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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. március 28-i nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. a helyi közösségi közlekedési 
tevékenység 2018.04.01. és 2018.12.31. közötti ellátásáról szóló 
beszámolójának megtárgyalása 

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:   Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  

  Ilkovics Elza irodavezető 
  Horváthné Kruchió Edina ügyintéző 

 
Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
 
Meghívandók: Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése értelmében a helyi közösségi közlekedés biztosítása a helyi önkormányzat feladata. 
Tapolca város közigazgatási területén az autóbusszal végzett helyi közforgalmú közlekedési 
feladatokat a Képviselő-testület 132/2017. (X. 06.) számú és 148/2017. (X. 24.) számú 
határozatai értelmében 2018. április 1. napjától a 100%-ban önkormányzati tulajdonú 
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. látja el a 2018. február 28-án kelt közszolgáltatási szerződés 
alapján. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervében szerepel a helyi 
közösségi közlekedésről szóló 2018. évi beszámoló elfogadása. A 2018.01.01. és 2018.03.31. 
közötti időszakban a tevékenységet a korábbi közszolgáltató, az Északnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. látta el, mely szolgáltatónak a 2018. I. negyedévre vonatkozó 
beszámolóját a Képviselő-testület a 2018. szeptember 21-i nyilvános ülésén megtárgyalta, és a 
135/2018. (IX. 21.) számú határozatával elfogadta. Jelen előterjesztés keretében tehát a 
fentieknek megfelelően a helyi közösségi közlekedési tevékenységnek a 2018.04.01. és 
2018.12.31. közötti időszakban történő teljesítése kerül bemutatásra. 
 
A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. elkészítette és az Önkormányzat részére megküldte a 
tárgyidőszakra vonatkozó beszámolóját, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A 
beszámolóban bemutatott adatok alapján a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. a helyi közösségi 
közlekedési divízió tekintetében 16.142.956 Ft veszteséggel zárta a 2018-as évet: a társaság 
által realizált összes bevétel 28.538.839 Ft-ra alakult – melyből az Önkormányzat által 2018. 
évben nyújtott működési támogatás 8.386.286 Ft volt –, a közvetlen és közvetett költségek 
együttesen 44.681.795 Ft-ot tettek ki. A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés 
nettó árbevételének 1%-a, azaz 201.526 Ft. Így a társaság ellentételezési igénye összesen 
16.344.482 Ft. 



 
 
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének – központi költségvetési 
forrásból származó – támogatására várhatóan az idei évben is jelenik meg pályázat. 
Amennyiben a pályázati feltételek az előző évekhez képest nem változnak, Önkormányzatunk 
az idei évben is jogosult lesz a támogatás igénylésére. A pályázathoz biztosított központi 
költségvetési forrás a települési önkormányzatok területén működő közlekedési 
szolgáltatóknál a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyévet 
megelőző évi – veszteségek finanszírozására szolgál. A pályázatban elnyert támogatási összeg 
azt a szolgáltatót illeti meg, aki a tárgyévet megelőző évben a szolgáltatást végezte. Ezek 
alapján a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ellentételezési igényeként meghatározott 
16.344.482 Ft összeg kiegyenlítését javaslom a pályázati eljárásban való részvételhez kötni 
azzal, hogy az Önkormányzat – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – a pályázaton 
esetlegesen elnyert támogatással nem fedezett ellentételezési igényt téríti meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

I. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft-nek a helyi közösségi közlekedési 
tevékenység 2018.04.01. és 2018.12.31. közötti ellátásáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
 

II. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft. ellentételezési igényeként meghatározott 
16.344.482 Ft összeg kiegyenlítését a települési 
önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására 
kiírt pályázati eljárásban való részvételhez köti azzal, hogy 
Tapolca Város Önkormányzata – a kettős finanszírozás 
elkerülése érdekében – a pályázaton esetlegesen elnyert 
támogatással nem fedezett ellentételezési igényt téríti meg. 

 
 

Határidő:  pályázat elbírálása, illetve folyamatos 
Felelős:    Polgármester 

 
Tapolca, 2019. március 11. 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 














