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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2018. március 9-ei rendkívüli nyilvános ülésén írásbeli előter-
jesztésemre „Az önkormányzati tulajdonú tapolcai Sport- és turistaszálló modernizá-
ciója” című napirendet tárgyalta.  
 
Döntött arról, hogy összhangban stratégiai dokumentumainkban foglaltakkal, fontos-
nak tartja a település turisztikai vendégfogadási feltételei minőségi javítását célzó ön-
kormányzati beruházásokat, különösen a kizárólagos tulajdonban lévő, önkormány-
zati tulajdonú Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Fő tér 1.) által üzemeltetett, Tapolca Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő Sport- és turistaszálló (8300 Tapolca, Alkotmány u. 
10.) szolgáltatási színvonalának növelését, modernizálását.  
 
A tervezett fejlesztéshez 20.000.000.- Ft, azaz Húszmillió forint összegű forrást biztosí-
tott a 2018. évi önkormányzati költségvetés pályázati tartaléka terhére.  
 
Felkért továbbá arra, hogy vizsgáltassam meg a Magyar Turisztikai Ügynökség által a 
„Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése” keretében széles 
körben és területen meghirdetett TFC-1.1.1-2017 kódszámú pályázati felhívást, külö-
nösen annak megvalósíthatósági és fenntarthatósági feltételeit. 
 



 
 
 
Felkérést kaptam még, hogy a fejlesztés jövőbeni teljesíthetősége esetén a Tapolca Kft. 
által készítendő, erre a fejlesztésre vonatkozó Üzleti Terv és költségvetés alapján ala-
pítói döntéssel támogassam pályázat benyújtását, a fejlesztési forrás önrészként való 
felhasználását. 
 
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és a Tapolca Kft. pályázati ügyintézéssel 
foglalkozó szakemberei a nyilvános képviselő-testületi ülést követően további egyez-
tetéseket folytattak, amelynek eredményeként arra a következtetésre jutottak, hogy a 
fejlesztés pályázati feltételekhez való megfeleltetése érdekében vállalandó indikátorok 
jelenleg nem teljesíthetőek. 
A panzió minősítés rövid időn belüli eléréséhez szükséges munkák, feladatok köre, 
illetve az üzemeltetési tapasztalatok és számadatok alapján a felújítás pályázathoz il-
leszkedő hasznosulása kétséges, amelyből következően a pályázati felhívásra benyújt-
ható projekt támogatása nem lehetséges. 
 
A vonatkozó határozatban (1. számú melléklet) megfogalmazott fejlesztési cél elérése 
érdekében célravezetőbb a saját forrásból történő felújítás. Az előterjesztés 2. mellék-
lete tartalmazza a Tapolca Kft. által még 2018. márciusában a pályázat benyújtásához 
összeállított költségtáblázatot. 
A Képviselő-testület által biztosítandó 20.000.000.- Ft összeg hatékony felhasználásá-
val tartható a jelenlegi vendégkör és árszint, méltó módon, kedvező költségekkel tör-
ténhet a városi vendégek elhelyezése.  
 
Az egyeztetés eredményét megismerve az önerős fejlesztési javaslattal egyetértettem.  
 
A 2018. évi megvalósítás érdekében szükséges a feltételes forrás véglegesítése, így ja-
vasolom a Tapolca Város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének K7 
Felújítások jogcím, „Az önkormányzati tulajdonú tapolcai Sport- és turistaszálló mo-
dernizációja” előirányzat megjelenítését az ugyanezen önkormányzati rendelet 7. 
számú melléklete K513 jogcím, 2. Céltartalék, Felhalmozási célú pályázati tartaléka 
terhére.  
 
A fentiekben leírt előzmények alapján az új határozati javaslat elfogadását kérem az 
előterjesztést megvitatatását követően. 
 
Támogató döntést és a létesítményt üzemeltető Tapolca Kft. által készítendő Üzleti 
Terv és költségvetés elfogadásával a nyári turisztikai szezon befejezése és a szükséges 
ajánlatkérői eljárás lefolytatását követően a fejlesztés indítható. 
 
 
 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
                         I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, 
hogy a Polgármester a 2018. március 9-ei rendkívüli nyilvános ülé-
sén hozott 35/2018. (III. 09.) számú határozatával összhangban a 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő Tapolca Kft. (szék-
helye: 8300 Tapolca, Fő tér 1.) által üzemeltetett, Tapolca Város 
Önkormányzata tulajdonában levő Sport- és Turistaszálló (8300 
Tapolca, Alkotmány u. 10. ) tekintetében megvizsgálta a Magyar 
Turisztika Ügynökség által a „Kisfaludy Szállásfejlesztési Konst-
rukció – panziók fejlesztése” keretében meghirdetett TFC 1.1.1-
2017. kódszámú pályázat pályázati felhívását, különösen annak 
megvalósíthatósági és fenntarthatósági feltételeit.  
 
 Megállapítja, hogy a fejlesztés pályázati feltételekhez való megfe-
leltetése érdekében vállalandó indikátorok jelenleg nem teljesíthe-
tőek. 
 
Tekintettel arra, hogy a panzió minősítés rövid időn belüli eléré-
séhez szükséges munkák, feladatok köre, illetve az üzemeltetési 
tapasztalatok és számadatok alapján a felújítás pályázathoz illesz-
kedő hasznosulása kétséges, és ennek okán a pályázat nem került 
benyújtásra, és a fent hivatkozott határozatban biztosított forrás 
pedig felhasználásra, ezért a 2018. március 9-i rendkívüli nyilvá-
nos ülésén hozott 35/2018. (III.09.) számú határozatot visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
                                                              II. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 
1. összhangban stratégiai dokumentumaiban foglaltakkal 

fontosnak tartja a település turisztikai vendégfogadási fel-
tételei minőségi javítását célzó önkormányzati beruházá-
sokat, különösen a kizárólagos tulajdonában lévő önkor-
mányzati tulajdonú Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Fő tér 1.) 
által üzemeltetett, Tapolca Város Önkormányzata tulajdo-
nában lévő Sport- és turistaszálló (8300 Tapolca, Alkot-
mány u. 10.) szolgáltatási színvonalának növelését, mo-
dernizálását; 
 



 
2. a fejlesztéshez 20.000.000.- Ft, azaz Húszmillió forint ösz-

szegű forrást biztosít a 2018. évi önkormányzati költség-
vetés 5. mellékletének K7 Felújítások jogcím, „Az önkor-
mányzati tulajdonú tapolcai Sport- és turistaszálló moder-
nizációja” előirányzat alatt; 

 
3. felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a felújítás 

2018. évi megvalósítása érdekében a Tapolca Kft. által ké-
szítendő, erre a fejlesztésre vonatkozó elfogadott Üzleti 
Terv és költségvetés alapján a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos, 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 

       
 
 

Dobó Zoltán  
       polgármester 
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