
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8301 Tapolca, Hősök tere 15.    
 
Ügyiratszám: 1/38-1/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 9-én 
(csütörtök) 9.40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 
üléséről. 

 
Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme  
 (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 
 
Jelen vannak: Császár László polgármester  
 Bakos György 

Bognár Ferenc 
Horváthné Németh Edit 
Horváthné Szalay Gyöngyi 
Koppányi Ferenc 
Lévai József 
Sági István 
Sólyom Károly  képviselők 

 
Igazoltan távol maradt:  

Marton József 
Rig Lajos  
Vajda Attila képviselők 

 
Tanácskozási joggal, meghívott vendégek: 
 

Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics 
Tamás önkormányzati főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó 
Pénzügyi Irodavezető, Tóth János informatikus, Horváth Szilvia 
jegyzőkönyvvezető 
 
Gebhardt Gyula Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, Epres Róbert a 
Tér-metszet Kft. ügyvezetője 

 
 
Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. Javasolja, hogy a mai rendkívüli ülésen a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat tárgyalja a képviselő-testület, majd javaslatát szavazásra teszi fel.  
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
1/2014. (I.9.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
mai rendkívüli nyilvános ülésén a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat tárgyalja: 
 

NAPIREND 
 

1) Strandfejlesztés Tapolcán 
Előterjesztő: Császár László polgármester  
 

2) A Remondis Tapolca Kft-vel kötött 
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 
felmondásának visszavonása 
Előterjesztő: Császár László polgármester  
 

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1) Strandfejlesztés Tapolcán 

Előterjesztő: Császár László polgármester  
 
Császár László polgármester: Az anyagban összefoglalták az elmúlt időszak 
eseményeit, hogy mi történt ebben az ügyben. Decemberben felgyorsultak az 
események és a korábbi döntéseiket részben vissza kellett vonni, hiszen december 23-
án a Magyar Kormánytól 250.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesültek erre a célra. A rendkívüliséget az is okozza, hogy január 10-ig az 
önkormányzatnak nyilatkoznia kell ennek a pénznek a felhasználásáról, annak 
érdekében, hogy a szerződéskötésnek megfeleljenek. Nyilván ezt a korábbi 
döntéseiknek megfelelően a 100 %-os önkormányzati tulajdonú VG Kft-nek 
szeretnék átadni az előterjesztésben meghatározott módon, tehát részben tőkeként, 
részben tőketartalékként. Természetesen az önkormányzat saját erőből is 
kiegészítené ezt az összeget. Az előterjesztésben leírták a műszaki tartalmat, hogy 
mit takarna a beruházás. Van hozzá egy tanulmányterv is, ami az elmúlt időszak 
alapján került kidolgozásra gépészetileg, építészetileg, leszűrve azokat a 
tapasztalatokat, amelyeket több helyről sikerült beszerezni az elmúlt időszakban. 
Nyilván a helyi adottságokat figyelembe vették annak érdekében, hogy legalább egy 
hasonló méretű strand, vízfelület tudjon létrejönni, mint ami a korábbi időszakban 
volt, illetve üzemeltetési szempontból fontos, hogy ez egy viszonylag kedvező 
üzemeltetésű strand tudjon lenni. A kedvező azt jelenti, hogy később minél kevesebb 
önkormányzati hozzájárulással tudják üzemeltetni. Most az anyagban 20 millió 
forintot írtak be, a cél, hogy ez az összeg minél kevesebb legyen. Tehát évi 20 millió 
forintnál ne legyen több, sőt inkább kevesebb legyen ez az összeg, amivel hozzá kell 
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járulni az üzemeltetéshez. A határozati javaslat első része ezt tartalmazza, a második 
pedig a felhatalmazást a VG Kft. ügyvezetése részére, hogy a szükséges 
intézkedéseket meg tudja tenni az előkészítéssel, üzemeltetéssel, lebonyolítással 
kapcsolatban, illetve azért, hogy a tervezést, közbeszerzést és minden folyamatot el 
tudjon indítani a Kft. és akkor remény van arra, hogy ebben az évben még a nyári 
időszakban egy próbaüzemi működtetésre meg tudják nyitni. Felkéri a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. 
 
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az I. II. III. 
határozati javaslatot 6 igen és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Császár László polgármester: A Pénzügyi Bizottsági ülésen már elég jól körbejárták 
a műszaki és a pénzügyi kérdéseket is. Magával az elképzeléssel régóta foglalkoznak. 
A pénz is megvan most hozzá. A nagyságrend az ennyi, ebben meghatározó a 
rendelkezésre álló forrás. Azokat a műszaki megoldásokat próbálják érvényre 
juttatni, ami majd a későbbi üzemeltetés szempontjából kedvezőbb. A III. határozati 
javaslatban szeretnék köszönetüket kifejezni Lasztovicza Jenő országgyűlési 
képviselőnek, aki nagyon sokat tett az ügy érdekében, hogy ezt a 250.000.000 Ft-ot 
megkapják. Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek 
van kérdése, észrevétele, javaslata? 
 
Sági István képviselő: Egy pozitív megjegyzés. Reményei szerint az úszásoktatás is 
megoldható lesz. Van ígéretük a Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszonytól az 
iskolai úszás oktatás támogatására.  
 
