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9. NAPIREND                              Ügyiratszám: 14/ 501-2 /2019. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

a Képviselő-testület 2019. június 21-ei nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Tájékoztató az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok 2018. évi gazdálkodásáról, valamint a 2019. 
évi aktualizált üzleti tervekről 

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:   Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  

  Ilkovics Elza irodavezető 
  Horváthné Kruchió Edina ügyintéző 

 
Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
 
Meghívandók: Boda Zsuzsanna ügyvezető – BIOFUNA Kft. 

Rédli Károly ügyvezető –  Tapolca Kft. 
Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 
Parapatics Tamás ügyvezető – Tapolcai Városfejlesztési Kft. 
Varga József Sándor ügyvezető – Cselle-Ház Kft. 
Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.  
Szijártó János ügyvezető – Tapolcai Média Kft.  
 

 
 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Tapolca Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok vezetői elkészítették a 2018. évre vonatkozó éves beszámolójukat, melyek 
a tulajdonos részére benyújtásra kerültek. Az önkormányzati tulajdonú 
egyszemélyes gazdasági társaságok beszámolóinak megtárgyalására és az alapítói 
határozatok meghozatalára a 2019. május 21-én megtartott alapítói üléseken került 
sor. Az alapítói üléseket megelőzően valamennyi gazdasági társaságnál a 
felügyelőbizottsági ülések megtartása megtörtént, a felügyelőbizottsági jelentések a 
beszámolókkal együtt a tulajdonos részére benyújtásra kerültek. 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 9. § (2) bekezdése 
alapján az Önkormányzat valamennyi 100%-os tulajdonú gazdasági társasága – az 
előző években elért gazdasági eredmények, valamint a foglalkoztatott munkavállalói 
létszámok alapján – a 2018-as üzleti év tekintetében egyszerűsített éves beszámoló 
készítésére jogosult. Az Sztv. 9. § (1) bekezdése értelmében az egyszerűsített éves 
beszámoló készítésére jogosult gazdasági társaságok számára nem kötelező az üzleti 
jelentés elkészítése. 
 
A gazdasági társaságok vezetői a 2019. üzleti évre vonatkozó üzleti terveket – a 
tulajdonos kérésére, a 2019. évi költségvetés gazdasági társaságokat érintő 
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előirányzatainak megalapozott megtervezése érdekében – az előző év végén 
előzetesen elkészítették és elfogadásra benyújtották. A Testület a 2018. december 14-
én megtartott rendes nyilvános ülésén valamennyi társaság üzleti tervét a 195/2018. 
(XII. 14.) számú határozatával elfogadta. Tekintettel arra, hogy az üzleti tervek még a 
vonatkozó üzleti év zárása előtt készültek, a tulajdonos kérésére a gazdasági 
társaságok vezetői immáron a 2018. évi gazdálkodási tényadatok ismeretében, 
valamint a 2019. év első harmadában bekövetkezett gazdasági eseményeket 
figyelembe véve elkészítették a 2019. évi aktualizált üzleti terveket is, melyek a 2018. 
évi beszámolókkal együttesen benyújtásra, illetve az alapítói üléseken 
megtárgyalásra kerültek. Tekintettel arra, hogy a Testület a 2019. évre vonatkozó 
üzleti terveket már megismerte, illetve elfogadta, jelen előterjesztés keretében csupán 
az aktualizált üzleti tervekben feltüntetett, az előzetesen elkészített üzleti tervekben 
foglaltaktól való eltérések, változtatások kerülnek bemutatásra. 
 
 

A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok  
2018. évi mérlegeinek legfőbb adatai 

(adatok ezer forintban) 
 

Cégnév Mérleg-
főösszeg Saját tőke Jegyzett 

tőke 
Eredmény-

tartalék 
Kötelezett-

ségek 
BIOFUNA KFT.  61 454 40 741 5 000 35 119 10 678 
TAPOLCA KFT.  66 949 18 789 13 000 3 579 27 652 
TAPOLCAI 
VÁROSGAZDÁLKODÁSI 
KFT.  

1 125 881 846 591 280 440 130 602 140 409 

TAPOLCAI 
VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.  104 222 18 679 3 000 11 706 1 732 

CSELLE-HÁZ KFT.  10 485 10 398 12 000 -1 652 87 
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS 
KÖZÉTKEZTETŐ KFT.  56 092 33 651 10 000 29 162 21 105 

TAPOLCAI MÉDIA KFT.  3 663 -508 3 000 -4 007 2 244 
 
 

A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok  
2018. évi eredménykimutatásainak legfőbb adatai 

(adatok ezer forintban) 
 

Cégnév 
Értékesítés 

nettó 
árbevétele 

Anyagjellegű 
ráfordítások 

Személyi 
jellegű 

ráfordítások 

Adózás 
előtti 

eredmény 

Adózott 
eredmény 

BIOFUNA KFT.  45 361 30 139 14 422 718 622 
TAPOLCA KFT.  147 064 134 806 115 995 2 491 2 210 
TAPOLCAI 
VÁROSGAZDÁLKODÁSI 
KFT.  

534 193 436 188 161 409 18 376 17 057 

TAPOLCAI 
VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.  9 828 3 003 13 159 2 054 1 973 

CSELLE-HÁZ KFT.  925 237 614 55 50 
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS 
KÖZÉTKEZTETŐ KFT.  288 846 178 738 107 631 -5 979 -6 500 

TAPOLCAI MÉDIA KFT.  6 308 25 454 4 631 -3 568 -3 619 
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A kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról az 
alábbi rendszerezésben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet: 
 

1. Társaság rövid bemutatása 
2. Foglalkoztatottsági adatok 
3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása 
4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról 
5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások 

bemutatása 
 
 

I. BIOFUNA KFT. 
 

1. Társaság rövid bemutatása 
 
Alakulás időpontja: 1995. december 20.  
Jegyzett tőke: 5.000.000 Ft 
Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.  
Telephely: 8318 Lesencetomaj, Piroscser-major  
Ügyvezető: Boda Zsuzsanna  
Felügyelőbizottság tagjai: Kiss Nándor, Peszleg Gyula, Puskás Ákos  
Főtevékenység (Teáor ’08): 3821 ’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, 
ártalmatlanítása 
 
 

2. Foglalkoztatottsági adatok 
 

Jelentéstételi 
időszak  

Teljes munkaidős 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Részmunkaidős 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Állományba 
nem 
tartozók 
száma (fő) 

Munkavállalók 
száma 
összesen (fő) 

Személyi 
jellegű 
ráfordítások 
(eFt) 

2016.12.31. 3 3 - 6 14 781 
2017.12.31. 3 3 - 6 14 945 
2018.12.31. 3 2  - 5 14 422 
2019.12.31. 
(tervezett) 3 2  - 5 15 000 

 
 

3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása 
 
A Biofuna Kft. a 2018. évi beszámolójához kapcsolódóan készített üzleti jelentést, 
mely az előterjesztés mellékletében megtalálható. 
 
A társaság alaptevékenysége a szennyvíziszap komposztálása, valamint a keletkezett 
komposzt értékesítése. Ily módon Tapolca térségének folyékony hulladéka, a 
szennyvíziszap nemcsak kezelésre, hanem újrahasznosításra és értékesítésre is kerül. 
A természetben hasznosítható, a mezőgazdasági termelésben jó eredménnyel 
felhasználható termékké válik. 
 
A DRV Zrt-vel hosszú időtartamra kötött szerződés biztosítja a társaság 
alaptevékenységét. A szennyvíziszap átvétele a Piroscser-majorban létesített 
komposztáló telepen történik. Az adalékanyagok és oltóanyagok meghatározott 
mennyiségben és minőségben történő hozzáadását követően, gépi erővel történő 
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keveréssel alakul ki a komposzt. Az előállított, és értékesítésre szánt komposztnak a 
megfelelő minőségi paraméterekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a szántóföldi 
termesztésben, szőlőben, gyümölcsösben, de akár kiskertekben is fel lehessen 
használni. 
 
A társaság a működéshez szükséges engedélyekkel 2018-ban is rendelkezett, az előírt 
környezetvédelmi szabályokat betartotta. A társaság környezetvédelmi 
támogatásban 2018-ban nem részesült. 
 
