1. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/ 36/2014.
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2014. január 9-i rendkívüli nyilvános ülésére.
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Császár László polgármester
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Meghívandó:

Gebhardt Gyula, Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője
Epres Róbert, Tér-metszet Kft. ügyvezetője

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási
Kft. tulajdonában és üzemeltetésében álló Városi Strand fejlesztésének fontosságáról
és az ehhez szükséges források biztosításáról több alkalommal, legutoljára a 2013.
november 12-én tartott rendkívüli nyilvános ülésén tárgyalt. Az ülésen hozott
157/2013. (XI.12.) képviselő-testületi határozattal felhatalmazást kaptam az 1/2013.
(II. 25.) önkormányzati rendelet alapján a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. törzstőkéjének emelése céljából 200 millió forint összegű 15 év futamidejű hitel felvételéhez, a
hitelszerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. A
158/2013. (XI.12.) képviselő-testületi határozattal arról döntöttünk, hogy a Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. törzstőkéjét 200.000.000 Forinttal, azaz Kettőszázmillió Forinttal felemeljük a - kormányzati engedély birtokában rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú hitelfelvétele terhére.
Döntéseinket követően a fejlesztés megvalósítása érdekében Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselőnk közbenjárását kértem és biztatására közvetlenül is támogatási kérelemmel fordultam a Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnökséget vezető államtitkárához, dr. Lázár János úrhoz (1. számú melléklet).
A gyors és határozott előkészítést követően Magyarország Kormánya az 1967/2013.
(XII. 17.) Kormányhatározattal egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében az állami költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításával 62 önkormányzat támogatásáról döntött.
Részünkre, Tapolca város feladatainak biztonságos finanszírozására 250 millió forint
vissza nem térítendő támogatást biztosított.
Köszönet a döntéshozóknak és országgyűlési képviselőnknek közbenjárásáért!
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Ezt követően a Magyarország Kormánya az 1974/2013. (XII. 18.) Kormányhatározatban arról is döntött, hogy a 200 millió forint összegű hitelfelvételi kérelmünkhöz
hozzájárulását nem adja meg.
Az állami támogatás összege 2013. december 23-án megérkezett az önkormányzati
pénzforgalmi számlánkra, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. Ehhez egy adatlap kitöltése, a kiadásokhoz kapcsolódó dokumentumok körének felsorolása szükséges. Esetünkben ez a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tőkeemeléséről
szóló Képviselő-testületi határozat lehet.
Az adatlapot a Belügyminisztérium részére 2013. január 10-ig kell megküldeni. Az
összesítést követően más – önkormányzati feladatellátást érintő – dokumentum benyújtása is szükséges lehet.
A szép karácsonyi ajándékról szóló kormányzati döntést megismerve a 2013. december 20-i a képviselő-testületi ülésen a hitelfelvételből megvalósítandó tőkeemelésre
vonatkozó határozatainkat visszavontuk.
A fejlesztési és stratégiai programjainkban kinyilvánított önkormányzati fejlesztési
céljaink elérése érdekében a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tőkeemelésére - strandfejlesztés céljára – irányuló szándékunk fenntartását, megerősítését javasolom.
A további leírásban részletezett fejlesztés becsült összege nettó 350 millió forint. Ezt
az állami támogatás és az önkormányzati költségvetés terhére lehet megvalósítani a
Városi Strand tulajdonosa, a kizárólagos tulajdonunkban álló Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére átadott források révén.
A tőkeemelés lehetséges módjáról a gazdasági társaság könyvvizsgálójától és ügyvédjétől is véleményt kértem, amelyek alapján javasolom a fejlesztés alapjául szolgáló pénzforrás egy részét -100 millió forintot - jegyzett tőkeemelés, másik részét - 250
millió forintot- tőketartalék emelés jogcímén biztosítani gazdasági társaságunk részére. A tulajdonosi döntés alapján a tőkeemelés átvezetésre kerül az alapító okiraton és
a cégbírósági bejegyzésen.
A Tér-metszet Kft. által készített strandfejlesztési koncepciót a következőkben mutatom be, rajzi anyaga az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi:
„ Építészet:
A korábbi elképzelések beruházási és fenntartási költségeit és a strand felújításának
problémáit elemezve a fejlesztés lehetséges irányát oly módon határoztuk meg, hogy
egy olyan komplexum alakuljon ki, amely szélesebb vendégközönség számára legyen vonzó, de a fenntartási költségei a lehető legalacsonyabbak legyenek.
A rendelkezésre álló pénzügyi források korlátossága miatt célszerűbbnek gondoljuk
a nagy beruházási és jelentős fenntartási költséggel járó nagyobb úszómedencéről a
súlypontot az egyéb élményelemekre, és szolgáltatásokra tegyük át.
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Szükségesnek ítéltük ezt azért, mivel a nagyméretű úszómedencék fajlagos kihasználtsága jóval alacsonyabb az összes medencénél, ugyanakkor figyelembe véve azt a
lehetőséget, hogy az esetleges bővítés során tanuszoda kialakítására is lehetőség nyíljon. Fenti okok miatt olyan attrakciók létesítése tűnik indokoltnak, amely növeli a
strand vonzerejét és ezzel a bevételeket is (gyerekmedence, csúszda, sodró, masszázs
stb.). Az épület megfogalmazása alapvetően a tradicionális formákat követi, maga a
program mérete sem indokolna nagyszabású építészeti attrakciókat, ezért cél lehet
egyszerű, de jól formált és ésszerű szerkezetek kialakítása.
Összességében a cél még, hogy az elhelyezendő építmények úgy kerüljenek telepítésre, hogy azok lehetőséget biztosítsanak a területen később további medencék, elemek
elhelyezésére.
Épületek telepítése:
A meglevő épületek közül a mostani öltöző épülete gazdasági funkciót kapna, míg a
meglevő WC épülete egy későbbi ütemben felújítható.
Az új fogadóépület a medencéktől északra létesülne. Ebben kerülne elhelyezésre a
medencék gépészete, az öltözők, a mellék- és kiegészítő funkciók. A gépészeti épületrész felső szintjéről indulhatnak a csúszdák, kihasználva azt, hogy maga a gépészetet sem kerülne a föld alá.
Az épület nyugati része az új vendégbejárathoz közel kerülne kialakításra, ahol a
pénztár, az egészségügyi helyiség és egy büfé létesülne.
Medencék:
A jelenlegi létesítmények közül kizárólag a meglévő meleg vizes ülőmedence szerkezetei tarthatók meg. A jelenlegi nagymedence szerkezetének felújítása gazdaságosan
