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Tárgy:  A Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évi céljai megvalósításához forrás 
biztosítása 

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:   dr. Iker Viktória jegyző 
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Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A 2021-2035 évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) Felújítások és pótlások terv 
részében 2021 évre két tétel került tervezésre, megvalósításra: „A szennyvíztisztító telep körül 
kivágott véderdő pótlása, a zaj- és szaghatások csökkentése érdekében” (11.869.000, - Ft 
tervezett nettó költséggel) valamint a „Tapolca, Stadion utcai zsírfogó rekonstrukciója” 
(4.000.000, - Ft tervezett nettó költséggel), összesen bruttó 20.153.630, - Ft összeggel. 
 
A DRV Zrt. képviselőivel 2021.05.13-án folytatott egyeztetés során az a megállapodás 
született, hogy a GFT-ben szereplő, „A szennyvíztisztító telep körül kivágott véderdő pótlása, 
a zaj- és szaghatások csökkentése érdekében” tárgyú tételét az Önkormányzat saját 
bonyolításában fogja megvalósítani.  
A beszerzési szabályzat szerint három vállalkozótól kértünk árajánlatot a véderdő pótlására.  
A legkedvezőbb árajánlat bruttó 25.226.010, - Ft volt, így a két beruházás bruttó 
forrásösszege 30.306.010, - Ft összegre módosult. 
 
Az eszközhasználati díj elkülönített számláján 26.701.808, - Ft összeg áll rendelkezésre, így a 
beruházások megvalósításához kiegészítő forrás biztosítása szükséges.  
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati 
rendeletében a „2021. évi beruházásai – Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos 
beruházások” megnevezésű előirányzatok között az „Eszközhasználati díjból történő 
szennyvíz beruházások”, címen bruttó 18.569.000, - Ft összeget tervezett. 
 



 

A két beruházás megvalósításához az eszközhasználati díjból befolyt összeg kiegészítésére a 
2021. évi önkormányzati költségvetés általános tartaléka terhére 4.000.000, - Ft keretösszeg 
átcsoportosítása szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 

          HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021-2035 
évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évi céljai, a 
beruházások megvalósítása érdekében egyetért azzal, hogy 
Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet általános tartalékából – 
megelőlegezéssel – 4.000.000, - Ft négymillió forint keretösszeg 
kerüljön átcsoportosításra az Egyéb város- és 
községgazdálkodással kapcsolatos beruházások, K6EV2 
Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások 
megnevezésű előirányzat emelésére, azzal a feltétellel, hogy a  
képződő 2021. évi eszközhasználati díj terhére ez az összeg 
visszapótlásra kerül.   

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
Tapolca, 2021. augusztus 12. 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 