A Biofuna Kft. a 2018-as üzleti évet pozitív eredménnyel zárta. Az adózás előtti 
eredmény (718 eFt) az előző üzleti évihez (2.409 eFt) viszonyítva azonban lényegesen 
csökkent.  
A beszállított iszap mennyisége 2018-ban (5457 m3) közel azonos az előző évi 
mennyiséggel, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy a cég gazdaságosan tudjon 
működni. A beszállított iszapból származó árbevétel a változatlan átvételi díj miatt 
nagyon kis mértékben változott. A pénzügyi tervhez képest a teljes árbevétel közel 
10 %-kal csökkent. Ennek legfőbb oka, hogy a 2018-as évben jelentősen csökkent az 
előállított komposzt, valamint a bérmunka iránti kereslet.  
A társaság által előállított komposzt legfőbb felvásárlója az Elmolight Bt. A 2018-as 
év során az Elmolight Bt. több üzleti partnerét is elvesztette, ezáltal csökkent az 
igénye a komposzt iránt, így az előzetes igényfelmérés alapján 2018-ra meghatározott 
komposzt mennyiséget a Bt. nem vásárolta fel maradéktalanul. 
A komposztértékesítéssel szoros összefüggésben áll a bérmunka mennyisége. Mivel 
az értékesített komposzt mennyisége csökkent, ezzel együtt a bérmunka mennyisége 
is jelentősen elmaradt a tervezetthez képest. A bérmunkából származó árbevétel 51 
%-kal csökkent az előző évihez viszonyítva. 
 
A szennyvíziszaphoz hozzáadott adalékanyagok és oltóanyagok beszerzési költsége 
20,6 %-kal nagyobb volt a tervezettnél. Ennek legfőbb oka az anyagok beszerzési 
árának növekedése volt. A többi főbb költségtétel kismértékben a tervezett alatt 
maradt. Összességében a költségek 9 %-kal maradtak el a tervezettől, mely a 
lecsökkent kereslet hozadéka. 
 
A bevételek és költségek alakulása a 2017-es és 2018-as üzleti években: 
 
 2017. tény 

(eFt) 
2018. terv 

(eFt) 
2018. tény 

(eFt) 
2018. évi 

megvalósulás a 
tervhez képest 

Árbevétel 50 479 50 500 45 363 89,82 % 
Költségek 48 070 49 000 44 645 91,11 % 
Adózás előtti 
eredmény 

2 409 1 500 718 47,86 % 

 
 
A 2018-as üzleti év során a Biofuna Kft. tevékenységi körében változás nem történt. 
A tulajdonos 10.000 eFt összeget biztosított a társaság számára eszközbeszerzés 
megvalósításához. Az átadott pénzeszköz felhasználásával egy ágaprító gép 
beszerzése valósult meg. A társaság egyéb beruházást nem valósított meg. 
 
 

4. Diagram az adózott eredmény  
és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2010-2018) 
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5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások 
bemutatása 

 
I. Vállalkozás adatai: nincs változás 
II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás 
III. Működési terv: 

- A 2019. évet terheli a hulladékkezelési engedély 
meghosszabbítása/megújítása. A hídmérleg hitelesítése szintén 
esedékes a 2019. évben. 

- A cég vezetése az üzleti stratégiát átgondolva nagyobb hangsúlyt tervez 
fektetni a telephelyen működő partnercég mellett a környező, 
elsősorban szántóföldi gazdálkodást folytató vállalkozások 
megcélzására, új felhasználók megkeresésére. 

IV.  Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás 
V. Pénzügyi terv: 

- A Társaság az előzetes üzleti tervben foglaltakhoz képest némileg 
nagyobb árbevétel elérését célozta meg, ezzel összhangban a 
költségeket is nagyobb összegben tervezte. Összeségében 50.500 eFt 
árbevétellel és 49.000 eFt költségekkel kalkulálnak. 

- Komposztértékesítésből a 2018. évihez képest többet terveznek. A 
kereslet csökkenéséből adódóan felhalmozódott készletet igyekeznek 
felhasználni, illetve az előző évi kiesést pótolni. Ennek érdekében 
ismételten felkeresik a környék nagyobb gazdálkodóit, valamint 
fokozottabb reklámtevékenységet igyekeznek folytatni. A komposzt 
árát a tárgyévben kis mértékben emelni kívánják. 

- Bérmunkából kisebb bevétel növekedéssel kalkulálnak. A telephelyen 
működő partnercég előrejelzése szerint igényük kisebb növekedésével 
számolhatnak. 

- A bér- és járulékköltségeket kissé magasabbra tervezték a bérek 
emelkedésével számolva. 

- Az egyéb költségek alakulása tekintetében az elmúlt évihez képest 
jelentős növekedést terveznek. Ezt a növekedést egyrészt az 
engedélymegújítások költségei eredményezik, másrészt bíznak abban, 
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hogy a sikeres értékesítéseknek köszönhetően az év végére nem marad 
nagy készletállomány, ami a költségek összegét csökkentené. 

 
 
 

II. TAPOLCA KFT. 
 

1. Társaság rövid bemutatása 
 
Alakulás időpontja: 2002. április 1.  
Jegyzett tőke: 13.000.000 Ft  
Székhely: 8300 Tapolca, Fő tér 1.  
Telephelyek:   

Csermák József Rendezvénycsarnok: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.; 
Csobánc Művelődési Ház: 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.; 
Dobó Lakótelep Közösségi Ház: 8300 Tapolca, 4511/1 hrsz.; 
Honvéd sportpálya: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1896 hrsz.; 
Kazinczy téri sportpálya: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 3442 hrsz.; 
Külső műhely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 1. fsz. 1.; 
Mozi, Teleház, Serlegbolt: 8300 Tapolca, Fő tér 1.; 
Nyilvános WC: 8300 Tapolca, 51 hrsz. (Malom-tó part); 
Piac- és Vásárcsarnok: 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 2503 hrsz.; 
Rutinpálya: 8300 Tapolca, Sümegi út 1936 hrsz.; 
Sporttelep – Sport- és Szabadidő Centrum: 8300 Tapolca, Sümegi út 40.; 
Sport- és Turistaszálló: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.; 
Tamási Áron Művelődési Központ: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.; 
Fő téri nyilvános WC: 8300 Tapolca, 865/2 hrsz.; 
Tourinform Iroda: 8300 Tapolca, Fő tér 17. 

Ügyvezető:  Rédli Károly 
Felügyelőbizottság tagjai: Töreky Attila, Árvai Gábor, Minorics Tamás 
Főtevékenység (Teáor ’08): 6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
 
 

2. Foglalkoztatottsági adatok 
 

Jelentéstételi 
időszak  

Teljes munkaidős 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Részmunkaidős 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Állományba 
nem 
tartozók 
száma (fő) 

Munkavállalók 
száma 
összesen (fő) 

Személyi 
jellegű 
ráfordítások 
(eFt) 

2016.12.31. 35 5 2 42 92 436 
2017.12.31. 33 5 3 41 100 884 
2018.12.31. 32 6 3 38 115 995 
2019.12.31. 
(tervezett) 37 6 3 43 129 734 

 
 

3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása 
 
A társaság feladata alapvetően:  

• az Önkormányzat tulajdonában lévő meghatározott egységek, ingatlanok 
működtetése, üzemeltetése, hasznosítása; 
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• önkormányzati, városi események, ünnepségek, rendezvények lebonyolítása, 
szervezése. 

A feladat ellátás meghatározó eleme a szolgáltatás jelleg, mely érvényes az 
ingatlanok működtetése és a rendezvények kiszolgálása, szervezése vonatkozásában 
is. 2018-ban alapvetően az előző években tulajdonosi döntés alapján meghatározott 
tevékenységi körök ellátása folytatódott, tárgy évben a tevékenységi körök 
tekintetében további bővítés, illetve változás nem történt. 
 
