
4. napirend                  Ügyiratszám: 1/68-6/2021. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2021. november 24-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:   Döntés a Tapolca Kft. támogatásáról 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
    Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző 
 
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 
Meghívott:  Rédli Károly ügyvezető 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tapolca Kft. – Tapolca, Fő tér 1.- kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, amelyben a 
2021. évi működési költségeit mindösszesen 23.434.000 Ft, fejlesztéseit 23.300.000 Ft 
összeggel, továbbá a már megrendezett és a 2021. november-december hónapokra tervezett 
rendezvények lebonyolítását (a rendezvényekhez kapcsolódó bevétellel csökkentett összeget is 
figyelembe véve) mindösszesen 8.400.000 Ft összeggel támogassa. 
 
A Kft. Ügyvezetője kérelmében a költség kifizetésére vonatkozóan az alábbi indokokat nevezte 
meg: 
 
A 2021. évi gazdálkodást a járvány helyzet jelentősen befolyásolta, elfogadott üzleti terv 
készítésének időszakában számos bizonytalansági faktort kellett a tulajdonossal közösen 
mérlegelni, melyek előre vetítették a gazdálkodást érintő, tervben foglaltak teljesíthetőségét. 

Elhúzódott a közművelődési egységek teljes újra nyitása, a szolgáltatások igénybevételét, a 
lakossági igényeket negatívan befolyásolta a járvány alakulása, illetve az ebből következő 
bizonytalanság. Szolgáltatási díjak évközi igazítását (emelését) 2021. 12. 31-ig hatályos 
rendelet tiltotta meg. A bevételeik elmaradtak a tervezetthez képest.  

A működési költségeket viszont – az ésszerű takarékosság mellett is - szinte folyamatosan 
feszítették, növelték az anyag és szolgáltatói áremelkedések. Ősztől kezdődően pedig már a gáz 
energia fajlagos (250 %) áremelkedése is nehezítette a helyzetet, a működési költségek 
meghaladták a tervezetteket. 

A 2021-s év során jelentkeztek további üzemeltetést terhelő és beruházás jellegű többlet 
költségek is. A Csobánc Művelődési Ház kapcsán a tulajdonos felújítását kiegészítő, az újra 
indításhoz is szükséges kiadások (többek között: kamera és vagyonvédelmi rendszerek 
kivitelezése, külső fa felületek festése, kiegészítő épület rész tető cseréje, terep- és füves terület 
rendezése, színpadhoz teljes függöny rendszer kialakítása).  



Partner sportegyesületek beruházásai okán jelentkező kiadások a Sportcentrum és a Csermák 
József Rendezvény Csarnok kapcsán (többek között: kalapácsvető védőháló tartó szerkezet és 
egyéb bontások, kültéri kamera rendszer bővítése, LED fal, napelemek telepítési helyének 
bekerítése).  
A váratlan, nagy volumenű meghibásodások sem kerülték el a Kft életét (szennyvíz 
csatornarendszer dugulás miatti részbeni cseréje, szellőző rendszer meghibásodása).  

A Tapolca Kft. tevékenysége elengedthetetlen, a város kulturális, sport, közművelődési 
életében, a sokrétű tevékenységük segítségével lehetséges a rendezvények magas színvonalú 
megrendezése, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok fejlesztése, állaguknak megőrzése. 
 
Mindezeket szem előtt tartva javaslom, hogy a Tapolca Kft. működési költségeit 23.434.000 
Ft, fejlesztéseit 23.300.000 Ft összeggel, továbbá a rendezvények lebonyolítását 8.400.000 Ft 
összeggel támogassuk. 
   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

 
 
HATÁROZAI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Kft. részére – működésének zavartalan 
fenntartásához – bruttó 23.434.000 Ft, azaz 
Huszonhárommillió-négyszázharmincnégyezer forint 
összegű támogatást biztosít. 

 
A támogatás összege Tapolca Város Önkormányzata 
2023/Z. sorozatszámú Államkötvény terhére kerül 
kifizetésre.  
 
Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 
 

         II. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Kft. részére - 2021. évben az általa üzemeltetett 
intézményekben megvalósult fejlesztésekre - bruttó 
23.300.000 Ft, azaz Huszonhárommillió-háromszázezer 
forint összegű támogatást biztosít. 

 
A támogatás összege Tapolca Város Önkormányzata 
2023/Z. sorozatszámú Államkötvény terhére kerül 
kifizetésre.  



 
Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 
 
 

         III. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Kft. részére – a 2021. évi rendezvények 
lebonyolítására - bruttó 8.400.000 Ft, azaz Nyolcmillió-
négyszázezer forint keretösszeget biztosít. 

 
A támogatás összege Tapolca Város Önkormányzata 
2023/Z. sorozatszámú Államkötvény terhére kerül 
kifizetésre.  

 
Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 
 
 
 

Tapolca, 2021. november 17. 
 
 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 

 


