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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 23-i nyilvános ülésén 
tárgyalta a helyi autóbuszközlekedés menetrendjének módosításáról szóló előterjesztést, mely-
nek tárgya a Tapolcai Városgazdálkodási Kft., mint Közszolgáltató által összeállított menet-
rend-módosítás, és annak 2019. január 1-jével való hatályba léptetése volt. 
 
A Képviselő-testület a 177/2018. (XI. 23.) képviselő-testületi határozatával elfogadta a Közszol-
gáltató által előterjesztett menetrend-módosítást, felhatalmazott továbbá arra, hogy a menet-
rend módosítás 2019. január 1-jén történő hatályba lépéséhez szükséges közszolgáltatási szer-
ződés-módosítást írjam alá. 
 
2018. december 19-én Bajner Imre, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetője 
jelezte, hogy a tervezett módosítás 2019. január 1-jei hatályba lépése esetén az intézmény Ka-
zinczy Tagintézményébe, Batsányi Tagintézményébe és nagy valószínűséggel a Batsányi János 
Gimnáziumba sem fognak a tanulók beérni iskolakezdésre. 
 
A bejelentést megvizsgálva megállapítható, hogy az intézményvezető észrevétele helytálló. 
Amennyiben a november 23-i testületi ülésen kidolgozott menetrend-módosítást hatályba lép-
tetnénk, a diákok nem tudnának időben beérkezni az iskolákba. 
 
Megállapítható továbbá, hogy a menetrend módosítás kidolgozásakor súlyos figyelmetlenség-
ből elmaradt a tervezet egyeztetése a városunkban működő közoktatási és köznevelési intéz-
mények vezetőivel, valamint a legnagyobb munkáltatók képviselőivel.  
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kiemelten fontosnak tartja, hogy városunk-
ban a helyi autóbuszos személyszállítás zökkenőmentesen, a városlakók lehető legszélesebb kö-
rének igényeit kiszolgálva, a város lakóinak megelégedésére szolgáló színvonalon történjék. 
 
 
 
 



  
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2018. december 20-án levélben hívtam fel a Közszol-
gáltató Kft. ügyvezetőjének figyelmét az elmulasztott társadalmi egyeztetésre. Tájékoztattam 
továbbá, hogy javasolni fogom a Képviselő-testületnek, hogy a 177/2018. (XI.23.) számú hatá-
rozatunkat vonjuk vissza annak érdekében, hogy az új menetrend ne lépjen hatályba. Felkértem 
továbbá az ügyvezetőt, hogy tegyen új javaslatot a menetrend módosítására a szakmai jogsza-
bályok figyelembe vételével, valamint a szükséges társadalmi egyeztetés lefolytatásával, majd 
a kellőképpen előkészített menetrend-módosítási javaslatot juttassa el a Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Jegyzőjének, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetőjének. 
 
A menetrend-módosítást tehát az elmaradt egyeztetések miatt újra ki kell dolgozni, a javaslatot 
egyeztetni kell a közoktatási és köznevelési intézmények vezetőivel, a város legnagyobb mun-
káltatóival, és a megfelelő társadalmi egyeztetést követően kerülhet csak újra a képviselő-test-
ület elé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2018. november 23-án megtartott nyilvános ülé-
sén hozott 177/2018. (XI.23.) képviselő-testületi ha-
tározatát visszavonja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy minden szükséges 
intézkedést tegyen meg annak érdekében, hogy az 
újonnan kidolgozott autóbuszmenetrend-módosí-
tás a városban működő közoktatási és köznevelési 
intézmények vezetőinek, valamint a legnagyobb 
munkáltatók képviselőnek véleményének kikéré-
sét követően, a megküldött vélemények figyelembe 
vételével kerüljön újra megalkotásra és megkül-
désre a képviselő-testületnek. 

 
A képviselő-testület a menetrend módosításról a 
szükséges társadalmi egyeztetések lefolytatását kö-
vetően, a szakmailag és társadalmilag megfelelő 
módon előkészített menetrend-módosítási javaslat-
ról fog döntést hozni. 

 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
 

Tapolca, 2018. december 21. 
 
 
 
        Dobó Zoltán 
        polgármester 

 
 
 
 