A társaság a 2018-as üzleti évet pozitív eredménnyel zárta. Az adózás előtti 
eredmény (2.491 eFt) 7,2 %-kal növekedett az előző üzleti évhez (2.324 eFt) képest. A 
Kft. értékesítésből származó árbevételei a tárgyévben (147.064 eFt) mintegy 12,4 %-
kal nagyobb összeget tesznek ki, mint az előző üzleti évben. Ezzel szemben a 
társaság egyéb bevételei 10,7 %-kal csökkentek. 
Változó képet mutat a társaság különböző jellegű ráfordításainak alakulása. Az 
anyagjellegű ráfordítások tekintetében kisebb mértékű csökkenés figyelhető meg, 
míg a személyi jellegű ráfordítások mintegy 15 %-kal növekedtek az előző üzleti 
évhez képest. A társaság 66,75 %-kal nagyobb értékcsökkenést írt le a 2018-as üzleti 
évben, mint az előző évben. Egyéb ráfordításai pedig 39 %-kal csökkentek. 
Összegezve a költségek azonos nagyságrendben alakultak a vizsgált két üzleti év 
vonatkozásában (2017. év: 270.443 eFt, 2018. év: 271.253 eFt). 
A társaság működése a 2018-as üzleti évben kiegyensúlyozott és stabil volt, 
likviditási problémák nem merültek fel. 
 
A Tapolca Kft. működésének finanszírozásához a tulajdonos a 2018. év során 128.612 
eFt működési célú támogatás biztosításával járult hozzá. 
 
 

4. Diagram az adózott eredmény  
és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2010-2018) 

 

 
 
 

5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások 
bemutatása 

 
I. Vállalkozás adatai: nincs változás 
II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: 
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- A 2019-es üzleti év során egyes, a Kft. üzemeltetésében lévő ingatlanok 
pályázati és tulajdonosi forrásból megvalósuló felújítási munkái 
kapcsán újabb feladatok várhatóak. 

- A Sport- és Turistaszálló felújítása május végére befejeződik. 
- A sportegyesületek által még 2017-ben benyújtott, és mára már a 

kivitelezés fázisába ért pályázatok (a Rendezvénycsarnok és a 
Sporttelep beruházásai) műszaki tartalma számos szükségszerűen 
megoldandó kérdést vet fel a kivitelezésre felkészülve, melyekre 
üzemeltetőként a társaságnak kell megoldást találni és forrást 
biztosítani. 

III. Működési terv: nincs változás 
IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás 
V. Pénzügyi terv: 

- A társaság aktualizált üzleti tervében megjelenő pénzügyi terv több 
tekintetben is változást mutat az előzetesen elkészített üzleti tervhez 
képest: 

- Az eredménykimutatás valamennyi összegsora – az értékcsökkenési 
leírás kivételével – módosításra került. Az értékesítésből származó 
nettó árbevétel összegét (131.265 eFt) 4.662 eFt-tal kevesebbre tervezik. 
Ezzel szemben az egyéb bevételek soron lényegesen magasabb 
összeggel kalkulálnak: 158.207 eFt helyett 183.129 eFt-ot terveznek, ez 
utóbbi összeg 24.922 eFt-tal több, mint az eredetileg tervezett összeg. 
Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében mintegy 22.330 eFt-tal 
terveznek többet, ugyanakkor a személyi jellegű ráfordítások esetében 
1.439 eFt-tal, illetve az egyéb ráfordítások tekintetében 1.000 eFt-tal 
kevesebbet kalkulálnak. A ráfordítások összesített összege a 
módosítások következtében 292.315 eFt-ról 312.206 eFt-ra változott, 
azaz mintegy 19.891 eFt-tal megemelkedett. A bevételekben, valamint a 
költségekben bekövetkezett változások nyomán az adózás előtti 
eredmény összege is változott: 1.819 eFt helyett 2.188 eFt a tervszám. 
Elmondható tehát, hogy az előzetes kalkulációkhoz képest magasabb 
összegű pozitív eredmény elérését tervezi a társaság. 

- A nettó árbevétel csökkenésének az oka, hogy a rendezvényekkel 
kapcsolatos megbízási díj a kiemelt rendezvények pályázati forrásból 
történő finanszírozása miatt csökken, valamint az év során kifutnak a 
társaság egyes kis volumenű partneri együttműködései. 

- Az egyéb bevételek megnövekedése első sorban az Önkormányzat 
2019. évi költségvetésében betervezett, megnövekedett összegű 
működési célú támogatásnak (128.260 eFt) köszönhető. 

- Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összegének nagy mértékű 
megemelkedését a közműkiadások emelkedése, valamint a tervezett és 
folyamatban lévő felújításokkal összefüggő többletkiadások – melyek 
az igénybevett szolgáltatások költségsoron jelennek meg – 
magyarázzák. 

 
 
 

III. TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 
 

1. Társaság rövid bemutatása 
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Alakulás időpontja: 1996. szeptember 2.  
Jegyzett tőke: 280.440.000 Ft  
Székhely: 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.  
Telephelyek:  

1. sz. Fűtőmű – 8300 Tapolca, Sümegi u. 4.; 
2. sz. Fűtőmű – 8300 Tapolca, Kazinczy tér; 
Tartalék Fűtőmű – 8300 Tapolca, Ady Endre u. 12.; 
Tájékoztatási Iroda – 8300 Tapolca, Arany János u. 1.; 
Városi Strandfürdő – 8300 Tapolca, Strand u. 1.   

Ügyvezető:  Gáspár András 
Felügyelőbizottság tagjai: Ádám Csaba, Kránicz András, Kapy Izabella, Erdei 

Zoltánné 
Főtevékenység (Teáor ’08): 3530 ’08 Gőzellátás, légkondicionálás 
 
 

2. Foglalkoztatottsági adatok 
 

Jelentéstételi 
időszak 

Teljes munkaidős 
foglalkoztatottak 

száma (fő) 

Részmunkaidős 
foglalkoztatottak 

száma (fő) 

Állományba 
nem 

tartozók 
száma (fő) 

Munkavállalók 
száma 

összesen (fő) 

Bérek, 
személyi 
jellegű 
egyéb 

kifizetések, 
bérjárulékok 

költségei    
(E Ft) 

2016.12.31. 29 3 4 35 133 527 
2017.12.31. 31 4 4 35 141 085 
2018.12.31. 32 4 3 39 161 409 
2019.12.31. 
(tervezett) 33 6 3 42 187 340 

 
 

3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása 
 
A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. a 2018. évi beszámolójához kapcsolódóan 
készített üzleti jelentést, mely az előterjesztés mellékletében megtalálható. A 
szöveges értékelés az egyes divíziók működtetéséről egységenként is tartalmaz 
információkat. 
 
A társaság a 2018-as üzleti évben a következő tevékenységi köröket látta el: 
távhőszolgáltatás, önkormányzati ingatlanok kezelése, fizető parkolók üzemeltetése, 
strandfürdő üzemeltetés és helyi autóbuszos közlekedés. A legutóbbi tevékenység a 
2018-as évben új elemként jelent meg a társaság tevékenységi körében. A 
szolgáltatást tulajdonosi döntés alapján 2018. április 1-ével kezdte meg a társaság. 
 
A társaság a 2018-as üzleti évet pozitív eredménnyel zárta. Adózás előtti eredménye 
18.376 eFt, mely összeg 8.765 eFt-tal alacsonyabb az előző üzleti évben elért összegnél 
(27.141 eFt). Az értékesítésből származó bevételek, valamint az egyéb bevételek 
nagysága jelentős mértékben növekedett az előző üzleti évhez képest: az értékesítés 
nettó árbevétele (534.193 eFt) 22.322 eFt-tal több, mint 2017. évben volt (511.871 eFt), 
az egyéb bevételek összege (152.418 eFt) pedig 30.624 eFt-tal haladta meg az előző 
üzleti évben elért összeget (121.794 eFt). A ráfordítások alakulása tekintetében is az 
egyéb ráfordítások kivételével növekedés figyelhető meg a 2017-es és a 2018-as üzleti 
évek vonatkozásában: az anyagjellegű ráfordítások összege (152.418 eFt) 29.895 eFt-
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tal haladta meg a 2017-es üzleti évben elért összeget (406.293 eFt). A személyi jellegű 
ráfordításoknál 29. 895 eFt összegű volt a növekedés. A társaság 2018-ban 3.639 eFt-
tal nagyobb értékcsökkentést számolt el, mint az előző üzleti évben.  
 
A divíziók szintjén a társaság három tevékenység esetében negatív eredményt ért el, 
ezek a strand, a helyi autóbuszos közlekedés, és az önkormányzati bérlemények 
üzemeltetése. A legnagyobb veszteséget a strand divízió eredményezte -34.866 eFt 
összeggel, azonban megállapítható, hogy az elért veszteség 5.966 eFt-tal alacsonyabb 
volt, mint a 2017-es üzleti évben. Az autóbuszos helyi közlekedés tekintetében az 
eredmény -379 eFt összegben alakult. Tekintettel arra, hogy a társaság a 
tevékenységet 2018. április 1-ével kezdte meg, az elért eredmény nem teljes üzleti 
évet takar, illetve a működés megkezdéséhez szükségszerűen végrehajtott 
beruházások jelentősen megnövelték a költségeket.  A távhőszolgáltatás és a parkolás 
divíziók esetében pozitív eredménnyel zárta az évet a társaság. 
 
