
 

 
5. NAPIREND                                   Ügyiratszám: 14/ 35-33 /2021. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 17-i rendkívüli nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  A Cselle-Ház Kft. részére napelemes lámpák telepítéséhez 
pénzeszköz biztosítása 

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:   Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  

  Parapatics Tamás irodavezető 
  Bakos Gáborné városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző 
   

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

       
Meghívandó:  Gáspár András ügyvezető, Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. 
    
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. előzetes egyeztetés alapján vállalja a Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati 
rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) elfogadott és az év közben felmerült, megvalósításra 
kerülő közvilágítási beruházások kivitelezését, 11 db napelemes lámpa telepítését az alábbi 
közterületeken: 
 

1. Tapolca, Diszel városrész, Patak utca (Gyulaffy László utca felől)   3 db 
2. Tapolca, Kazinczy tér 3437/93 hrsz-ú közterület, járda mellett    2 db 
3. Tapolca, Viszló utca 1-3. társasház mögötti, 1884/10 hrsz-ú közterület  5 db 
4. Tapolca, Sümegi út 22. mögött, garázssorhoz     1 db 

 
Javaslom a beszerzés támogatását és a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. részére 3.059.430, - 
Ft pénzeszköz átadását. 
 
A hivatkozott költségvetési rendeletben a „2021. évi támogatásai – Felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson kívülre” megnevezésű előirányzatok között a 28. pont „Cselle-
Ház Kft. felhalmozási célú támogatása” során jelenleg rendelkezésre álló előirányzat 
19.876.300, - Ft, amely még nem tartalmazza a napelemes lámpák telepítésére vonatkozó 
előirányzati összeget. 
 
Javaslom a napelemes lámpák telepítése ellentételezésére a pénzeszköz átadását 3.059.430, - 
Ft összegben a Rendelet 6. melléklete, Beruházások, Közvilágítással kapcsolatos beruházások 
K6KZV1 és K6KZV2 előirányzati sorain lévő 1.440 eFt terhére és a 7. melléklete I. 1. 
Általános tartalék előirányzata terhére 1.620 eFt összegben. 



 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. végezze el 
11 db napelemes lámpa telepítését az alábbi közterületeken: 
 

- Tapolca, Diszel városrész, Patak utca (Gyulaffy 
László utca felől) 3 db, 

- Tapolca, Kazinczy tér 3437/93 hrsz-ú közterület, járda 
mellett 2 db, 

- Tapolca, Viszló utca 1-3. társasház mögötti, 1884/10 
hrsz-ú közterület 5 db, 

- Tapolca, Sümegi út 22. mögött, garázssor 1 db, 
  

amelyhez a szükséges 3.059.430, - Ft, azaz hárommillió-
ötvenkilencezer-négyszázharminc forint pénzeszközt átadja 
a gazdasági társaság részére fejlesztési célú támogatásként.  
 
A támogatást a Képviselő-testület a Tapolca város 2021. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 
6. melléklete Beruházások, Közvilágítással kapcsolatos 
beruházások K6KZV1 és K6KZV2 előirányzatainak terhére 
1.440 eFt és a 7. melléklete I. 1. Általános tartalék 
előirányzatának terhére 1.620 eFt összegben biztosítja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 
Tapolca, 2021. augusztus 12. 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 


