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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2019. március 28-i nyilvános ülésére 
 
               
Tárgy:  Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók 

működtetésének szerződés szerinti elszámolása 
 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
  Városüzemeltetési Csoport 
    Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető 
  Kasza Veronika városüzemeltetési ügyintéző 
    
Megtárgyalja:   Gazdasági Bizottság 
    Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 
Meghívottak:  Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 
   Gáspár András ügyvezető 
 
 
  TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 182/1999.(V.13) számú határozatával 
megbízta a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-t (továbbiakban: VG Kft.) a fizető 
várakozóhelyek automata parkolási rendszerének kiépítésével, bevezetésével, 
megszervezésével és működtetésével. Az 1999. július 30-án határozatlan időre létrejött 
működtetési megállapodás 2018. évben a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
közszolgáltatási szerződés formájában átdolgozásra került. A közszolgáltatási szerződés 3. 
pontja és a 3. melléklete tartalmazza a pénzügyi elszámolásra, bérleti díjra vonatkozó 
rendelkezéseket.  
 
A VG Kft. a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján 2018. február 27-én 
megküldte a beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi (1. melléklet).  
 
A beszámoló alapján 2018. évben a fizetőparkoló bevétele minimális mértékben, 299 e Ft-
tal nőtt a 2017. évhez képest. A VG Kft. jelenleg 21 parkolóautomatát üzemeltet, melyből 
10 db már korszerű berendezés. 2016 óta nem cseréltek automatát, idén azonban újabb 4 
db automata cseréjét tervezi a cég, mellyel tovább csökkenne a régi, elavult automaták 
száma (7 db maradna a régiből).  



A parkolók üzemeltetésénél sok helyen problémát jelent a parkolók burkolatának állapota 
is. A fizetőparkoló övezetben lévő közútjaikon és egyes parkolóknak a belső úthálózatán 
az aszfaltburkolatos felújítások több éves hiánya látványos, néhol szembetűnő 
állagromlást eredményezett. Ez a helyzet 2018. évben csak tovább romlott. Az 
útburkolatokat 5-8 évente célszerű a szakma szabályai szerint új aszfalt réteggel ellátni. A 
2019. évi költségvetés már tartalmaz utak burkolatfelújítására előirányzatot, azonban 
egyik utca sem a fizetőparkoló övezetben van. Ez egy jó irány lehetne, és a következő 
években is több utca burkolatfelújítását – fizetőparkoló övezetben lévő utcákat is - kellene 
megvalósítani, hogy javulást tudjunk elérni a szolgáltatási szintben.  
 
A VG Kft. által a közszolgáltatási szerződésben meghatározott bérleti díj és takarítási díj 
Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében, a Szolgáltatások ellenértéke 
előirányzat részeként jelentkezik bevételként.   
A VG Kft. beszámolója alapján a 2018. évi 17.000.000 Ft + Áfa bérleti díj mértékét javaslom 
megemelni 2.000.000 Ft + Áfa összeggel, így az éves bérleti díjat 19.000.000 Ft + Áfa 
összegben meghatározni. 
A 2019. évi takarítási díjat javaslom a 2018. évi 1.200.000 Ft + Áfa összegben meghatározni. 
A közszolgáltatási szerződés 1. melléklete nem tartalmazta a közlekedési táblákra és 
burkolatjelekre vonatkozó tevékenységmeghatározást, ezért azzal még kiegészül a 
melléklet. 
 
Javaslom a közszolgáltatási szerződés módosítását a fentiekben foglaltak szerint és az 
előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt szövegben történt  egyértelműbb megfogalmazás-
módosításokkal együtt elfogadni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a VG Kft. fizető parkolók üzemeltetéséről 
szóló 2018. évi beszámolóját és a közszolgáltatási szerződés módosítását elfogadni 
szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I.  
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a fizető parkolók 2018. 
évi üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja.  
 

II. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által fizetendő, a fizető 
parkolóhelyekre vonatkozó bérleti díj 2019. évi mértékét 
19.000.000 Ft + Áfa összegben határozza meg. 
 