Tapolca Város Önkormányzata 2018. évben a helyi autóbuszos közlekedés 
veszteségpótlásának finanszírozásához 8.386 eFt-tal, a városi strand működtetéséhez 
pedig 46.486 eFt-tal járult hozzá működési célú támogatás nyújtásán keresztül. 
 
A társaság a távhő divízión belül 12.800 eFt-ot fordított beruházásra, mely összegből 
az Alkotmány utcai távhő vezeték felújítása valósult meg saját rezsis beruházás 
keretében. A helyijáratú autóbuszos közlekedés lebonyolítása érdekében három 
autóbuszt vásárolt a társaság a tavalyi év során, a beszerzés és az üzembe helyezés 
összesen 7.531 eFt-ot tett ki. További beruházást valósított meg a társaság a városi 
strand területén, ahol az ülőmedence fölé árnyékoló napvitorlát telepítettek 1.053 eFt 
kivitelezési költséggel. A strand divízió keretében az üzemeltetést segítő további 
gépek, eszközök beszerzésére került sor 427 eFt értékben. Az ügyfélszolgálati 
irodába egy borítékoló gép került beszerzésre 969 eFt összegben. 
 
 

4. Diagram az adózott eredmény  
és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2010-2018) 

 

 
 
 

5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások 
bemutatása 
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I. Vállalkozás adatai: nincs változás 
II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás 
III. Működési terv: 

- A társaság a parkolási divízió keretében 2019.  év közepén 2 db parkoló 
automata cseréjét szeretné megvalósítani. 

- A tanuszoda várható építése miatt az Egry utcában a fogadó épület és 
távhővezeték megszüntetésére, illetve kiváltására lesz szükség. 

- A helyijáratú autóbusz közlekedés ellátásához, illetve a tevékenység 
bővítéséhez (iskolabusz, intézmények alkalmi igény szerinti 
kiszolgálása stb.) 2019. év márciusában a társaság újabb 3 db autóbuszt 
vásárolt. 

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás 
V. Pénzügyi terv: 

- A működési tervben új elemként megjelent tervezett, illetve már 
végrehajtott beruházások pénzügyi vonzata, illetve egyéb, az egyes 
tevékenységek kapcsán időközben felmerült pénzügyi változások a 
pénzügyi terv módosítását eredményezték: 

- A strandfürdő önkormányzati támogatása tekintetében a társaság az 
előzetes üzleti tervben 47.000 eFt összeget tervezett. Tapolca Város 
Önkormányzata a 2019. évi költségvetését azonban a vonatkozó 
előirányzat kapcsán 40.000 eFt összeggel fogadta el, így a társaság 
egyéb bevételei az előzetesen tervezetthez képest 7.000 eFt-tal 
csökkennek. 

- A parkolási tevékenységet érintő egyik változás a fizető parkolók 
bérleti díjának 17.000 eFt-ról 19.000 eFt-ra történő megemelése. A másik 
változást a 2 db parkoló automata cseréjét megvalósító beruházás 
jelenti, melynek költsége várhatóan kb. 3.200 eFt-ba fog kerülni. A 
tervezett beruházás vonzata a 2019. évre tervezett értékcsökkenési 
leírásban is megjelenik. 

- A tanuszoda építése miatti távhóvezeték-megszüntetés/-kiváltás 
költsége 3.500 eFt összegben várható, ami a távhő tevékenység 
eredményét rontja. 

- Az újabb 3 db autóbusz beszerzését eredményező beruházás értéke 
összesen 7.325 eFt volt. Ennek értékcsökkenési leírása a 2019-es üzleti 
évben 1.048 eFt. A 3 busz kötelező biztosításának 2019. évi költsége 
2.103 eFt. 

- A Keszthelyi úti ÉNYKK telephely bérleti díja részben díjemelés, 
részben a további három autóbusz elhelyezése miatt megemelkedett, 
ami 378 eFt többlet költséget okoz. 

- A Dobó téri sofőr pihenő díja a fűtési célú áramfogyasztás miatt 
jelentősen megemelkedett, éves szinten mintegy 360 eFt-tal. 

- A fenti kiegészítésekből fakadó költségnövekmények hatására az 
anyagjellegű ráfordítások tervezett összege (471.848 eFt) 9.341 eFt-tal 
magasabb az eredetileg tervezett összegnél. Az értékcsökkenési leírás 
tervezett összege is változott a fent bemutatott beruházások hatására: 
208 eFt-tal magasabb összeg kerül a 2019-es év folyamán leírásra. A 
bevételek csökkenése és a kiadások növekedése negatív hatással van a 
várható eredményre, az eredetileg tervezett egyébként is negatív előjelű 
eredmény – azaz veszteség – összege (-21.102 eFt) összesen 16. 549 eFt-
tal lett magasabb (-37.651 eFt). 
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IV. TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. 
 

1. Társaság rövid bemutatása 
 
Alakulás időpontja: 2008. április 4. 
Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft  
Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 
Telephely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 1.   
Ügyvezető:  Parapatics Tamás 
Felügyelőbizottság tagjai: Gelencsér László, Mezőssy Zoltán, Bocz Sándorné 
Főtevékenység (Teáor ’08): 7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
 
 

2. Foglalkoztatottsági adatok 
 

Jelentéstételi 
időszak  

Teljes munkaidős 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Részmunkaidős 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Állományba 
nem 
tartozók 
száma (fő) 

Munkavállalók 
száma 
összesen (fő) 

Bérek, 
személyi 
jellegű 
egyéb 
kifizetések, 
bérjárulékok 
költségei    
(E Ft) 

2016.12.31. 3 1 2 6 13 730 
2017.12.31. 3 2 2 7 11 905 
2018.12.31. 2 2 0 4 13 159 
2019.12.31. 
(tervezett) 2 1 0 3 11 282 

 
 

3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása 
 
A társaság feladata alapvetően: pályázatok és források felkutatása, projektek 
kidolgozása, megvalósulásuk elősegítése; szakmai, üzletviteli tanácsadás az 
Önkormányzat gazdasági társaságai és intézményei részére; szakmai, üzletviteli 
tanácsadás tapolcai sportegyesületek részére a Társasági adóból az önkormányzati 
tulajdonú sport- és szabadidős létesítményekben tervezett fejlesztések 
vonatkozásában; egyes intézmények részére projektekhez kapcsolódóan 
projektmenedzseri, kommunikáció és nyilvánosság biztosítási, valamint esetenként 
szemléletformálási feladatok ellátása; a TOP-7-1.1-16-2016-00014 azonosító számú 
projekt keretében a Tapolcai Városszépítő Egyesület, mint munkaszervezet 
ügyfélszolgálati feladatainak ellátása megbízás alapján; az egyes városi stratégiai 
programokban megfogalmazott városfejlesztési célok megvalósításának elősegítése. 
 
A társaság pozitív eredménnyel zárta a 2018-as üzleti évet. A társaság adózás előtti 
eredménye 2.054 eFt, mely mintegy 66 %-kal kevesebb, mint az előző üzleti évben 
elért összeg (6.048 eFt). Az értékesítésből származó bevételek 9.828 eFt-ot tesznek ki, 
ez az összeg 15.783 eFt-tal (61,6 %-kal) kevesebb az előző évi összeghez (25.611 eFt) 
képest. Az egyéb bevételek összege (15.001 eFt) viszont az előző évi duplájára 
emelkedett. A ráfordítások összességében 15,9 %-kal csökkentek, ezen belül csak a 
személyi jellegű ráfordítások mutatnak növekedést mintegy 1.254 eFt összegben, az 
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anyagjellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás, valamint az egyéb bevételek 
összege is csökkent az előző üzleti évhez képest. 
 
A társaság részére 2018. évben Tapolca Város Önkormányzata 9.500 eFt összegű 
működési célú támogatást biztosított, melyet a felmerült személyi jellegű kiadásokra 
fordított. 
 
A társaság az elmúlt év során beruházást, fejlesztést nem valósított meg. 
 
