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  Vass Szabolcs városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző  
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   Sikos Rita igazgató, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 

Dr. Décsey Sándor igazgató, Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
    
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletében, a fenntartásában lévő intézmények karbantartási feladatainak ellátására 
10.000.000 Ft előirányzatot biztosított. 
 
2022. év március hónapban megkerestük az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy 
küldjék meg karbantartási, felújítási igényeiket.  
 
Az intézményektől érkezett igények közül sürgősségi, fontossági és állagmegóvást előtérbe 
helyező szempontok alapján az alábbi munkákat javasoljuk megvalósításra: 
 

Wass Albert Könyvtár és Múzeum  
intézményegység elvégzésre javasolt munkák 

 
Könyvtár  

(Batsányi János utca 1.) 

az udvarra nyíló ajtó cseréje vagy modernizálása a tűzvédelmi 
előírásoknak megfelelően (menekülőajtó funkció)                                                                                                                             

földszinti mobilfal javítása            

1 db 3-as fali zászlótartó felszerelése   

 
 

Városi Múzeum 
(Templomdomb 8.) 

Meglévő vagyonvédelmi kamerarendszer kiegészítése további 
két kamerával (udvar és tornác). A Magyar Géniusz Program 
támogatásával megvalósuló fejlesztés kivitelezése során 
várhatóan az udvaron nagy mennyiségű értékes anyag tárolására 
kerül majd sor. 



külső nyílászárók és a kerítés javítása, festése 

múzeumi raktár  
(Ady Endre u. 22. 

Riasztó telepítése, legalább egy darab mozgásérzékelő a bejárati 
ajtóhoz és lépcsőhöz, mivel nagy értékű műtárgyak kerülnek a 
raktárba a Magyar Géniusz Program támogatásával.  

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 
intézményegység elvégzésre javasolt munkák 

Barackvirág 
Tagintézmény  

(Kazinczy tér 2.) 

előtető létesítése a főbejárat előtt                                                  

a terasz burkolatának javítása, mivel balesetveszélyessé vált a 
szintkülönbségek miatt 

 
 

Hársfa Tagintézmény 
(Alkotmány u. 9.) 

szennyvízcsatorna aknáinak szintre emelése 

csapadékvízelvezetés megoldása 

udvar keleti oldalán, a játszótér melletti kerítés drótfonatának 
cseréje, oszlopok mázolása, szükség szerinti beállítása 

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
intézményegység elvégzésre javasolt munkák 

 
 

Ringató Bölcsőde 
(Nagyköz u. 1-3.) 

játszóudvaron a feltöredezett beton térburkolatának cseréje                                                                  

kültéri játszóházak tetőszerkezetének cseréje                                 

mosdóhelyiségek tisztasági festése 

Közösségi Kuckó 
(Wesselényi u. 5.) 

lapostető szigetelésének javítása                                                              

Hajléktalan Személyek 
Átmeneti Szállása és 
Nappali Melegedő 

(Arany J. u. 16. 

tisztasági festés 

 
Az előre nem tervezhető többlet költségekre, valamint az év közben felmerülő sürgős munkák 
elvégzésére tartalék keret megállapítása javasolt. 
 
A felhasználható előirányzat felosztására az intézmények megvalósításra javasolt munkáinak 
várható költségeit figyelembevéve került sor a következők szerint: 
 

 Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére      4.000.000 Ft 
 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére      3.000.000 Ft  
 Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére     2.000.000 Ft  
 Tartalék keret        1.000.000 Ft 

Összesen:         10.000.000 Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek.  

 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve működtetésében 
lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzésére biztosított 
10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forint költségkeret tervezett 
felosztását a következő felosztás szerint fogadja el: 

 
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda    4.000.000 Ft 
- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 3.000.000 Ft  
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum    2.000.000 Ft  
- Tartalék keret      1.000.000 Ft 

 
 
Tapolca, 2022. április 20. 
 
 
 
            Dobó Zoltán  
               polgármester 


