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Tárgy: Tájékoztató a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány működéséről  

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Ughy Jenőné aljegyző 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: Baski Sándor Kuratórium elnöke
   Gebhardt Gyula Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

TISZTELT KÉPVISELŐ – TESTÜLET! 

A Tapolcai Városgazdálkodási Üzem, mint alapító 1991. április 23-án Alapítványt hozott létre
Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány elnevezéssel.

Az alapítvány céljai között szerepel:

 a köztisztasági szolgáltatások továbbfejlesztése,
 a lakóépületek állagának megóvása,
 az energiaellátás folyamatos biztosítása,
 a környezetvédelem továbbfejlesztése,
 a településen folyó sport, kultúra, művészeti tevékenység bővítése,  
 az egészségügy támogatása.

Jelen előterjesztés melléklete az Alapítvány működéséről szóló beszámoló, melyből többek 
között az is kitűnik, hogy a kuratórium tagjai tiszteletdíj és költségtérítés nélkül, teljesen ingyen 
látják el munkájukat.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Tapolcai 
Városgazdálkodási Alapítvány működéséről szóló tájékoztatót 
elfogadja, a Kuratórium tagjainak ezúton köszöni meg a munkát.

Tapolca, 2012. szeptember 19.
Császár László
polgármester
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Tájékoztató a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány működéséről 

Császár László Polgármester Úr kérésére az alábbi tájékoztatást adjuk az alapítvány
működéséről: 

A Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány 1991. évben alakult meg az április 23-án kelt alapító
okirat alapján a V.T.V.B. Közületi Szolgáltató Üzem dolgozói alapítványaként.

Az Üzem részvénytársasággá alakulása is ebben az időszakban történt. 

Tapolca Város Képviselőtestülete 1991. május 16-i ülésének 184. számú határozata: 
„ Tapolca Város Önkormányzata a módosított 1989. évi XIII. törvény 2.§ (1) bekezdés b/ pontja
szerint minősülő üzemét _ Tapolca Városgazdálkodási Üzem Tapolca, Nyárfa u. 3. – gazdasági 
társasággá kívánja alakítani az alábbiak szerint:
Az Üzemet Tapolca Város Önkormányzata az üzem dolgozói alapítványa –Tapolcai
Városgazdálkodási Alapítvány – Tapolca, Nyárfa u. 3. részvételével zártkörű alapítású 
részvénytársasággá szándékozik átalakítani, a mellékelt „Alapszabály” rendelkezései szerint.
A Dolgozói Alapítvány az Alapszabályban foglaltak szerint alapító tagként kíván részt venni a
tervezett részvénytársaságban.”

A részvénytársaság megalakulásakor ennek megfelelően a Tapolcai Városgazdálkodási 
Alapítvány kapta meg a társaság tulajdonrészének 30 %-át.

A dolgozók közül 5 főt választottak meg kuratóriumi tagnak, akik Hergovits Jánosnét 
választották meg a kuratórium elnökének.

Az Alapítvány 4.000 eFt alaptőkét kapott az Üzem vagyonából, ezen kívül a dolgozók befizettek 
hozzájárulásként kb. 450 eFt-ot.  A 4 millió Ft átadását a Képviselő Testület utólag szavazta meg 
529/1994. számú határozatával.

A részvénytársaság megalakulásával kapcsolatban problémák merültek fel. Kiderült, hogy a
gazdasági társaság jogszerűen nem jogutóda az Üzemnek. Az Alapítványt is megtámadták, 
hogy nem jogszerűen működik. Több éves pereskedés után a Legfelsőbb Bíróság új eljárásra 
kötelezte az elsőfokú bíróságot (hatályon kívül helyezte a megszüntető határozatot). A végső 
ítélet 2007. május 7-én született meg.  A bíróság megállapította, hogy az alapítvány jogszerűen, 
célszerinti feladatai teljesítve működik. 
Mivel az alapító jogutód nélkül megszűnt, az Alapítvány felügyeletét a bíróság vette át. A 
bíróság kinevezte az 5 tagú kuratóriumot:

Elnök: Baski Sándor
Elnökhelyettes: Répás Vince
Tagok: Nagy István

Oláh Zoltán
Erdei Zoltánné

Jelenleg is Ők a kuratórium tagjai. 

Az alapítvány célszerinti feladatai a következők: 

Tapolca Város településfejlesztésének és működésének elősegítése és támogatása, különös 
tekintettel:
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 a köztisztasági szolgáltatások továbbfejlesztésére

 a lakóépületek állagának megóvására

 az energiaellátás folyamatos biztosítására

 környezetvédelem továbbfejlesztésére

 a településen folyó sport, kultúra, művészeti tevékenység bővítésére 

 az egészségügy támogatására

Az alapítvány működése során ezen célok mindegyikét támogatta kisebb-nagyobb összegekkel. 
Néhány példa:

 Kórház belgyógyászat, radiológia építésének támogatása 1992-96 1.900 eFt

 Szemétszállító gépkocsi beszerzéshez hozzájárulás 1994 1.000 eFt

 Épületek homlokzat felújításához hozzájárulás1996 1.132 eFt

 VG Kft részére nyújtott támogatás 1997 800 eFt

 Strandfürdő támogatása 1998         300 eFt 

 Ezeken kívül kisebb összegekkel, 50-100-200 eFt-tal támogattuk több alkalommal a

Városszépítő egyesületet, a Veszprém Megyei Cigányok Ifjúsági Egyesületét, tapolcai 

szerzők könyvkiadását, az Orgonasípok Alapítványt, a Sakkszakosztályt, az 

árvízkárosultakat,.a Deák dombormű elkészítését, a Bölcsőde fűtés korszerűsítését, stb. 

Az Alapítvány alapító okiratában szerepelt az alapító, illetve annak jogutódja alkalmazásában
álló főállású dolgozók, továbbá az alapítótól nyugdíjba vonult volt dolgozók támogatása. 
Ezekre a célokra az Alapítvány 1997-ig szintén több százezer fordított beiskolázási segélyek,
temetési és egyéb segélyek formájában. Az Alapítvánnyal kapcsolatos per lezárulása, 2007.
május 7-e után ilyen célra nem történt több kifizetés.

A kuratórium tagjai az alapítvány működése során nem vettek fel tiszteletdíjat és 
költségtérítést, munkájukat teljesen ingyen, minden ellenszolgáltatás nélkül végezték.
Reprezentációs kiadás sem volt.

Tapolca, 2012. szeptember 17.

Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány
Kuratóriuma