 

4. Diagram az adózott eredmény 
és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2010-2018) 

 

 
 
 

5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások 
bemutatása 

 
 

I. Vállalkozás adatai: nincs változás 
II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás 
III. Működési terv: nincs változás 
IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás 
V. Pénzügyi terv: Bár 2019-es üzleti évre vonatkozó előzetes üzleti tervhez képest 

az aktualizált üzleti terv egyes pontjai szövegének tartalma nem 
változott, a pénzügyi tervhez kapcsolódó eredménykimutatás 
tervadatai azonban több tétel esetében is megváltoztak: 

- Az értékesítésből származó árbevétel összege 15.880 eFt-ról 17.289 eFt-
ra változott. A változás abból adódik, hogy a társaság egyes 
szolgáltatásai (Folly arborétum projektfenntartásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatás, konténer bérbeadás, szakértői szolgáltatás) 
tekintetében az előzetes kalkulációkhoz képest magasabb összegű 
bevételekre számíthat. 

- A ráfordítások közül a személyi jellegű ráfordítások és az egyéb 
ráfordítások tekintetében költségnövekmény jelentkezett, melynek 
köszönhetően a ráfordítások tervösszege (22.825 eFt) 1.448 eFt-tal 
megnövekedett az előzetes tervadathoz képest. 
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- A változások nyomán az adózás előtti eredmény ill. adózott eredmény 
tervadatai is változtak, az előbbi 319 eFt-ról 280 eFt-ra, az utóbbi 290 
eFt-ról 255 eFt-ra. 

 
 
 

V.  CSELLE-HÁZ KFT. 
 

1. Társaság rövid bemutatása 
 
Alakulás időpontja: 1996. június 25. 
Jegyzett tőke: 12.000.000 Ft  
Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2. 3. em. 39.  
Ügyvezető:  Parapatics Tamás (2019. április 1-ig) 

Varga József Sándor (2019. április 2-től) 
Felügyelőbizottság tagjai: Puskás Ákos, Harangozóné Horváth Katalin, Baranyi 

Piroska 
Főtevékenység (Teáor ’08): 7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (2019. 

április 1-ig) 
    8130 ’08 Zöldterület-kezelés (2019. április 2-től) 

 
 

2. Foglalkoztatottsági adatok 
 

Jelentéstételi 
időszak  

Teljes munkaidős 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Részmunkaidős 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Állományba 
nem 
tartozók 
száma (fő) 

Munkavállalók 
száma 
összesen (fő) 

Bérek, 
személyi 
jellegű 
egyéb 
kifizetések, 
bérjárulékok 
költségei    
(E Ft) 

2016.12.31. - - 2 2 473 
2017.12.31. - - 2 2 625 
2018.12.31. - - 1 1 614 
2019.12.31. 
(tervezett) 24 0 0 24 56 753 

 
 

3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása 
 
A Cselle-Ház Kft. üzletrészének megvásárlására a „Felszínre hozzuk az élményeket, 
Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” című pályázat benyújthatósága érdekében került sor. 
A benyújtott pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került, így a tervezett projekt 
megvalósítása elmaradt.  
A 2018-as üzleti évben a társaság tevékenysége működése fenntartására irányult, a 
gazdasági évet 10.485 eFt mérlegfőösszeggel és 50 eFt adózott eredménnyel zárta. 
 
 

4. Diagram az adózott eredmény 
és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2015-2018) 
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A társaság 2016. április 12-i dátummal került az Önkormányzat tulajdonába. A 2015. 
évi adatok – melyek a társaság megvásárlása előtti utolsó üzleti év adatait tükrözik – 
a szemléltetés érdekében kerültek feltüntetésre. 
 

 
 
 

5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások 
bemutatása 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. január 24-én megtartott 
nyilvános ülésén döntött a városüzemeltetési munkacsoport parkfenntartói és 
köztisztasági tevékenységeinek, valamint a temetőfenntartási tevékenységnek a 
Cselle-Ház Kft. tevékenységi körébe történő átszervezéséről, ezzel együtt a Cselle-
Ház Kft. tevékenységi körének megváltoztatásáról. A Cselle-Ház Kft. megváltozott 
tevékenységi körével, új ügyvezetővel 2019. április 2-án kezdte meg működését. A 
társaság 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti terve a változásokból adódóan még 
az előző ügyvezető által elkészített, és 2018. decemberében benyújtott előzetes üzleti 
tervhez képest teljesen átdolgozásra került. Így a Cselle-Ház Kft. esetében az 
aktualizált üzleti terv tartalma az alábbiakban bemutatásra kerül. 
 

I. Vállalkozás adatai: 
 
Név: Cselle-Ház Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság. 
Jogi forma: korlátolt felelősségű társaság. 
Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. sz. 
Telephely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. sz. 
Alaptőke: jegyzett tőke 12.000.000 HUF. 
Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata 
Tevékenységi kör: Városüzemeltetési feladatok: köztisztasági, zöldfelület 
fenntartási és temető üzemeltetési tevékenység 
Vállalkozás könyvvezetését végző cég neve: Gaál és Társa Kft. 
Vállalkozás jogi képviseletét ellátó (cég) neve: - 
Egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos cég neve:  
A társaság cél szerinti főtevékenysége: 8130 ’08 zöldterület-fenntartás 
A társaság cél szerinti tevékenysége: Városüzemeltetési feladatok: köztisztasági, 
zöldfelület fenntartási és temető üzemeltetési közterület-fenntartási tevékenység 
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II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: 
 
A parkfenntartási és köztisztasági feladatellátást ténylegesen 2019. április 2-án 
kezdte meg a társaság. A kiszervezés célja kettős volt: egyrészt rendezni hivatott 
azokat a problémákat, melyek a munkacsoport korábbi működése kapcsán 
jelentkeztek, másrészt a 2016-ban megvásárolt Cselle-Ház Kft. valódi 
tevékenységi körökkel való felruházását is megcélozta a tulajdonos döntése. 
A szolgáltatási terület meglehetősen összetett, több olyan feladatkört is átölel, 
melyek valamilyen speciális szakképesítést, vagy eszközt igényelnek. A 
vállalkozásnak szüksége lesz a jövőben – a gazdaságossági, hatékonysági 
szempontok szem előtt tartásával – eseti jelleggel külső vállalkozók bevonására az 
egyes speciális feladatok megoldása (pl. gépi földmunkák, hóeltakarítás, 
síkosságmentesítés, gyepmesteri feladatok stb.)  és a kapacitás hiány kezelése 
érdekében. 
 
A társaság feladatai: 
1. Zöldfelület-gazdálkodás, parkfenntartás (főtevékenység) 

o Zöldterületkezelés és -fenntartás, parkfenntartás, külterületi 
önkormányzati területek fenntartása, 

o növénybeszerzés, növénytelepítés, pótlás 
o növényvédelmi feladatok, 
o növényápolási feladatok, fasorfenntartás, fakivágás, gallyazás 
o állategészségügyi feladatok (elhullott állatok begyűjtése a város 

közterületein) 
 

2. Köztisztasági feladatok 
o közterületi kommunális hulladékgyűjtés (napi rendszeres takarítás, 

hulladékgyűjtők ürítése), 
o közterület takarítás kézi és gépi (közutak, terek, járdák, buszvárók, 

utcabútorok stb.), 
o illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, 
o egyéb takarítási feladatok (önkormányzati épületek takarítása), 
o csapadékcsatorna rendszer karbantartása (víznyelő aknák tisztítása, 

nyílt árokok tisztántartása), 
o hóeltakarítás, síkosságmentesítés 

 
3. Temetőfenntartási feladatok 

o temetőgondnoki feladatok, 
o köztemetők területeit érintő zöldterület-kezelés, 
o köztemetők területeit érintő köztisztasági feladatok ellátása 

 
4. Egyéb kapcsolódó feladatok 

o épületek, egyéb építmények üzemeltetése (telephely, raktárak, 
garázsok, melegedő karbantartása, 

o munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem, 
o egyéb építmények építése, bontása, karbantartása (kerítés, támfal, fedett 

szín, járda, bástya stb.), 
o tereprendezés kézi, 
o személyszállítás, fuvarozás, 
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o közfoglalkoztatási programok megvalósítása (pályázni továbbra is az 
Önkormányzat jogosult, megvalósítása a Társaság és a Hivatal 
együttműködésével) 

 
A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. tevékenysége a város közigazgatási 
területére terjed ki. A parkfenntartási tevékenység során három minőségileg 
egymástól jól elkülöníthető zónában történik a feladatellátás: 
 

1. kategória: Belvárosi, kiemelt turisztikai jelentőségű, nagy forgalmú 
zöldterületek, parkok. 

