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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervében szerepel a városi
strand üzemeltetéséről szóló beszámoló megtárgyalása. A strandot üzemeltető Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elkészítette a 2019. évi működésről szóló
részbeszámolót, mely Önkormányzatunk részére benyújtásra került. A beszámoló az
előterjesztés mellékletét képezi.
A Tapolcai termálstrand 2017. május 15-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Az
üzemeltető az év eleji egyeztetések alapján az idei évre vonatkozóan elő-, és utószezont nem
tervezett, ennek megfelelően a strand június 08-tól szeptember 01-ig tartott nyitva.
Az előző szezonhoz képest mintegy 2.700 fővel több fizető vendég járt a strandon, így
összességében meghaladta a vendégszám a 30.000 főt. A helyi lakos vendégek száma
jelentősen növekedett, míg a nem helyi látogatók száma csökkent.
A Társaság pályázott a gyermeknapi, a strandok éjszakája, valamint a strand záró
rendezvényekre. A rendezvényeken a részvétel ingyenes volt, a pályázat elbírálása még nem
történt meg.
A bevételek a bérletekből, a Tapolca Kft. által szervezett rendezvényekből, úszásoktatás
díjából, a büfé bérleti díjából, valamint a belépőjegyek értékesítéséből képződtek.
A strand által a két elmúlt szezonban lebonyolított forgalom adatai – mind a látogatottság, és
mind a bevétel tekintetében – a benyújtott részbeszámolóban részletesen bemutatásra
kerültek. Az utolsó negyedévben a téli felkészülési munkák során keletkezhetnek nem
tervezett kiadások, továbbá a közmű díjak jelentős része még nem került leszámlázásra.
Ezáltal az éves működésről nem készülhetett átfogó beszámoló, nem kapható teljes kép az
üzemeltetésről.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2019. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati
rendelete a „Működési célú támogatások államháztartáson kívülre” költségsoron 40.000 E Ft
támogatási összeget tartalmaz a Városi Strand üzemeltetéséhez való hozzájárulás céljából. Az
Önkormányzat és a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. között létrejött támogatási szerződés
alapján a költségvetésben meghatározott összeg három részletben, 2019. szeptember 30.
napjáig kifizetésre került. A támogatási szerződés 5. pontja értelmében a 40.000 E Ft összegű
támogatás a 2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. között felmerült számlák kifizetésére szolgál. A
2019. évi költségvetésben a fenti támogatási összegen felül nem szerepel további tervezett
forrás a strandfürdő működési költségeinek finanszírozására.
A már folyósított önkormányzati támogatási összegekkel csökkentett éves veszteség összege
még nem állapítható meg, mivel az év végéig még további kiadásai vannak a Társaságnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
termálstrand 2019. évi működéséről szóló részbeszámolót
megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2019. november 19.
Dobó Zoltán
polgármester

