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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2021. szeptember 20-i rendkívüli nyilvános ülésére 
 

 
 
Tárgy:  Forrás biztosítása a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 

Kazinczy Ferenc Tagintézmény tornaterem és öltözők lapostető 
felújítása projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
tevékenység ellátására  

 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

dr. Iker Viktrória jegyző 
 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
    
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca Városi Sportegyesülettel (TVSE) együttműködve 
több alkalommal is nyújtott be TAO pályázatot a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 
Kazinczy Ferenc Tagintézmény tornatermének és az azt kiszolgáló helyiségek (öltözők, 
szertárak, közlekedők) felújítására. Ezen pályázatok elbírálása sajnos nem zárult pozitív 
eredménnyel, a TVSE ugyanakkor elkészíttette valamennyi, a megvalósításhoz szükséges 
dokumentumot. 
 
Az épület fent említett részében már több felújítás is történt, többek között megújult a 
tornaterem villanyvilágítása és a padlóburkolat is, sportparketta-rendszer került lefektetésre. 
 
Az épületben több helyen is a beázás nyomai láthatóak. A Balatonfüredi Tankerületi Központtal 
együttműködve az idei évben sikerült forrást szerezni a tornaterem és öltözők lapostető 
felújítására, a korszerűsítésére. A beruházást a Balatonfüredi Tankerületi Központ bonyolítja 
le. Az épület Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában van, így fontos, hogy a város 
műszaki felügyeletet biztosítson a tulajdona megújítása során. A felújítás, korszerűsítés, mely 
megoldja a beázás problémáit, még az idén, 2021 őszén megvalósul. 
 
Fentiek alapján, annak érdekében, hogy a beruházás megvalósítása során a tulajdonos 
önkormányzat érdekei is hatékonyan képviselve legyenek, javaslom műszaki szakértő 
megbízását. Tekintettel arra, hogy az idei évben erre a célra a költségvetésben összeg nem lett 
tervezve, szükséges ennek fedezetéről a képviselő-testületnek döntést hoznia. A műszaki 
szakértői, ellenőri feladat ellátásának költsége 1.200.000 Ft+áfa. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete annak 
érdekében, hogy a tuljadonát képező, a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény tornaterem és 
öltözők lapostető felújítása projekt megvalósítása a 
leghatékonyabban, a lehető legjobb minőségben valósuljon meg, 
a műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére szakértőt bíz meg. 
 
A műszaki szakértői díj 1.200.000 Ft+áfa, melynek forrása 
Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklet I. Tartalékok 2. Céltartalék, 
Intézményi működési tartalék jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő:   azonnal  
Felelős:   polgármester  
 
 
 
 

Tapolca, 2021. szeptember 17. 
 
 
 

Dobó Zoltán  
polgármester 
 

 
 
 