 
2. kategória: Belvároshoz szorosan kapcsolódó bevezető utak, illetve 

helyijárat útvonalak melletti zöldsávok és az egyes lakóövezetekben 
kialakított pihenőparkok, szabadidőparkok és emlékparkok, nagy 
kiterjedésű, összefüggő zöldfelületek. Ide tartoznak a temetők 
zöldterületei, valamint a temetőket határoló zöldterületek is. 

 
3. kategória: Külterületekhez kapcsolódó, városba vezető utak, elkerülő 

utak melletti zöldsávok, egyéb külterjes zöldterületek. 
 
A társaság rövidtávú célja: a működőképesség fenntartása, elvárt követelmény 
szint teljesítése kapacitás függvényében, költséghatékony, eredményes 
gazdálkodás. 
 
A társaság hosszútávú célja: a városüzemeltetési feladatkörbe tartozó további 
tevékenységi körök bevonása (pl: utak fenntartása, építőipari tevékenység), illetve 
a tevékenységi kör bővítése olyan vállalkozási tevékenységek beindítása, melyek 
profitot termelnek, így a tulajdonos számára a Cselle-Ház Kft. működési 
támogatása kisebb forrásbevonással is megoldható. 
 
A vállalkozási tevékenység megindításával összefüggésben fontos feladata a 
tulajdonosnak, illetve az ügyvezetőnek a cég szervezeti, valamint tevékenységi 
struktúrájának stratégiai megtervezése, majd megszervezése, az operatív 
feladatok azonosítása, időbeli ütemezése. 
A stratégiai tervezés során nagy hangsúlyt kell fektetni a minőségi 
követelmények meghatározására. Tapolca város – mint az egyik legjelentősebb 
balatoni háttértelepülés – tervezési stratégiájában fontos helyet foglal el a 
turizmus. A városba látogató turisták számára minél vonzóbb városkép 
kialakításában óriási szerepük van az önkormányzati fenntartású zöldterületek 
környezeti állapotának. Stratégiai fontossággal bír tehát e zöldterületek 
fenntartása, minőségi jellemzőinek megőrzése, javítása, környezetük ápoltsága, a 
közterületek tisztán tartása. 
Tapolca város területén az utóbbi években több zöldfelületet, közparkot érintő, 
infrastrukturális fejlesztési célú beruházás is megvalósult. A 2015-ben lezárult 
értékmegőrző városrehabilitációs projekt megvalósítása során megújult a Tó-part 
környezete, valamint a város déli kapuját képező közpark, továbbá felújításra 
kerültek a városközpont turisták által leginkább látogatott közterületei. Teljes 
felújításon esett át a Hősök terén található közpark. Ezeknek a közterületeknek a 
fenntartása, fejlesztése a legfontosabb feladataink közé tartozik, ezért a jövőben az 
erőforrások átcsoportosítása árán is törekedni kell az idegenforgalmi, turisztikai 
jelentőségük megőrzésére. 
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III. Működési terv: 
 
A vállalkozás főtevékenysége a parkfenntartás, zöldterület gazdálkodás. Emellett 
tevékenységi körébe tartozik a köztisztasági feladatok és a temetőfenntartási 
feladatok elvégzése is. Az egyes tevékenységek az önkormányzat tulajdonában 
álló zöldterületekre, közterületekre, közutakra és a köztemetők területeire 
terjednek ki, mint kötelező feladat. A vállalkozás a város közigazgatási területén 
belül feladatait egyedüli szolgáltatóként látja el. 
 
A saját tulajdonú területeken történő feladatellátás magától értetődően nem jár 
jövedelemtermelő képességgel. A vállalkozásnak azonban idővel lehetősége 
nyílhat erőforrásainak optimálisabb kihasználása érdekében, eseti jelleggel a 
piacra kilépve külső fél számára szolgáltatást nyújtani, ami viszont már bevételi 
forrást jelenthet. A vállalkozás számára a külső piacot elsődlegesen a helyi 
lakosság, helyi vállalkozások és intézmények jelentik. 
 
A vállalkozásnak a közbeszerzési-jogi értelemben használt ún. „in-house” jogállás 
megtartása érdekében a közszolgáltatás nyújtásából származó árbevételének 
legfeljebb 20%-a erejéig van lehetősége külső megrendelésekből származó 
árbevétel realizálására. 
 
A Tapolca város teljes közigazgatási területét lefedő parkfenntartási és 
köztisztasági tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges 
eszközállomány jelentős része már rendelkezésre áll. A magas szakmai 
színvonalú közterület-fenntartáshoz szükséges nagyértékű gépek/eszközök 
beszerzése újabb forrás bevonásokkal biztosítható csak. 
 
A már meglévő, illetve beszerzés alatt álló önkormányzati tulajdonú 
gépek/eszközök rendelkezésre bocsátása a tulajdonjog átruházásán keresztül – az 
átírással járó magas költségek, valamint az amortizáció az eredményt negatívan 
befolyásolja– nem lenne gazdaságos megoldás. Ezért az eszközök rendelkezésre 
bocsátását üzemeltetésre történő átadással – a tulajdonjog megtartása mellett – 
javasolt a jövőben is végrehajtani. 
 
Az újonnan felmerülő eszköz-beszerzési igények esetén mérlegelni szükséges 
majd, hogy az adott beszerzést mely szervezet és miként bonyolítsa le. 
Amennyiben a társaság ÁFA-levonásra jogosult, a beszerzést neki célszerű 
bonyolítania amellett, hogy a beszerzést a tulajdonos pénzeszköz átadás útján, 
meghatározott felhasználási célhoz kötött támogatással finanszírozza. Ez esetben 
a beszerzett eszközök után felmerülő amortizációs költségek ugyan a társaságnál 
jelentkeznek, de az eredményre nincs kihatásuk. 
 
A vállalkozás eredményesebb működésének fontos alappillére a géppark 
folyamatos fejlesztése, a meglévő, használatban lévő gépek üzem idejének 
meghosszabbítása a megfelelő használattal és karbantartással. A parkfenntartási 
feladatellátás színvonalának javítása érdekében több kisértékű gép beszerzését, 
illetve cseréjét tervezi a társaság. 
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A parkfenntartási és köztisztasági feladatellátás tekintetében vannak olyan 
kapcsolódó elemek, melyek – valamely jogszabályi, vagy technikai háttér miatt – 
külső vállalkozók igénybevételével végezhetők. E résztevékenységek/kiszolgáló 
tevékenységek ellátását az elkövetkező évek során is külső vállalkozások végzik.  
 
Az alábbi tevékenységek sorolhatók ide: 

o kis- és nagygépek javítási, karbantartási feladatai, 
o gépi földmunkák, tereprendezés, 
o fasorok növényvédelmi munkálatai, 
o gépi és kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés, 
o munka-, tűz- és vagyonvédelem (riasztó készülékek biztosítása, 

jogszabály által előírt dokumentációk elkészítése), 
o gyepmesteri feladatok, 
o fuvarozás (nagyobb mennyiségű anyagok szállítása), 
o speciális munkagépekkel nyújtott szolgáltatások igénybevétele (daru, 

emelőkosaras autók igénybevétele), 
o köztéri bútorok egyes karbantartási feladatai, 
o mobil illemhelyek kihelyezése. 

 
E feladatok tekintetében a jövőben mérlegelnie szükséges a társaságnak, illetve a 
tulajdonosnak, hogy melyek azok a feladatok, melyek saját hatáskörbe vonhatók 
a tárgyi és személyi feltételek biztosítását követően. Amennyiben a külső 
szolgáltató közreműködése által aránytalanul nagy költséggel járó feladatok 
jelentkeznek, úgy a társaság megpróbálja saját szervezetén belül megteremteni az 
adott feladat ellátásához szükséges hátteret (dolgozók szakképzése, 
továbbképzése, hiányzó speciális munkaeszközök, gépek beszerzése). 
 
