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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő Tapolca Alkotmány u. 10. szám alatti Sport és 
Turista Szálló modernizációja keretében a második emeletén lévő 12 szoba egység felújítása 2018. 
évben elkészült.  
Tapolca Kft. (8300. Tapolca, Fő tér 1.) megrendelésére a II. emelet nyugati felén lévő 4 szoba 
egység felújítása, átalakítása, folyosó, közösségi és kiszolgáló helyiségek felújítása, valamint 5 db 
homlokzati nyílászáró cseréje megtörtént, amelynek fedezete jelenleg a költségvetés 4. számú 
mellékletének Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 24. Tapolca Kft fejlesztési 
célú támogatása (kollégium felújítása) során áll (a költségvetési rendelet módosítását követően) 
rendelkezésre 25.000 eHUF bruttó értékben a 78/2019.(V.3) Képviselő-testület határozatban a 
tető felújításra jóváhagyott 8.000 eHUF fedezet átcsoportosításával.  
A Balatonfüredi Tankerületi Központtal egyeztetve a tető felújítást az Önkormányzat 
beruházásában kell megvalósítani, mivel a vagyonkezelési szerződés idevonatkozó előírásai szerint 
ÁFA mentesen az Önkormányzat adhatja át vagyonkezelésbe. 
Ennek figyelembevételéve kérjük a költségvetési rendelet 4. számú mellékletének Felhalmozási 
célú támogatások államháztartáson kívülre 24. Tapolca Kft fejlesztési célú támogatása soráról 
bruttó 8.000 eHUF átcsoportosítani a költségvetés 5. sz. mellékletének felújítási kiadásai K7VF12 
Sport- és turistaszálló modernizációja sorra, mivel a lefolytatott beszerzési eljárás alapján 11.000 
eHUF fedezet szükséges a megvalósításhoz.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                        HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Tapolca, Alkotmány 
utca 10. sz. alatt található Sport és Turista Szálló 
modernizációja keretében a zárófödém hő- és 
csapadékvíz elleni szigetelés saját beruházásban történő 
megvalósításával egyetért. 
 
A munkálatok elvégzéséhez Tapolca Város 2019. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati 
rendelet 4. melléklet 24. soráról 8.000 eHUF összeget 
csoportosít át az 5. mellékletének felújítási kiadásai 
K7VF12 Sport- és turistaszálló modernizációja sorra.  
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Tapolca Kft. részére a fejlesztési 
célú támogatás átcsoportosításához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Tapolca, 2019. július 15. 
                                                                                                              Dobó Zoltán  
                polgármester 
 


