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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. június 21-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy:    A Tapolca Kft. 2019. évi általános célú támogatása összegének 

 növelése 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  dr. Németh Mária Anita jegyző 
   Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
    
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
 
Meghívott:   Rédli Károly ügyvezető  
        
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Rédli Károly, a Tapolca Kft. ügyvezetője a társaság 2019. évi általános célú támogatása 
összegének emeléséhez kért tulajdonosi támogatást Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testületétől a 2019. június 12-én érkezett levelében. 
 
Kérelme indokaként előadta, hogy a 2003-ban átadott és azóta üzemelő rendezvénycsarnok 
főbb műszaki egységei közül az utóbbi hetekben több is meghibásodott, halaszthatatlan 
beavatkozást igényelt. Így azonnali javítást igényelt a szellőztetőrendszer, ki kellett cserélni a 
keringtető szivattyút és a kiegyenlítő tartályokat, a parkett takarító gépben főalkatrész 
hibásodott meg, továbbá a Sportszálló felújítása és a Sporttelep fejlesztések kapcsán is 
adódtak olyan pluszkiadások, melyeket előre nem tudtak tervezni. A Kft. karbantartásra 
tervezett ugyan az idei évre összeget, azonban azt nem tudták előre megtervezni, hogy rövid 
egymásutánban az épület rendeltetésszerű és biztonságos működéséhez elengedhetetlenül 
szükséges komplett rendszerek cseréje, javíttatása válik megkerülhetetlenné. A nagy összegű 
javítások, cserék finanszírozásához nem áll a Kft. költségvetésében rendelkezésre megfelelő 
összegű fedezet.  
 
További, előre nem tervezett pluszkiadást jelent a cégnek, hogy a társaság működésében 
meghatározó szerepet betöltő munkatárs bejelentette, hogy nyugdíjba vonul. Feladatainak 
zökkenőmentes átvétele érdekében plusz egy fő alkalmazása vált szükségessé, aki a nyugdíjba 
vonulásig hátralévő időben párhuzamosan dolgozik a régi kollégával, megtanulja a 
későbbiekben már egyedül ellátandó feladatokat. A Tourinform Iroda működésének 
biztosításához az idei évben is szükséges két főállású munkatárs foglalkoztatása. A 
Tourinform Iroda létszáma tavaly bővült két főre. Az ezt megelőző időszakban 
közfoglalkoztatás keretében alkalmaztunk az irodavezetőn kívül egy munkatársat, ez azonban  
alkalmas jelölt hiányában már nem lehetséges. A plusz egy fő foglalkoztatásával járó 
bérköltségek 50%-át tavaly a Kft. saját költségvetéséből finanszírozta, 50%-át pedig a 
tulajdonos önkormányzat nyújtotta támogatás fedezte. Az ügyvezető az egy fő bére és annak 
járulékai 50%-a erejéig kér idén is támogatást az Önkormányzattól. 



 

Az Iroda szerződésszerű működőképességének fenntartása, valamint a nyugdíjba készülő 
munkatárssal párhuzamosan foglalkoztatott személy bérének, továbbá a bérek 
járulékterheinek kifizetése 5.081.000,- Ft többletköltséggel jár. 
 
A Kft. ügyvezetője a rendezvénycsarnokban felmerülő hibák javíttatásával, cseréjével 
kapcsolatban felmerült, valamint a foglalkoztatás terén jelentkező többletköltségek fedezetére 
9.569.000,- Ft összeggel kéri emelni a társaság 2019. évi működési célú támogatását. 
 
A Kft-vel 2019. március 28-án került megkötésre a 2019. évi támogatásáról szóló szerződés. 
Az igényelt összeg a szerződésben megadott összegen felüli támogatási igényre vonatkozik. 
 
Rédli Károly ügyvezető úr tárgyban írt levele az előterjesztés mellékleteként olvasható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Kft. 2019. évi általános célú működési 
támogatásának összegét a korábban már elfogadott 
összegen felül 9.569.000,- Ft-tal megemeli.  
 
A 9.569.000,- Ft összegű többlet-támogatás összegének 
forrása a Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 
Tartalékok/Általános tartalék jogcíme. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tapolca Kft-vel 
megkötött támogatási szerződés módosítását aláírja.  

 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: polgármester 
   

 
Tapolca, 2019. június 12. 
 
            Dobó Zoltán 
           polgármester 
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