
34. NAPIREND  Ügyiratszám: 14/221-16 /2021. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

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

Tárgy: Tájékoztató a Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, 
illetve működtetésében lévő intézmények részére a 2021. évi 
költségvetésben a karbantartási feladatok elvégzésére biztosított 
előirányzat felhasználásáról 

Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
Parapatics Tamás irodavezető 
Vass Szabolcs ügyintéző  

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
Humán Bizottság 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2021. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) hagyta jóvá a fenntartásában lévő 
intézmények karbantartási feladatainak ellátására felhasználható előirányzatot. 
Az Ör. alapján az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzata Intézményi karbantartási 
feladatokra 4.000.000 Ft-ot biztosított. 

2021. év január hónapban megkerestük az érintett intézményvezetőket azzal, hogy a 2021. 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. 

A 2021. I. negyedévét követően kialakult rendkívüli helyzet miatt kizárólag a halasztást nem 
tűrő karbantartási munkálatokat végeztettük el.   

A karbantartási keretből 2021.11.30-ig felhasználásra került: 
• Szociális és Egészségügyi és Alapellátási Intézet     251.034 Ft 
• Tapolcai Kertvárosi Óvoda 43.371 Ft 

      294.405 Ft 

Folyamatban lévő munkák: 
• Szociális és Egészségügyi és Alapellátási Intézet             1.492.000 Ft 
• Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére  265.430 Ft 

 2.051.835 Ft 

Az intézmények 2021. évi karbantartási munkáinak teljesítése intézmények szerinti bontásban 

Elvégzett munkák: 



Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Hársfa Tagintézmény (Tapolca, Alkotmány u.) 
- Fűtési rendszer hibájának javítása, szennyvízcsatorna dugulásának elhárítása 
 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
- Közösségi Kuckó balesetveszélyes mennyezeti burkolatának bontása 
- Batsányi u. Védőnői Szolgálat szünetmentes áramforrás telepítése 
 
Folyamatban lévő munkák: 
 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
- Könyvtár épületben érintésvédelmi, szavatossági és villámvédelmi felülvizsgálat  
 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
- Közösségi Kuckó tetőszigetelésének felújítása, elázott tönkrement hőszigetelés, belső 
mennyezet burkolat cseréje 
 
Elvégzendő munkák 
 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
- múzeum épület kamerarendszer bővítése 
 
Az elvégzett, a folyamatban lévő, valamint az elvégzendő munkák költsége nem haladja meg 
a 2021. évi költségvetésben biztosított előirányzatot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca Város Önkormányzatának 
fenntartásában, illetve működtetésében lévő 
intézmények karbantartási feladatainak 
elvégzéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
 
Tapolca, 2021. december 3. 
 
 
             Dobó Zoltán  
                polgármester 
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