nem megoldható, bontása is jelentős költségeket jelentene, ezért ennek területét kerítéssel, növényzettel csak lehatárolnánk a területről. Tekintve, hogy a korábbi üzemeltetése során a medencéből jelentős vízmennyiség távozott, alapos geotechnikai vizsgálat szükséges bármilyen más célú felhasználás esetén.
A nagymedence szűrői alkalmasak az új komplexum kiszolgálására, ezért azok felújítását követően a továbbiakban is szolgálnák a létesítményt.
A korábbi meleg vizes medence szerkezete megfelelő ezért a most kidolgozott tervezési program szerint a meglevő ülőmedence szerkezetét felhasználva, azt átalakítva
egy kétmedencés új medencévé kerülne átépítésre. Egyik fele továbbra is a meleg
vizes ülőmedence funkcióját töltené be, míg a medence másik fele pedig a csúszda
medence funkcióját látná el.
E medencétől észak nyugatra lenne elhelyezve egy kombinált új medence, melyben
egy 25 m x 12,5 m (ötsávos) úszórész, egy sodró medence, masszás zuhanyokkal, továbbá ezektől leválasztva egy meleg vizes ülőmedence is kialakításra kerülne.
A medencéktől délre egy új kétmedencés bébi, illetve gyerekmedence készülne a
hozzá tartozó kiegészítőkkel (csúszda, egyéb élményelemek).
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Gépészet:
A strand vízellátását a meglévő, de felújításra szoruló, jelenleg a „FA” Bakonyi Bauxitbánya Kft. tulajdonát képező termálvíz kút biztosítja, amelyben közel 42.000
m3/év termálvíz felhasználási lehetőség van lekötve.
A termálvíz szabad széndioxid és szénsav tartalma a vízelőkészítés során eltávolításra kerül egy gáztalanító segítségével. Ezt követően a vizet vastalanítani kell, majd az
utófertőtlenítésre kerül sor.
A medencék túlfolyóvályús feszített tükrű kialakításúak lennének. A vízforgatás során ismét szűrés történik, majd ezután hőszivattyús hőhasznosításra kerülnek a vizek, amely biztosítaná a használati melegvíz utánpótlását is.
A medence vízforgató rendszeréhez telepítésre kerülne egy analizátor egység, amely
vezérelné a szükséges vegyszeradagolást. A vegyszeradagolásokkal az algásodás
meggátolását, a PH érték beállítását, pelyhesítő szer beadagolását végeznénk el.
Ahhoz, hogy a medencék technológiai szennyvizei ne szennyvízcsatornába legyenek
elvezetve, hanem a felszíni befogadó felé kerüljenek kiürítésre, szükségesnek látszik
egy technológiai hulladékvíz tisztítására szolgáló műtárgy beépítése.
Mind az építészeti, mind a gépészeti tervek részletes kidolgozása ezután történhet.
A költségek várható alakulása:
A költségek számbavételénél tapasztalati számok állnak rendelkezésre, amelyek
alapján a strand felvázolt technikai megvalósítása mintegy nettó 350 millió Ft költséget jelentene.
Ez tartalmazza a tervezést, az engedélyeztetést, a közbeszerzés lebonyolítását, az
előkészítő munkálatokat, a kútfelújítást, a közművesítést, az építészeti munkákat, a
gépészeti berendezéseket, a biztonsági rendszer kiépítését, a szükséges parképítést,
térburkolatokat és a próbaüzemelés költségét. „
Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Strand fejlesztése a helyi társadalmi igény és elvárás, a körzetközponti
funkció erősítése szempontjából, továbbá településünk turisztikai vonzereje növelése
érdekében elengedhetetlenül szükséges.
Tapolca és térsége lakosságáért, az új nemzedékért, a tanulóifjúságért érzett felelősségteljes döntésünk meghozatalát kérem.
Mérlegelnünk kell azt a fontos szempontot is, hogy a létesítmény folyamatos üzemeltetése a kisvárosi tapasztalatok alapján a közvetlen bevételekből nem biztosítható. A
korábbi évek tényadatai és az ezzel foglalkozó szakemberek becslése szerint évente
mintegy 20 millió forint összegre becsülhető támogatási igény is keletkezni fog,
amelyről a megvalósítást követő évek önkormányzati költségvetési rendeleteiben
kell majd dönteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
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Határozati javaslatok
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak
és szükségesnek tartja a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tulajdonában és üzemeltetésében álló Városi Strand fejlesztésének megvalósítását a helyi társadalmi igény és elvárás teljesítése, a körzetközponti funkció erősítése, Tapolca turisztikai
vonzereje növelése érdekében a város és térsége lakosságáért, az új nemzedékért, a tanulóifjúságért érzett felelőssége
tudatában.
A felújított létesítmény folyamatos üzemelése biztosítása érdekében kinyilvánítja támogatási szándékát.
Köszönettel fogadja Magyarország Kormánya által az
1967/2013. (XII. 17.) Kormányhatározattal biztosított
250.000.000 forint, azaz Kettőszázötvenmillió forint vissza
nem térítendő állami támogatást.
Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a tőkeemeléshez a
2014. évi önkormányzati költségvetés terhére 100.000.000 Ft
önkormányzati forrást biztosít.
Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere
15.), mint a Tapolcai Városgazdálkodási Kft (8300 Tapolca,
Berzsenyi u. 9., Cg.: 19 09 502963) egyszemélyes tulajdonosa,
a társaság alapító okiratának 5. pontjában meghatározott
180.240.000.-Ft összegű törzstőkéjét pénzben teljesítendő
100.000.000.-Ft-tal, azaz egyszázmillió forinttal 280.240.000.Ft-ra felemeli.
A felemelt törzstőke összeg teljesítésére 8 napon belül kerül
sor.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyidejűleg a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-t „ázsió” jogcímén
pénzbeli teljesítéssel 250.000.000.-Ft, azaz kettőszázötvenmillió forint tőke tartalékba helyezendő vagyoni hozzájárulásban részesíti.
E tőketartalékba helyezendő vagyoni hozzájárulás teljesítésére 2014. július 31-ig kerül sor.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az előkészítő
munka elvégzésére és az alapító okirat módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
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II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tulajdonában és üzemeltetésében
álló Városi Strand fejlesztésére irányuló, a Tér-metszet Kft.
által készített koncepciót megismerte, azt támogatja. A rajzi
munkaanyag jelen határozat mellékletét képezi.
Felkéri a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét a tervezési, az engedélyeztetési, az előkészítő tevékenységek elvégeztetésére, a közbeszerzés lebonyolítására, a projekt
megvalósítása során a kivitelezési munkák (kútfelújítás,
közművesítés, építészeti munkák, gépészeti berendezések telepítése, a biztonsági rendszer, a park- és térburkolatok kiépítése) lefolytatására és a létesítmény próbaüzemeltetésére.
Határidő:
Felelős:

