U1 jogcímen, Új közlekedési létesítmények 
tervezése megnevezés soron rendelkezésre áll, így erről külön döntés nem szükséges. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

HATÁROZAI JAVASLAT 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
fontosnak tartja a tapolcai gyalogátkelőhelyek 
biztonságának növelését. 
 
Közérdekű kötelezettségvállalásként köszönettel fogadja a 
Generali a Biztonságért Alapítvány bruttó 1.397.000,- Ft 
összegű pénzbeli támogatását a SafeCross intelligens 
gyalogátkelőhely, azaz „okos zebra” kivitelezéséhez. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlott támogatást a 
Tapolca, Juhász Gyula utca és Bem utca kereszteződésében 
lévő gyalogátkelőhely fejlesztéséhez használja fel.  
 
A beruházás teljes összege 2.794.000,- Ft. A fejlesztés 
önereje, 1.397.000,- Ft Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati 
rendelet 6. melléklet Városüzemeltetés Utak, hidakkal 
kapcsolatos beruházások K6 U1 jogcím, Új közlekedési 
létesítmények tervezése soron rendelkezésre áll. 

 
Felkéri a polgármestert a beruházás megvalósításához 
szükséges intézkedések megtételére, szerződések 
aláírására. 
 
 
Határidő:  2020. november 30. 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
Tapolca, 2020. augusztus 24. 
 
        Dobó Zoltán 
        polgármester 
 