A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által fizetendő, a fizető 
parkolóhelyekre vonatkozó takarítási díj 2019. évi mértékét 
1.200.000 Ft + Áfa összegben határozza meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert „a parkolás szabályozásáról 
és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. 
(VI.21.) rendeletben meghatározott fizető várakozóhelyek 
üzemeltetésével, az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 
ellátásával, a fizetővárakozóhelyek bővítéséhez, 
fenntartásához kapcsolódó beruházások végrehajtása” 
tárgyban létrejött Közszolgáltatási szerződés 2. melléklet 
szerinti módosításának aláírására. 
 
Határidő: 2019. április 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
Tapolca, 2019. március 12. 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 

 























 
 



 
2. melléklet 

 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítása 
 
amely létrejött egyrészről: Tapolca Város Önkormányzata  

képviseli: Dobó Zoltán polgármester 
    8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
    Adószám: 15734161-2-19 
    Számlaszám: 11748052-15429348 

mint Megbízó, (továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről: Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 
  képviseli: Gáspár András ügyvezető 
  8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9. 
  Adószám: 1152510-2-19 

mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) 
 
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
Felek rögzítik, hogy a közöttük 2018. március 01. napján, a „fizető várakozóhelyek 
üzemeltetésével, az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásával, a 
fizetővárakozóhelyek bővítéséhez fenntartásához kapcsolódó beruházások 
végrehajtásával” tárgyban létrejött Közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: 
alapszerződés) közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 
1. Az alapszerződés 3.2 pontja a következőre módosul: 

 
„3.2. A bérleti díj mértéke 
 
Közszolgáltató minden év február 28-ig benyújtja a bevételeket és kiadásokat 
tartalmazó éves beszámolóját, amelynek alapján felülvizsgálatra kerül az éves bérleti 
díj mértéke. Az éves bérleti díj mértékét Felek a 3. számú mellékletben rögzítik.” 
 

2. Az alapszerződés 3.3 pontja a következőre módosul: 
 
„3.4. Fizető parkolók takarításának díja 
 
3.41. Közszolgáltató 3.2. pont alapján benyújtott éves beszámolójának tárgyalása során 
kerül meghatározásra az éves takarítási díj mértéke, melyet a Felek a Szerződés 4. 
számú mellékletében rögzítenek. 
3.42. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott 
éves takarítási díjat a fizetőparkolók takarítási munkáinak elvégzése 
ellentételezéseként, a Megbízó által negyedéveket követő hónap 10-ig kibocsátott 
számlák alapján egyenlő részletekben fizeti meg a Közszolgáltató.’ 
 



 
3. Az alapszerződés 1. melléklete a következő ponttal egészül ki: 

 
„k) Közlekedési tábla karbantartás és burkolati jel felújítási szolgáltatás: A fizető 
várakozóhelyekkel érintett útszakaszok KRESZ tábláinak és burkolati jeleinek 
felújítása.” 
 

4. Az alapszerződés 3. melléklete a következőre módosul: 
 
„3. melléklet 

 
A 2019. évi bérleti díjat Felek Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
…/2019 (III.29.) Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően 19.000.000 Ft + ÁFA 
összegben határozzák meg.  
 

5. Az alapszerződés 4. melléklete a következőre módosul: 
 
„4. melléklet 

 
A 2019. évi takarítási díjat Felek Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
…/2019 (III.29.) Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően 1.200.000 Ft + ÁFA 
összegben határozzák meg.” 
 

 
6. Az alapszerződés egyéb pontjai változatlan formában érvényben maradnak. Jelen 

szerződés-módosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
7. A Szerződő Felek a fenti szerződést átolvasták, megértették és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
 
Tapolca, 2019. március…. 
 
 ………………….. ………………………… 
 Dobó Zoltán polgármester Gáspár András 
  ügyvezető 
   
 
Ellenjegyzem: 
  ………………………………………. 
  Schönherrné Pokó Ildikó 
  pénzügyi irodavezető 
 
A kötelezettségvállalással egyetértek: …………………………………….. 
  dr. Németh Mária Anita 
  jegyző 
 
 


	E L Ő T E R J E S Z T É S
	E L Ő T E R J E S Z T É S
	1. melléklet
	1. melléklet
	1. melléklet
	2. melléklet
	2. melléklet