2015. május 31.
polgármester

III.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselőnek a
tapolcai Városi Strand fejlesztési forrásai biztosítása érdekében kifejtett munkájáért, hathatós sikeres tevékenységéért.

Tapolca, 2014. január 8.
Császár László
polgármester

Látványképek:
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Bejárat
Pénztár, öltöző vizesblokk és elsősegélynyújtó hely épülete
Gépészet és csúszdatorony épülete
Büfé
Sodrómedence 30 m2
Hidegvizes élménymedence, pezsgőfürdő, hidromasszázs
Úszó medence
Meglevő melegvizes medence átalakítva csúszdamedencévé
Gyerek-és bébi medence 80 m2
Játszótér
Meglévő wc épülete
Meglévő épület, felújjítandó raktárrá és személyzeti öltözővé
Térburkolat
Zöldfelület

m 1:200

PÉNZTÁR, ÖLTÖZŐ, VIZES BLOKK ÉPÜLETE

Inspirációk:

GÉPÉSZET ÉPÜLETE

ablak helye
ajtó helye

CSÚSZDATORONY

BÜFÉ ÉPÜLETE

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ HELY
Jelmagyarázat:

TAPO LCA
Strand u. 1933/1 hrsz. meglévő strand felújítása - tervezési programterv

T É P Ü L E TE
GÉ P É S ZE

átjárás a strand felé

PÉNZTÁR

főbejárat

Tervező:

Építtető:

TÉR- METSZET Építész és Mérnöki Iroda Kft. - Epres Róbert É 19-0297
Tel.:36-20-575-1300 E-mail.: t.metszet@gmail.com

Tapolca Városgazdálkodási KFT.
Tapolca 8300 Berzsenyi D. u. 9. Képv: Gebhardt Gyula Sándor üv.
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