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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. október 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 ügyintéző

Megtárgyalja:

Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandó:

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2016. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendeletében hagyta jóvá a fenntartásában lévő intézmények karbantartási feladatainak
ellátására felhasználható előirányzatot.
A rendelet 13. melléklete alapján az Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzata Intézményi
karbantartási feladatokra 14.000.000 Ft-ot biztosított, amely belső átcsoportosítás után
15.542.823 Ft-ra módosult.
2016. év február hónapban megkerestük az intézményvezetőket azzal, hogy a 2016. 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
 a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola részére
 a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére
 a Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti Iskola részére
 a Batsányi János Gimnázium és Kollégium részére
 a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola részére
 Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére
került felhasználásra, vagy felhasználása folyamatban van.

4.876.221 Ft
2.540.188 Ft
899.950 Ft
500.000 Ft
3.345.326 Ft
135.950 Ft
1.245.218 Ft

Az intézmények 2016. évi karbantartási kiadásainak teljesítése intézményenkénti
bontásban
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Hársfa Tagintézmény (Tapolca, Alkotmány u. 9.)
Egy csoport szoba ablakai cserére kerültek. (3 db ablak)
Az utcai bejárati kaputól az épület bejáratáig beton térkő burkolatú járda készült. (60 m2)
Szivárvány Tagintézmény (Tapolca, Dobó tér 5.)
Az első emeleti vizesblokk felújításra került, a vízvezeték hálózat és a berendezési tárgyak
teljes cseréjével. Új padló és falburkolat készült.
Légzőszervi megbetegedések természetes úton történő megelőzése és a légzés javítása
érdekében sószoba került kialakításra. A sószoba kialakításával egy időben a hozzá tartozó
vizesblokk is felújításra került.
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.
Folyamatban lévő munkák: egy tanterem mennyezet vakolatának javítása (várható befejezési
határidő: november 10.).
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény (Tapolca, Stadion u.
16.)
A tagintézményben a karbantartási munkák keretében elkészült az épület helyiségeinek
szükség szerinti tisztasági festése, lakkozása, a tantermek lábazati falának OSB lappal történő
burkolása. Cserére kerültek az udvaron lévő kosárlabda palánkok.
Beszerzésre került egy tanterem teljes bútorzata.
Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Tapolca, Kazinczy tér 4.)
A tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült a tantermek tisztasági
festése.
A pissoirok dugulásának elhárítása során kiderült, hogy pissoirokhoz tartozó
vízvezetékhálózat és a lefolyó csatornahálózat olyan mértékben elhasználódott, hogy javítása
gazdaságosan nem volt megoldható, de ebben az állapotában biztonságos használatra sem volt
alkalmas, ezért a két fiú vizesblokkban a vízvezeték hálózat és a berendezési tárgyak teljes
cseréjére került sor, valamint új csempe burkolat készült a pissoirok mögött.
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
A karbantartási munkák keretében elkészült a Ringató Bölcsőde, az Idősek Klubja és a
Védőnői Tanácsadó szükség szerinti tisztasági festése.

Szász Márton Általános Iskola
Elkészült a Tapolca, Iskola u. 5. számú épületben és a Köztársaság téri épületben a vizesblokk
tisztasági festése.

Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti Iskola
Folyamatban lévő munkák: függőeresz csatorna átalakítása, kapu feletti boltív vakolat javítása
(várható befejezési határidő: október 30.).
Batsányi János Gimnázium és Kollégium
Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből megvalósult a földszinti bejáratnál
lévő két vizesblokk teljes körű felújítása.
Folyamatban lévő munkák: lépcsőház vakolat javítása (várható befejezési határidő: október
30.).
Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Elkészült a múzeum bejáratot és a tóparti sétányt összekötő terep lépcső.
Folyamatban lévő munkák: múzeum épület hűtő-fűtő hőszivattyús klímaberendezések
telepítése (várható befejezési határidő: október 30.).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca Város Önkormányzatának
fenntartásában, illetve működtetésében lévő
intézmények karbantartási, felújítási feladatainak
elvégzéséről szóló beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2016. október 19.
Dobó Zoltán
polgármester

