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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2022. december 16-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:   Döntés a Tapolca Kft. támogatási kérelméről  
 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   dr. Iker Viktória jegyző 
 
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 
Meghívott:  Rédli Károly, a Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója 
    
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója, Rédli Károly kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
melyben a Kft. által üzemeltetett ingatlanok 2022. évre nem tervezett, váratlanul jelentkező 
fejlesztési kiadásainak, összesen nettó 20.816 eFt, utólagos finanszírozását kérte. 

Kérelmében az alábbi indokolást terjesztette elő: 

„A társaság 2022. évi fejlesztéseinek, beruházásainak összege bruttó 26.436 eFt, melyből – 
mivel ÁFA visszaigénylésre jogosultak vagyunk – kérem, hogy a tulajdonos önkormányzat 
döntésével nettó 20.816 eFt összegű fejlesztési támogatást biztosítson. 

Ez évi gazdálkodásunkat a járvány helyzet elmúltával teljes évként terveztük, az első 
időszakban bevételeink a tervezettek szerint alakultak. Ugyanakkor az energia árak alakulása 
az év utolsó negyedére rendkívüli helyzetet teremtett, a szükségszerű temperálás láthatóan 
befolyásolja a bevételek alakulását, az éves tervekhez képest elmaradás lesz.  

A 2022-es év során jelentkeztek további üzemeltetést terhelő és beruházás jellegű többlet 
költségeink is. A Csobánc Művelődési Ház kapcsán az épület megközelítését megkönnyítő 
szilárd burkolatú gépkocsi beálló és a szabadtéri programok kiszolgálását segítő elektromos 
csatlakozás, az udvaron a talaj változó szerkezetéhez igazodóan a gyepszőnyeg felülvetése. 

Partner sportegyesületek beruházásai okán jelentkező kiadásaink a Sportcentrum és a Csermák 
csarnok kapcsán: csarnok tető burkolat szerelés okán a légkondicionáló rendszer elemeinek 
áthelyezése, ezzel együtt a gépészeti egységek szükségszerű javítása, a teljes tető javítás után 
indokolt volt a korábban évekig beázott, sérült, helyenként veszélyessé vált belső falrészek 
javítása, burkolatok részbeni cseréje, újra festése, LED-fal tartószerkezet kialakítása, a 
Sportcentrumban a műfüves pálya világításának kivitelezése után a betápláló rendszer bővítése, 
tervezési és betápláló szekrények beszerzései, szerelési munkák.  

A földgáz energia árváltozása tette szükségessé a használati melegvíz ellátó rendszerek 
(csarnok és Sportcentrum) átszerelését, ezzel a földgáz kiváltását a HMV ellátásban.  



A téli időszakra várható villamos energia hálózat többlet terhelése (villamos fűtő berendezések 
beállítása) miatt az egységek villamos rendszereinek soron kívüli felülvizsgálata, javítások 
jelentettek nem tervezett kiadásokat.” 

 

A Tapolca Kft. tevékenysége elengedhetetlen 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. kérelmét támogassuk. 

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

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Kft. részére - 2022. évben az általa üzemeltetett 
ingatlanokban megvalósult fejlesztésekre - nettó 
20.816 eFt, azaz Húszmillió-nyolcszáztizenhatezer 
forint összegű fejlesztési célú támogatást biztosít. 

A támogatás forrása Tapolca Város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 
10. melléklet I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. 

 
Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 

Tapolca, 2022. december 8. 

 
Dobó Zoltán 
polgármester 
 


