
16. NAPIREND               Ügyiratszám: 1/273-3/2021. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2021. december 17 - i nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca városában elvégzendő útrekonstrukciós és aszfaltozási 
munkálatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési tevékenység 
lebonyolításához szükséges forrás biztosítása  

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Előkészítő:   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
dr. Iker Viktória jegyző 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca városában éppúgy, mint az országban mindenhol, jelentősen megnőtt a gépjárművek 
száma. A gépkocsik számának emelkedésével párhuzamosan az utak, parkolók igénybevétele 
is sokszorosára emelkedett. 

A város elkötelezett, hogy a járdák, utak és parkolók megfelelő minőségűek legyenek, ezért 
erején felül mindent megtett a korábbiakban és a jövőben is szándékában áll megtenni ennek 
érdekében. Az elmúlt időszakban, a pandémia okozta helyzet kapcsán, a város bevételei 
drasztikusan csökkentek. Elég csak az ingyenes parkolásra, az idegenforgalmi adók 
felfüggesztésére, vagy ami a leginkább érzékelhető bevétele a városnak, az iparűzési adó 
csökkentésére gondolni. 

A következő évben, 2022-ben a belterületi utak, járdák, parkolók egy részén útrekonstrukciós 
és aszfaltozási munkálatok elvégzését tervezi a város, elősegítve ezzel mind a lakosság, mind 
az itt dolgozó vállalkozások komfort fokozatának növelését a beérkezett javaslatok, felvetések 
alapján. 

A beruházás lebonyolításához szükséges közbeszerző bevonása a törvényi előírások miatt. 
A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására kért ajánlat 
összege bruttó 960.000 Ft, mely költségre jelenleg nincs fedezet a költségvetésben, így erre 
forrást biztosítani szükséges. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
városában elvégzendő útrekonstrukciós és aszfaltozási 



munkálatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás 
teljes körű lebonyolítása fedezetének biztosítására - bruttó 
960.000,- Ft összeg erejéig - kötelezettséget vállal. 

 
A forrás fedezete Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet I. Tartalékok 1. 
Általános tartalék jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 
Tapolca, 2021. december 7. 
 
 

 
Dobó Zoltán 
polgármester 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


