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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában,
illetve működtetésében lévő intézmények  karbantartási  
feladatainak elvégzéséről

Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
 Hársfalvi József irodavezető 
 Vass Szabolcs vezető-főtanácsos  

Megtárgyalja: Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandó: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2014. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati
rendeletében hagyta jóvá a fenntartásában lévő intézmények karbantartási feladatainak 
ellátására felhasználható előirányzatot. 

A rendelet 14. melléklete alapján az Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata Intézményi 
karbantartási feladatokra 10.000,- eFt-ot biztosított.

2014. év január hónapban megkerestük az intézményvezetőket azzal, hogy a 2014. 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.

Az intézmények felújítási és karbantartási igényeinek figyelembevételével került sor az
igények költségvetési rendeletbe történő beépítésére.   

A karbantartási keretből: 
 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére 1.550,- eFt,
 a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola részére 3.450,- eFt,
 az Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet részére 650,- eFt,
 a Széchenyi István Szakképző Iskola részére       700,- eFt,   
 a Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti Iskola részére    850,- eFt,  
 a Batsányi János Gimnázium és Kollégium részére 1.000,- eFt,
 a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola részére 800,- eFt
 VM. Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye részére 200,- eFt

került lebontásra.

A fennmaradó 800 eFt összeg tartalék, az előre nem látható és azonnali hibaelhárítást igénylő 
feladatok ellátását biztosítja.



Az intézmények 2014. évi karbantartási kiadásainak teljesítése intézményenkénti
bontásban

Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Szivárvány Tagintézmény (Tapolca, Dobó tér 5.)
Elkészült egy vizesblokk tisztasági festése, az óvoda udvar kerítés oszlopainak mázolása, 160
fm drótfonat cseréje.

Hársfa Tagintézmény (Tapolca, Alkotmány u. 9.)
Egy csoportszobában az elkorhadt fa nyílászárók helyére az érvényben lévő hőtechnikai 
előírásoknak megfelelő korszerű műanyag homlokzati nyílászárók kerültek beépítésre.  
Az épület északi oldalán új függő ereszcsatorna került felszerelésre. 
A 9 db kerítés oszlop, valamint 50 fm drótfonat kicserélésre került.

Barackvirág Tagintézmény (Tapolca, Kazinczy tér 2.)
Folyamatban van a bejárati kapu áthelyezésének, valamint a bejárati kapu és az épület
bejárata közötti térburkolási munka előkészítése. A munka elvégzésére az épület külső 
hőszigetelési munkáinak elkészülte után kerül sor az év folyamán.    

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola

Bárdos Lajos Általános Iskola (Tapolca, Bárdos L. u. 1-5.)
A Bárdos Lajos Általános Iskola részére biztosított karbantartási összegből elkészült az épület 
helyiségeinek tisztasági festése, a tantermek parketta burkolatának szükség szerinti
lakkozása, a szabadtéri tanterem és játszótéri játszószerek festése, az iskolaudvar csapadékvíz
elvezetése a műfüves labdarúgópálya keleti oldalán.  

Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény (Tapolca, Stadion u.
16.)
A tagintézményben a karbantartási munkák keretében elkészült az épület helyiségeinek
tisztasági festése, a tantermek parketta burkolatának szükség szerinti lakkozása, egy
tanteremben az elkorhadt, balesetveszélyes faablakok cseréje műanyag nyílászárókra.  (3 db) 
Folyamatban van a tornaterem és a szertár közé 1 db kétszárnyú ajtó elhelyezése, a
tornaszerek mozgatásának megkönnyítése érdekében.

Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Tapolca, Kazinczy tér 4.)
A tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült az étterem és a főépület 
közötti nyaktag nyugati oldalán lévő kopolit üveg cseréje hőszigetelt műanyag homlokzati 
nyílászáróra, a fogadószerkezet megerősítése, tantermek tisztasági festése, egy tanterem PVC 
padlóburkolatának cseréje.

Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet

A karbantartási munkák keretében elkészült a Ringató Bölcsődében az étterem, az Idősek 
Klubja és a Védőnői Tanácsadó tisztasági festése.   

Széchenyi István Szakképző Iskola

A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a tantermek, vizesblokkok tisztasági
festése, a folyosó padló burkolatának szükség szerinti javítása, a tornaterem észak-nyugati
sarkánál a tetőszigetelés javítása, informatikai tanterem fa szerkezetű ablakainak szükség 
szerinti javítása, az átrium udvarban lévő megdőlt balesetveszélyessé vált fenyő kivágása.  
Folyamatban van az átrium udvarban lévő padok fa ülőkéjének cseréje.  



Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI

Elkészült a Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u. 6. szám alatt lévő melegítőkonyha mennyezetének 
gipszkarton burkolása, konyha tisztasági festése.
A Tapolca, Iskola utcai épületben elkészült három tanterem és a vizesblokkok tisztasági
festése, a női vizesblokkban a berendezési tárgyak pótlása (mosdó, csaptelep), vezeték hálózat 
tisztítása, a férfi wc-ben ajtólap pótlás, és megrongálódott tanteremi ajtó javítása.

Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti Iskola

Az iskolában elkészült egy vizesblokk berendezési tárgyainak cseréje (zuhany, mosdó,
csaptelep), tetőszerkezetben lévő nyílászárók szükség szerinti javítása.   

Batsányi János Gimnázium és Kollégium

Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből megvalósult egy tanterem pvc 
burkolatának és aljzat betonozásának cseréje, a vizesblokkok tisztasági festése, kerítés festése,
80 fm függő ereszcsatorna cseréje.  

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye

Folyamatban van az Intézmény megnevezés homlokzati elhelyezéséhez a felirat betűinek 
gyártása.

Az intézmények részére biztosított karbantartási összegből 7.054.679 Ft felhasználásra került, 
elszámolása folyamatban van.

Az előirányzott összeg fennmaradó része, valamint a tartalékkeret terhére az intézményi 
felsorolásban folyamatban lévőként megnevezett és az alábbiakban felsorolt munkák kerülnek 
elvégzésre:

- Széchenyi István Szakképző Iskola Berzsenyi utcában lévő oktató kabinetjében a 
gázszolgáltató előírása alapján szükséges a gázkazán levegőellátásához szellőző és 
ventilátor beépítése, gázkazán burkolása

- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményében a nyílászáró csere miatt
szükséges a melegítő konyhában lévő gázkészülék miatt levegő utánpótlást biztosító  
szellőző és ventilátor beépítése.  

- Szász Márton Általános Iskola Diszel Szabó Ervin u. épületében elektromos ellátás
bővítése 

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, 
felújítási feladatainak elvégzéséről szóló beszámolót 
elfogadja.

Tapolca, 2014. november 18.
Dobó Zoltán
polgármester


