TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/38-56/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.
december 10-én (szerda) 14.40 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterem
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

Jelen vannak:

Dobó Zoltán polgármester
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Kozma Henrik
Lévai József
Rig Lajos
Sólyom Károly képviselők,

Igazoltan maradtak távol:

Koppányi Ferenc
Marton József
Vajda Attila képviselők.

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, Parapatics Tamás pályázati referens,
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Hársfalvi József
Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető, Ihász József
Építéshatósági Irodavezető, Döméné Domonkos Bernadett
jegyzőkönyvvezető,
Gebhardt Gyula Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezető
igazgatója, Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, Benczik Zsolt Tapolcai Járási
Hivatalvezető, Décsey Sándor Wass Albert Könyvtár és Múzeum
igazgatója, Tapolcai Városi Televízió munkatársai,
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Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fő jelenlétével
határozatképes, az ülést megnyitja. Bejelenti, hogy Koppányi Ferenc, Marton József
és Vajda Attila képviselők előre jelezték távolmaradásukat. A meghívóban szereplő
napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza.
180/2014. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
rendkívüli nyilvános ülésén a meghívóban szereplő
napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND
1) Forrás biztosítása a tapolcai strandfelújításhoz
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
2) A
Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány
üzletrész átruházási keretszerződés módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Forrás biztosítása a tapolcai strandfelújításhoz
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy 250 millió forint állami
támogatással indul a strand beruházás, amihez Tapolca Város Önkormányzata 100
millió Ft-ot bocsát rendelkezésre. A Városgazdálkodási Kft-nél tőkeemelést hajtottak
végre. A hiányzó összeg biztosítása érdekében Tapolca Város Önkormányzata a
felszabadítható forrásait átvizsgálta, és megállapították, hogy az intermodális
közlekedési csomópont önerejét fel tudják szabadítani, ami 56 millió forintos forrást
jelent. A 43 millió Ft-os forrást a 2016. évi költségvetés terhére vállalnák, valamint
számítanának a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítványtól 30 millió Ft-ra. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez több kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán
polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
181/2014. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is
fontosnak és szükségesnek tartja a Tapolcai Városgazdálkodási
Kft. tulajdonában és üzemeltetésében álló Városi Strand
felújításának megvalósítását.
Ennek érdekében a kizárólagos tulajdonában álló Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. (8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9., Cg.: 19
09 502963)

saját tőkéjét törzstőke emelés jogcímén pénzbeli
teljesítéssel 100.000,-Ft, azaz százezer forint összeggel
megemeli. Teljesítésére 8 napon belül kerül sor;

saját tőke tőketartalékát „ázsió” jogcímén pénzbeli
teljesítéssel legfeljebb 99.000.000,-Ft, azaz kilencvenkilenc millió
forint összegű vagyoni hozzájárulásban részesíti.
Előzetes kötelezettséget vállal:

a 2015. évi önkormányzati költségvetés
56.000.000,-Ft, azaz ötvenhatmillió forint összegre;

terhére


a 2016. évi önkormányzati költségvetés terhére
43.000.000,-Ft, azaz, negyvenhárom millió forint összegre
a tőketartalékba helyezendő vagyoni hozzájárulás teljesítésére a
felújítás ütemezésének megfelelően.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a tőketartalék
emelésével kapcsolatos megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos, ill. 2016. február 28.
polgármester
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2.) A Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány üzletrész átruházási keretszerződés
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a keretszerződést
három pontban módosítanák. Ezek a módosítások arról szólnak, hogy az előbb
említett 30 millió forintot más célra is fel tudják használni. Baski Sándor javaslatára
kicsit általánosítottak ebben a szerződésben, ami úgy szól, hogy Tapolca város javára,
fejlődését szolgáló technikai jellegű fejlesztéseket tudnak ebből megvalósítani. Ebbe
már belefér a 30 millió forint. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
182/2014. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete az
üzletrész átruházási keretszerződés módosítását
elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosító szerződés
aláírására.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete
köszönetét fejezi ki a Tapolcai Városgazdálkodási
Alapítványnak a fejlesztés hozzájárulása, illetve a
szerződés módosítása érdekében nyújtott segítségéért.
azonnal, ill. folyamatos
polgármester

Határidő:
Felelős:
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Dobó Zoltán polgármester: A sajtó és a képviselők jelenlétében is külön megköszöni
az alapítvány gyors és operatív közreműködését. Baski Sándor azonnal
rendelkezésre állt és a megoldást keresve tudták módosítani ezt a keretszerződést. A
város nevében köszönetét fejezi ki.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 14.45 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző
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