Császár László polgármester: Szóba került a Pénzügyi Bizottsági ülésen is a 
Tanuszoda kérdése. Van egy ilyen ,,igérvényük”, csak nyilván ahhoz a forrás, illetve 
az egyéb elképzelés az egy következő feladat lenne. De ez a strand is természetesen 
lehetőséget biztosít arra, úgy ahogy a korábbi időszakban is, hogy itt az 
úszásoktatásnak a feltételei rendelkezésre álljanak. Meg lehet oldani a nyári vagy 
akár a kora nyári, késő tavaszi, illetve a kora őszi időszakban, amikor még az 
iskolaszezon tart. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra teszi fel. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
 

2/2014. (I.9.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
fontosnak és szükségesnek tartja a Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft. tulajdonában és 
üzemeltetésében álló Városi Strand fejlesztésének 
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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. 

 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
3/2014. (I.9.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tulajdonában és 
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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. 

 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
4/2014. (I.9.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 
 

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. 

 
 
2) A Remondis Tapolca Kft-vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatási 

szerződés felmondásának visszavonása 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

 
Császár László polgármester: Tegnapi napon kereste meg a Katasztrófavédelem 
Ajkai Kirendeltségének vezetője ez ügyben, hogy van egy érvényes szerződés 
felmondásuk. Időközben, ahogy a decemberi ülésükön be is számoltak, megtörtént a 
Magyar Állam részéről a Remondis üzletrészének tulajdonba vétele. Új ügyvezető 
van, Ficsor Elza személyében. Megtörtént a cégbírósági átvezetés is, illetve december 
30-i nappal megkapták a környezetvédelmi engedélyt a hulladékszolgáltatás 
tevékenység végzésére. Az akkori döntésüknek megfelelően, mivel ezt az engedélyt 
beszerezte a cég határidőn belül, az ezzel kapcsolatos határozatot vissza kell vonni és 
erről tájékoztatni kell a Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. Erről szól az előterjesztés. 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. 
 
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata? 
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Sólyom Károly képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Ezzel nem fejeződött be a 
Remondis Tapolca Kft-nek az átalakulása. A következő határidő január 31., amikor 
ennek az engedélynek a birtokában új közszolgáltatási szerződéseket kell a 
Remondisnak minden érintett településsel megkötnie. A decemberi törvényhozás 
úgy döntött, hogy 2014. június 30-ig módosította a nonprofittá való átalakulás 
kötelezettségét. Tehát ebben a félévben ez a két fontos feladat a Remondisnál még 
hátra van. 
 
Császár László polgármester: Valószínűleg a név is változni fog. 
 
Lévai József képviselő: A helyi rendeletük módosítását tervezik? 
 
Ughy Jenőné jegyző: Igen. 
 
Császár László polgármester: Tehát itt jogszabályi változás is van, illetve várható és 
nyilván a rendeletüket is ennek megfelelően hozzá kell igazítani. 
 
Lévai József képviselő: Korábban a Remondissal volt a közszolgáltatáson túlmutató 
tartalmú szerződés. A szerződés teljes egészében újratárgyalásra kerül? 
 
Császár László polgármester: Nagy valószínűséggel. A szerződésfelmondás az 
összes szerződésre érvényes volt. Az egyes szerződések felmondási ideje változó 
volt, tehát nem mindegyik féléves, volt köztük olyan, ami egy éves felmondási idővel 
rendelkezett, pl.: a téli síkosság mentesítéssel kapcsolatos szerződés. De azzal 
kapcsolatban már megállapodtak a korábbi ügyvezetéssel, hogy ezt a szezont 
tulajdonképpen még a Remondis végzi el. Nyilván az egyéb tevékenységeket, ha a 
cég nonprofittá válik, újra fogják tárgyalni az új ügyvezetéssel, hiszen a 
hulladékgazdálkodáson kívül a többi tevékenység nem nonprofit tevékenység.  
 
Lévai József képviselő: Ők akarnak foglalkozni vele? 
 
Császár László polgármester: Igen, ez a másik kérdés, hogy kimondottan csak a 
hulladékgazdálkodás marad-e a profilban. Tehát lehet, hogy ezek a tevékenységek ki 
is kerülnek. Erről még nem volt szó. Nyilván ennek is eljön az ideje, szerinte az első 
félévben ezen végig tudnak menni. 
 
Sólyom Károly képviselő: Nem elvetendő, hogy van nekik 100 %-os tulajdonú 
cégük, amibe ezeket a tevékenységeket át tudják hozni.  
 
Császár László polgármester: A feladatok elvégzésére szükség van és lesz is. Van 
olyan cégük, ahova a feladatok elvégzését át lehet emelni. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra teszi fel. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
5/2014. (I.9.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 
 
 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

78/2013. (IV.26.) Képviselő-testületi határozatát 
visszavonja és felhatalmazza Tapolca Város 
Polgármesterét, hogy a Remondis Tapolca Kft-vel 
kötött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 
felmondását vonja vissza. 

 
 
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni 
a részvételt, a rendkívüli nyilvános ülést 9.55 órakor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

 Császár László   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 
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