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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. október 26-i rendkívüli nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca Városi Rendezvénycsarnok sérült rétegelt ragasztott fatartója, valamint a
   meglévő fatartók megerősítésére pénzügyi fedezet biztosítása.   

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető 
Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető 

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
    Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport  

Bizottság

Meghívandók: Rédli Károly ügyvezető   

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Tapolcai Városi Rendezvénycsarnok déli irányból számolt harmadik fatartója 2012. február 25-én
megrepedt. A kialakult balesetveszélyes helyzetre tekintettel az építésügyi hatóság a Rendezvénycsarnok
használatát megtiltotta, majd később a csarnok részleges használatát engedélyezte. A műszaki hiba 
okának megállapítására és a tartó helyreállítására műszaki szakértőket bíztunk meg. A szakvéleményeket  
a létesítményt tervező PANNONTERV Veszprém Kft. bevonásával áttanulmányoztuk. 
Megállapítottuk, hogy a sérült tartó kijavítása mellett szükséges az ép tartók sérülésének megelőzése 
miatt, azok megerősítése is.  
A szakvéleményben foglaltaknak megfelelően megbízást adtunk a PANNONTERV Veszprém Kft-nek 
a helyreállításra és megerősítésre vonatkozó építési engedélyezési és kiviteli terv elkészítésére. A tervet 
kijelölés alapján Pápa Város Polgármesteri Hivatalának építésügyi hatósága 4/402-23/2012. számon,
2012. október 2-án engedélyezte. Az építési engedély jogerőre emelkedett.  

Időközben a kárösszeg és a kár viselésének megállapítása céljából Tapolca Város Önkormányzata 
ügyvédjének közreműködésével eljárást kezdeményeztünk a tartót gyártó LIGNUM Európa Kft-vel 
szemben, valamint kárigényünket a biztosítónál is bejelentettük. Tekintettel arra, hogy a LIGNUM
Európa Kft. és Tapolca Város Önkormányzata között a kár okának meghatározása és így a teherviselés
mértékének tekintetében is jelentős véleményeltérés van, a kártérítés megállapításának ideje jelenleg nem 
állapítható meg.

A Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének helyreállításával tovább nem várhatunk, mert az épület állaga 
tovább romlik, a rendezvények, sportfoglalkozások megtartására pedig nincs lehetőség, ezek további 
költségnövekedéssel járnak, nem beszélve a nem vagyoni jellegű károkról. Mindezeket figyelembe véve  
a helyreállítás költségeit az önkormányzatnak kell megelőlegeznie azzal, hogy annak továbbhárítása csak 
az önkormányzat és a LINGNUM Európa Kft. között már folyamatban lévő eljárás lezárása után 
történhet meg.

A helyreállítás költségeinek meghatározása céljából a kiviteli tervek és költségvetési kiírás birtokában
tervezői költségbecslés alapján a helyreállítás nettó 30.000.000,- Ft összegből valósítható meg.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyreállításra nettó 30.000.000,- Ft + 27 % ÁFA 
8.100.000,- Ft, azaz bruttó 38.100.000,- Ft-ot, Harmincnyolcmillió-egyszázezer forintot biztosítson
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a 



végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.
melléklet Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi 1. Tartalékai 1.2. Céltartalék, 1.2.2.2. kötvény
kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka terhére.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Rendezvénycsarnok helyreállításának megvalósítását a 
fedezet biztosításával támogatni és ennek érdekében a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Városi 
Rendezvénycsarnok sérült rétegelt fatartók megerősítésére nettó 
30.000.000,- Ft + 27 % ÁFA 8.100.000,- Ft, azaz bruttó 38.100.000,-
Ft-ot, Harmincnyolcmillió-egyszázezer forintot biztosít Tapolca
Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tapolca város 2012. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Tapolca
Város Önkormányzata 2012. évi 1. Tartalékai 1.2. Céltartalék,
1.2.2.2. kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel 
tartaléka terhére.

     Határidő:  Azonnal   
     Felelős:    Polgármester 

Tapolca, 2012. október 25.

Császár László
polgármester