 
IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: 
 
A vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény 3. § 1) – 3) bekezdéseit összevetve kisvállalkozásnak 
minősül: a feladatellátáshoz szükséges foglalkoztatási létszám jelenleg 24 fő – 
mely nagyobb, mint a mikrovállalkozások szintjén meghatározott létszám –, 
illetve várhatóan az éves nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg is a 10 millió 
eurónak megfelelő forintösszeg alatt alakul.  
 
A társaság élén ügyvezető áll, aki a vállalkozás méretéből adódóan a stratégiai 
tevékenységek mellett az operatív munkában is részt vesz. Az ügyvezető 
munkáját 1 fő gazdasági vezető és 1 fő szellemi dolgozó (ügyviteli, gazdasági, 
pénzügyi adminisztratív feladatok ellátása, informatikai rendszerek működtetése) 
támogatja. A vállalkozási tevékenységek ellátásához minimálisan 25 fős fizikai 
állomány szükséges, összességében pedig az optimális dolgozói létszám 40 főben 
állapítható meg. 
 
A 2019. április 2-án megtartott alapítói ülésen hozott 4/2019. (IV.02.) sz. alapítói 
határozat értelmében a tulajdonosnak legkésőbb 2019. július 2. napjáig új 
felügyelőbizottsági tagok kijelöléséről, valamint a cégbírósági nyilvántartásban 
történő átvezetéséről kell gondoskodnia. 
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V. Pénzügyi terv: 
 

A társaság – mint önkormányzati kötelező közfeladatot ellátó szervezet – 
működésével, tevékenységének ellátásával kapcsolatban felmerült költségeit, 
kiadásait a működés első éveiben teljes egészében az Önkormányzatnak kell 
finanszíroznia. Noha a gazdasági társasági formában történő feladatellátás 
lehetőséget teremt külső forrásokból származó bevételek realizálására, az 
indulást követő években a társaság humán erőforrás kapacitása, a szakképzett 
dolgozók hiánya ezt nem teszi lehetővé. A fent bemutatott létszám napi 8 órában 
történő foglalkoztatás esetén csak az önkormányzati kötelező feladatok 
elfogadható szintű ellátására elegendő. 
 
A támogatás aránya 78%, a szolgáltatásként igénybe vett feladatok ellátása esetén 
22% a jelenlegi állapot szerint, így a működőképesség fenntartása mellett 
elegendő forrás jut a humánerőforrás, valamint a technikai háttér fejlesztésére is. 
Viszont a következő évben felül kell vizsgálni a támogatás és közszolgáltatás 
arányár a minél több ÁFA visszaigénylési lehetőség érdekében. 
 
Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a társaság működéséhez 
kapcsolódóan immáron külön költségvetési cím került meghatározásra. E 
felhasználási célra az idei év során 96.673 eFt került elfogadásra. Ez az összeg a 
bér- és járulékköltségeket, az egyéb személyi jellegű kifizetéseket, valamint a 
dologi kiadásokat és a közterület-fenntartás kapcsán megrendelhető 
szolgáltatásokat tartalmazza. Nem tartalmazza viszont a feladatellátásához 
kapcsolódóan tervezett gép- és eszközbeszerzések értékeit. 
 
Bevételi oldalon a társaság az Önkormányzattól származó forrásokkal tervezhet 
támogatás, vagy szolgáltatás igénybe vételével. A külső megrendelések teljesítése 
során a társaságnak szüksége lesz ár-képzési stratégia alkalmazására (rezsi 
költség meghatározására), mely alapját képezi majd a külső megrendelésekből 
származó árbevétel tervezésének. Fontos, hogy az „in-house” jogállásnak történő 
megfelelés ellenőrizhetősége érdekében a belső és külső forrásokból származó ár 
bevételek elkülönítve legyenek kezelve. 
 
A társaság az Önkormányzat tulajdonába kerülése óta valódi gazdálkodási 
tevékenységet nem végzett. Az átszervezés következtében megkezdett 
gazdálkodói tevékenység, a társaság tevékenységi körében újonnan megjelenő 
feladatokra épül. Ebből kifolyólag a felsorolt terv szintű dokumentumokban 
megjelenő, a következő üzleti évre vonatkozó terv adatok mellett előző évi 
adatok bázis adatként történő feltüntetésére nincs lehetőség. A társaság kifizetési 
számláján folyamatosan biztosítani kell a beérkező fizetési számlák pénzügyi 
teljesítéséhez szükséges fedezetet. Ennek érdekében a támogatás negyedéves 
előre utalása biztosíthatja csak a folyamatos működést. 
 
Az üzleti terv mellékletét képező eredménykimutatás tervadatai szerint az 
értékesítésből származó nettó árbevétel 21.385 eFt, az egyéb bevételek 75.288 eFt, 
így a bevételek összesen 96.673 eFt-ot tesznek ki. A ráfordítások összesen 96.253 
eFt-ra lettek kalkulálva, ebből az anyagjellegű ráfordítások tervösszege 29.500 
eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 56.753 eFt, az értékcsökkenési leírásé 2.000 
eFt, és az egyéb ráfordításoké 8.000 eFt. Az adózás előtti eredmény tervezett 
összege 420 eFt, az adózott eredményé pedig 380 eFt. 
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VI. TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKEZTETŐ KFT. 
 

1. Társaság rövid bemutatása 
 
Alakulás időpontja: 1999. november 18.  
Jegyzett tőke: 10.000.000 Ft  
Székhely: 8300 Tapolca, Stadion út 16.  
Telephelyek:  

8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.; 
8300 Tapolca; Nagyköz u. 1-3.; 
8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.; 
8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8.; 
8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.   

Ügyvezető:  Mezőssy Tamás 
Felügyelőbizottság tagjai: Harangozóné Horváth Katalin, Balázsné Kiss Éva, Pass 

Sándor 
Főtevékenység (Teáor ’08): 5629 ’08 Egyéb vendéglátás 
 
 

2. Foglalkoztatottsági adatok 
 

Jelentéstételi 
időszak  

Teljes munkaidős 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Részmunkaidős 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Állományba 
nem 
tartozók 
száma (fő) 

Munkavállalók 
száma 
összesen (fő) 

Bérek, 
személyi 
jellegű 
egyéb 
kifizetések, 
bérjárulékok 
költségei    
(E Ft) 

2016.12.31. 36 7 - 43 85 784 
2017.12.31. 34 8 - 42 97 164 
2018.12.31. 36 9 - 45 107 631 
2019.12.31. 
(tervezett) 35 9 - 44 114 797 

 
 

3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása 
 
 
A társaság fő profilja a bölcsődei, óvodai és iskolai gyermekétkeztetés a mindenkori 
hatályos jogszabályok betartása mellett. A cég folyamatosan bővíti szolgáltatási 
területeit. Összesen 7 településsel (Tapolca, Zalahaláp, Raposka, Badacsonytomaj, 
Mindszentkálla, Köveskál, Lesenceistvánd) állnak hosszú távú szerződéses 
kapcsolatban. Tapolcán az intézményeken túl a Deák Jenő Korház is a szolgáltatás 
igénybe vevője. Egyre sikeresebb szolgáltatási területük az ételfutárral történő 
kiszolgálás. A 2017-es év során a tapolcai termálfürdőben létesített büfé 
üzemeltetésével bővült tevékenységi körük. Egyedi termék kínálatuk a piacon, hogy 
személyre szabottan speciális ételeket tudnak készíteni diétás végzettséggel 
rendelkező szakács felügyelete alatt. Vállalják továbbá egyedi megrendelés alapján 
egyéb rendezvények teljes körű lebonyolítását. A főzési alapanyagok beszerzését a 
Kft. – mint önkormányzati tulajdonú cég – a közbeszerzési törvény előírásainak 
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megfelelően bonyolítja le. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ajánlattevők 
kizárólag minőségi alapanyagokra tegyenek ajánlatot. 
 
