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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. 2008. július 29-én megállapodást kötött
Tapolca Város Önkormányzatával, 15.000.000,- Ft kamatmentes tagi kölcsön
biztosításáról, melyet Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 184/2008.
(VI.27.) Kt. határozatával ítélt meg a társaság részére. A határozat alapján a Tapolcai
Diák-, és Közétkeztető Szolgáltató Kft. a számára biztosított 15.000.000,- Ft
kamatmentes tagi hitelt köteles maximum 5 év alatt, évi egyenlő részletekben
visszafizetni Tapolca Város Önkormányzata részére legkésőbb 2013. december 31.
napjáig.
A határidő letelte előtt a társaság ügyvezetője jelezte a tulajdonos önkormányzat felé,
hogy a törlesztés nehézségekbe ütközik, így akkor a törlesztő részletek egy
összegben történő, halasztott megfizetéséhez hozzájárulását adta az alapító
képviselője.
A tagi kölcsön felhasználásának elsődleges célja volt olyan fejlesztések végrehajtása,
melyek garantálták a tapolcai intézményekben étkező gyermekek magas színvonalú,
közegészségügyi előírásoknak megfelelő és jó minőségű ellátását. Új főzőüstök
kerültek beszerzésre, illetve amelyiket lehetett, azt felújíttatták. A kölcsön egyenlő
részletekben történő visszafizetése egészen 2011-ig sikeresen megtörtént, ám a
társaság követelés állományának folyamatos emelkedése miatt a törlesztés elmaradt.
A követelésállomány növekedésének indoka főként a Tapolcai Kórház által
megrendelt egészségügyi étkeztetési szolgáltatás kifizetésének elmulasztása. Az évek
során felhalmozódott tartozás a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. felé közel 37,5
millió Ft. A társaság önhibáján kívül képtelen teljesíteni a hatalmas összegű
követelések miatt saját kötelezettségeit, mely súlyosan veszélyezteti a cég
működését, likviditását és fennmaradását.

Az adósság rendezésével kapcsolatban Tapolca Város Önkormányzata több ízben is
fellépett a Tapolcai Kórházzal szemben, eredménytelenül.
További törekvések és kényszerítő megoldások születtek a társaság tartozásának
behajtására, mely várhatóan a közeljövőben megoldja a bizonytalan helyzetet.
A 6.000.000,- Ft tagi kölcsön egy összegben történő kifizetésének lehetősége akkor
nyílik meg, amikor a kórház tartozása kiegyenlítésre kerül. Éppen azért javaslom,
hogy a visszafizetés határideje a társaság Tapolcai Kórház felé fennálló követelésének
érvényesítését követő 8 napon belül történjen meg.
Fenti változás miatt egyúttal szükséges a 2008. július 29-én kelt megállapodás
módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tapolcai intézményekben étkező gyermekek magas
színvonalú, közegészségügyi előírásoknak megfelelő
és jó minőségű ellátása érdekében a Tapolcai Diák- és
Közétkeztető Kft. részére a 184/2008. (VI.27.) Kt.
határozattal megítélt, 2008. július 29-én kötött
megállapodás alapján biztosított 15.000.000, -Ft
összegű kamatmentes tagi kölcsön maradék törlesztő
részletének – azaz 6.000.000,- Ft egy összegben
történő kifizetéséhez hozzájárul.
A visszafizetés határideje a társaság Tapolcai Kórház
felé fennálló követelésének érvényesítését követő 8
napon belül.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a 2008. július 29-én kelt
megállapodás módosításával kapcsolatban.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2014. december 5.
Dobó Zoltán
polgármester

