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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
a Képviselő-testület 2022. szeptember 30-i nyilvános ülésére 

 
               
Tárgy:  Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Darányi utcai intézményének 

udvarában található járdafelületek felújításáról, bővítéséről, javításáról 
 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
    Bakos Gáborné irodavezető 
  Holcsek Eszter ügyintéző   
  Tóth Krisztián ügyintéző 
    
Megtárgyalja:   Gazdasági Bizottság 
    Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 
Meghívandó:   Horváth Zoltánné intézményvezető 
   

 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásába tartozó Tapolcai Kertvárosi Óvoda Darányi Ignác 
utcai intézményegysége udvarában lévő burkolatok felújítása Horváth Zoltánné intézményvezető 
kérelmére került be a 2022. évi költségvetésbe, mivel évek óta problémát jelentenek számukra az 
udvarban több tíz éve kiépített, mára balesetveszélyessé vált járdák és töredezett burkolatok. 
Az óvoda udvari burkolatainak felújítására Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 9. mellékletében foglalt 
Tapolca Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai, Intézményekkel kapcsolatos felújítások, 
K7IN3 során 5.000.000 Ft áll rendelkezésre. 
Az intézményvezetővel történt helyszíni egyeztetés alapján került meghatározásra, hogy mely 
területek, nyomvonalak felújítására, bővítésére és javítására van szükség, melyek a következők: 

- az óvodaépület, a fedett szín és a focipálya közötti meglévő betonlapos és gyephézagos járda 
felújítása 30 m2-en, 

- az udvar déli részén a meglévő térköves és aszfaltos járda összekötését szolgáló új térköves 
járda építése 14 m2-en, 

- a fedett szín és az udvar déli része között, a kerítés melletti aszfaltos járda felújítása 82 m2-
en, 

- a kerítés melletti kis játszóház mellett és az aszfaltos járda közötti terület burkolatjavítása 
aszfalttal 14,5 m2-en, 

- és az udvar északi részén lévő aszfaltos focipálya déli oldalán lévő vízelvezetés javítása 10 
m2-en. 

 
A felújításra, bővítésre és javításra javasolt burkolatokat tartalmazó fotódokumentációt az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 



A Beszerzési Szabályzat alapján, a fentiekben meghatározott munkákra, a felmért területek alapján 
kidolgozott műszaki tartalomra ajánlattételi felhívást küldtünk három gazdasági szereplőnek, akik 
hiánytalanul küldték meg ajánlataikat.  
A bírálati szempont a legalacsonyabb ár, melynek alapján 8.156.484 Ft + 2.202.251 Ft Áfa = 
10.358.735 Ft összegben a KÉT TARBUZA KFT. nyújtotta be a legkedvezőbb árat. 
 
Javaslom az óvoda burkolat felújításának, bővítésének támogatását, és a legalacsonyabb árú ajánlat 
benyújtójával a szerződéskötés támogatását, melyhez a rendelkezésre álló 5.000.000 Ft feletti 
5.358.735 Ft összeget javaslom a Rendelet 10. mellékletében foglalt, K513 soron szereplő Tartalékok, 
1. Általános tartalék terhére, átcsoportosítani az Intézményekkel kapcsolatos felújítások K7IN3 sorra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a versenyeztetett beszerzésben a legalacsonyabb árú 
ajánlatot adó KÉT TARBÚZA KFT-vel (8788 Zalaszentlászló, 
Rákóczy utca 27.) Tapolca Város Önkormányzata szerződést 
kössön a Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Darányi Ignác utcai 
intézményegységének udvarában található burkolatok felújítására, 
bővítésére, javítására. 
 
Támogatja, hogy a beruházás megvalósulásához szükséges 
források több mint felének fedezetéül - 5.358.735 Ft, azaz 
ötmillió-háromszázötvennyolcezer-hétszázharmincöt forint – a 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca 
város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletének 10. mellékletében foglalt, K513 soron szereplő 
Tartalékok, 1. Általános tartaléka terhére átcsoportosítás 
valósulhasson meg a 9. melléklet Intézményekkel kapcsolatos 
felújítások, K7IN3 sorára. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 
 
 
 
 

Tapolca, 2022. szeptember 22. 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 
 
 
 



1. számú melléklet 
Fotódokumentáció  

   
Meglévő betonlapos járda felújítása 

 
 

Új térköves járda építése 
 



   
Meglévő aszfaltos járda felújítása 

 

   
Kisház melletti burkolatfelújítás        Aszfaltos focipálya szélének javítása 

 