A társaság a 2018-as üzleti évet negatív eredménnyel zárta. Ezzel az évvel együtt a 
társaság három éve működik folyamatosan veszteségesen. Az elmúlt lezárt üzleti év 
vonatkozásában az adózás előtti eredménye -5.979 eFt-ra, adózott eredménye -6.500 
eFt-ra alakult. A 2017-es évi eredményhez (adózott eredmény: -11.179 eFt) 
viszonyítva a társaság az elmúlt évben 41,9 %-kal tudta csökkenteni veszteségét, ami 
jelentős javulásnak tekinthető. A társaság értékesítésből származó árbevétele (288.846 
eFt) 6,9 %-kal emelkedett az előző évhez képest, egyéb bevétele (668 eFt) viszont 41,5 
%-kal csökkent. Ráfordításai közül az anyagjellegű ráfordítások (178.738 eFt) 758 eFt-
tal csökkentek, az értékcsökkenési leírás mintegy 100 eFt-tal szintén csökkent, a 
személyi jellegű ráfordítások összege azonban 10.465 eFt-tal megnövekedett és az 
egyéb bevételek összege pedig 1.164 eFt-tal szintén növekedett. Összességében 3,8 %-
kal több ráfordítás merült fel a 2018-as üzleti évben, mint az azt megelőző évben. 
 
A társaság a beszámoló mellékleteként ez alkalommal is készített külön kimutatást a 
városi strandon végzett tevékenység eredményéről. Önmagában a strandon 
folytatott tevékenység tekintetében a társaság pozitív eredménnyel zárta az évet, bár 
az adózás előtti eredmény (1.476 eFt) 52,3 %-kal lett kevesebb, mint az előző évi 
eredmény. Mind a bevételi, és mind a kiadási oldalon is jelentős növekmény 
figyelhető meg: a bevételek összege 42 %-kal, a kiadások összesített összege pedig 
mintegy 72,5 %-kal lett magasabb a 2018-as évben, mint a 2017-es évben. 
 
A társaság a nyersanyag beszerzést közbeszerzési eljárás lefolytatásán keresztül 
bonyolítja. Kiadásainak legnagyobb összegű tétele a nyersanyag beszerzés. Emellett 
jelentős költségekkel jár a folyamatos üzemelés fenntartásához szükséges napi 
használati termékek, mint a tisztítószerek, a munkaruha és az üzemanyag 
beszerzése. Mindemellett a 2018-as évben jelentősebb beruházást a társaság nem 
hajtott végre. 
 
 

4. Diagram az adózott eredmény 
és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2010-2018) 
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5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások 
bemutatása 

 
 

I. Vállalkozás adatai: nincs változás 
II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás 
III. Működési terv: nincs változás 
IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás 
V. Pénzügyi terv: Bár a 2019-es üzleti évre vonatkozó előzetes üzleti tervhez 

képest az aktualizált üzleti terv egyes pontjai szövegének tartalma nem 
változott, a pénzügyi tervhez kapcsolódó eredménykimutatás 
tervadatai azonban lényegesen megváltoztak: 

- Az értékesítés nettó árbevétele nagyságrendileg nem változott, az 
előzetes tervhez képest az eltérés minimális. 

- Jelentős eltérés az egyes ráfordítások tervösszegeiben mutatkozik: az 
anyagjellegű ráfordítások tervezett összege 3.608 eFt-tal lett magasabb 
az előzetes tervhez képest, és 1.055 eFt-tal az egyéb ráfordítások 
tervösszege is magasabb lett, azonban jelentősen csökkent a személyi 
jellegű ráfordítások összege, mely 10.346 eFt-tal lett kevesebb az 
előzetesen kalkulált összeghez képest. Összességében mintegy 5.783 
eFt-tal kevesebb az összes ráfordítás tervösszege. 

- A fenti változások megmutatkoznak a tervezett eredményadatokban: a 
fenti ráfordításcsökkenés következményeként az előzetes tervekhez 
képest jelentősen jobb eredmény elérését tervezi a társaság, az adózás 
előtti eredmény tervadata 3.254 eFt-ról 8.480 eFt-ra változott, azaz az új 
összeg mintegy 2 és félszerese az előzetesen kalkuláltnak, az adózott 
eredmény tervezett összege 2.692 eFt-ról 7.717 eFt-ra növekedett, azaz 
az előzetes tervadathoz képest közel a háromszorosára. 

 
 
 

VII. TAPOLCAI MÉDIA KFT. 
 

1. Társaság rövid bemutatása 
 
Alakulás időpontja: 2009. december 15.  
Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft  
Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.    
Ügyvezető:  Szijártó János 
Felügyelőbizottság tagjai: Bányai Barbara, Gonda Helga, Szakonyi Balázs 
Főtevékenység (Teáor ’08): 5911 ’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 
 
 

2. Foglalkoztatottsági adatok 
 

Jelentéstételi 
időszak  

Teljes munkaidős 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Részmunkaidős 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Állományba 
nem 
tartozók 
száma (fő) 

Munkavállalók 
száma 
összesen (fő) 

Bérek, 
személyi 
jellegű 
egyéb 
kifizetések, 
bérjárulékok 
költségei    
(E Ft) 
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2016.12.31. 1 - 2 3 3 216 
2017.12.31. 1 - 4 5 4 495 
2018.12.31. 1 1 5 7 4 631 
2019.12.31. 
(tervezett) 1 1 6 8 4 757 

 
 

3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása 
 
A társaság közszolgálati munkát, közéleti tevékenységet végez a lakosság 
tájékoztatása érdekében. A céget többek között azzal a szándékkal alapította meg a 
tulajdonos, hogy az általuk közzétett hírekkel, a létrehozott hírműsorokkal, 
stúdióbeszélgetésekkel, magazinokkal, tudósításokkal segítsék a lakosság 
tájékoztatását, bizonyos fokig legyen közösségformáló tényező. Tevékenységét a 
társaság alapvetően két féle médium, a Tapolcai Városi Televízió, valamint a 
Tapolcai Újság hetilap működtetésén keresztül folytatja. 
 
A társaság a 2018-as üzleti évet negatív eredménnyel zárta. Adózás előtti eredménye 
-3.568 eFt-ra, adózott eredménye -3.619 eFt-ra alakult. Súlyos problémát jelent, hogy 
a társaság mérlegében a saját tőke összege (-508 eFt) is negatív előjelű, illetve nem éri 
el a korlátolt felelősségű társaságok esetében a jegyzett tőkére vonatkozóan előírt 
kötelező összeg (3.000 eFt) nagyságát. A társaság likviditása nem biztosított. 
Amennyiben a saját tőke összege a 2019-es üzleti év zárásakor ismét a jegyzett tőke 
értéke alá esik, illetve nem éri el a korlátolt felelősségű társaságokra kötelezően előírt 
jegyzett tőke összegét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) által megállapított szankciók lépnek érvénybe, melyek alapján a 
tulajdonosnak döntése szerint intézkednie kell a saját tőke megemeléséről, vagy a 
társaság átalakulásáról, ill. adott esetben megszűntetéséről. 
A 2018-as üzleti évben mind a bevételek, mind a ráfordítások összege csökkent az 
előző üzleti évben elért összegekhez képest, azonban a bevételek esetében jóval 
nagyobb volt a csökkenés mértéke, mely a társaság eredményében is megmutatkozik. 
Az értékesítésből származó árbevétel (2018 év: 6.308 eFt) mintegy 42,6 %-kal 
csökkent, az egyéb bevételek összege pedig 9,4 %-kal lett kevesebb. A ráfordítások 
teljes összege 2018-ban 9,2 %-kal lett kevesebb, de így is lényegesen meghaladta a 
bevételek együttes összegét. A 2017. évben elért csekély összegű, de még pozitív 
előjelű eredményhez képest a 2018. évi veszteség jelentős mértékű. 
 
A társaság az elmúlt év során beruházást nem valósított meg. A társaság működését 
az Önkormányzat a 2018-as üzleti év vonatkozásában 21.000 eFt összegű működési 
célú támogatás nyújtásával segítette. 
 
 

4. Diagram az adózott eredmény 
és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2010-2018) 
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5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások 

bemutatása 
 

I. Vállalkozás adatai: nincs változás 
II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás 
III. Működési terv: nincs változás 
IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás 
V. Pénzügyi terv: nincs változás 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fent bemutatott gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóinak és a 2019. évi 
aktualizált üzleti terveinek teljes dokumentációja a terjedelme miatt elektronikus 
formátumban kerül az előterjesztés mellékleteként kiküldésre, illetve a 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán megtekinthetők. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-
ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. 
évi gazdálkodásáról, valamint a 2019. évi aktualizált üzleti 
tervekről szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. 
 

 
Tapolca, 2019. június 12. 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 






























































































































































































































































































































































































































































































































	9. 100_tul_gazd_társ_2018_évi_beszámoló
	9. napirend 1. melléklet
	9. napirend 2. melléklet



