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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az elmúlt évekhez hasonlóan Tapolca Város Önkormányzatának többségi vagy kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői – a BIOFUNA Kft. (8300 Tapolca, Kossuth u.
19.), a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. (8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.), a Tapolca Városi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Fő tér 1.), a Tapolcai Közétkeztető Kft.
(8300 Tapolca, Stadion u. 16.), a „Cselle-Ház” Kft. (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 5.), valamint
az OTTO Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33.) – elkészítették a 2006. évre vonatkozó
éves beszámolójukat, valamint a 2007. évi üzleti tervüket. A beszámolókat a 2007. május 9-
10-én megtartott taggyűléseken a tulajdonosok elfogadták, illetve a Városgazdálkodási Kft.
esetében a taggyűlésre 2007. május 15-én kerül sor.

BIOFUNA Mezőgazdasági Szolgáltató és Forgalmazó Kft.:
A gazdasági társaság fő feladata a szennyvíztelepen képződő szennyvíziszap
komposztálása, a komposztálótelep üzemeltetése. A Kft. által Tapolca térségének
folyékony hulladéka nemcsak kezelésre kerül, hanem újrahasznosításra, értékesítésre. A
természetben hasznosítható, a mezőgazdasági termelésben igen jó eredménnyel
felhasználható termékké vált. A vállalkozás környezetvédelmi támogatásban a 2006.
évben nem részesült. A gazdasági mutatók eredményes működést tükröznek, az adózott
nyereség a tavalyi évinél lényegesen több, 930.000,-Ft (Vd=3321,4%). Tovább
folytatódott a saját tőke emelkedése a jegyzett tőkéhez viszonyítva, amelyet a
mérlegszerinti eredmény és az eredménytartalék növekedésének köszönhető. A Kft.
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2006. novemberében lízingeléssel új gépet szerzett be, amelynek gazdasági kihatása az
elmúlt évben még nem mutatható ki.

Pénzügyi tervhez képest az árbevétel közel 8%-kal magasabb lett, a költségek a
tervezetthez képest 4,5%-kal nőttek, mindezek a nyereség többszörösét eredményezték.
A komposzt értékesítése a tervezett 60%-át érte el.

A költségek növekedését több tényező befolyásolta:
- az iszap mennyiség 22%-os növekedése,
- az infláció emelkedése,
- tárgyi eszközök beszerzése,
- új munkagép beszerzése,
- az új utak korszerű műszaki mélyítése.

A fentiek miatt és az értékcsökkenést is figyelembe véve tudható be az egyéb költségek
36 %-os tervtől való eltérése.

Összefoglalva elmondható, hogy a BIOFUNA Kft. a város egyik fontos
környezetvédelmi feladatát folyamatosan ellátta a 2006. év során, a betervezett
beruházásait megvalósította, az előre nem tervezett kiadások, a költségek emelkedése
mellett is eredményesen zárta az elmúlt gazdasági évet.

A 2007. évi üzleti tervében kiemelt feladatként szerepel második célpiac kialakítása, a
falugazdákon, hegybírókon keresztül a szőlősgazdák, szántóföldeken gazdálkodók
megcélzása. Harmadik célpiacként a Bauxit bányászat rekultivációs kötelezettségét
szeretnék kihasználni. Az egykori külfejtéses területek rekultivációjához ideális
anyagként lehet felhasználni a komposztot. Folyamatban van az építőipari cégekkel a
kapcsolatok kialakítása, akik az elképzeléseik szerint potenciális felhasználói lehetnek a
terméknek (útépítés). Marketingstratégiájuk legfontosabb eleme továbbra is a termék
ismertebbé tétele nagy felhasználók körében is. Működési tervében kiemelendő, hogy a
2007. december 31.-ig hídmérleg beszerzését írták elő a működési engedély kiadásakor.
A 2007. évre közel 8%-os árbevétel növekedést terveznek, amelyet a telep befogadó
képessége is lehetővé tesz. A költségek tervezésénél az árbevétel változásának
megfelelően 3,7%-os emelkedést mutattak ki. A 2007. évben a cég elsődleges dolga,
hogy a környezetvédelmi feladatokat ellássa, másodlagos pedig, hogy azonos
eredményt érjen el gazdálkodásával, mint az elmúlt évben (2006-ban 1.065 eFt, 2007-
ben tervezett 1.010 eFt).

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.:
A Kft. legfontosabb tevékenységei a távhőtermelés és szolgáltatás, a fizető parkoló
rendszer üzemeltetése, a fűtésszerelés, egyéb épületgépészeti szerelés, valamint
ingatlankezelési tevékenység. A gazdasági társaság az elmúlt évhez képest bevételiben
22 %-os, ráfordításaiban 17,2%-os visszaesés tapasztalható, pénzügyi műveleteinek
eredményében 3,2 %-os csökkenés, a rendkívüli eredményeiben 5,4%-os emelkedés
tapasztalható, amely következtében a vállalkozás mérleg szerinti eredménye – 699 eFt
veszteséget realizál.

Távhőszolgáltatás:



3

A Kft. legnagyobb volumenű tevékenysége a távhőszolgáltatás. 2006. december 31-én
1.852 db lakásban biztosítottunk távfűtést, ebből 1.276 melegvízzel ellátott. Az elmúlt
fűtési idény során, 2006. február 28-ával bezárólag 350 lakással csökkent a fogyasztók
száma, ezzel az összes lakás számához viszonyítva 16 %-os csökkenés következett be.
2006. július 1-től csökkentették az alapdíjakat, azzal a feltevéssel, hogy több fogyasztót
megtudnak így tartani. A 2006. évben fejlesztésre, beruházásra 295 eFt-ot költöttek.
A távhőszolgáltatással kapcsolatos kintlévőségeik a 2005. december 31. állapothoz
képest 5.771.897,- Ft-tal nőttek, így túllépték a 65.000 eFt-ot. A kintlévőségek jelentős
részét sajnos az intézményeknél is jelentkező késői fizetésének valamint az energiaárak
példátlan emelkedésének tudhatjuk be. A lakossági kintlévőségek mértéke az elmúlt
évhez képest csökkent, amely 3.513 e Ft-nak felel meg. A 15.438 eFt-os negatív
eredményt elfogadhatónak tartja a vállalkozás vezetése, azzal szemben, hogy a 2005.
évhez képest jelentős veszteséggel zárta a tevékenységét.

Fizető parkolási rendszer üzemeltetése:
A parkolási tevékenységből 2006. évben a Kft-nek 31.348 eFt árbevétele keletkezett.
Ebből:
 Bérletvásárlás 3.801 eFt
 Automatánál történő jegyvásárlás 23.376 eFt
 Pótdíj befizetés és egyéb költségtérítés 4.171 eFt

A parkolással kapcsolatos költségek közül a legnagyobb tétel a parkolóhelyek bérleti
díja, amely a 2006. évben 12.000 eFt volt. Az automaták karbantartása, javítása az
elmúlt évben 1.355 e Ft-ot emésztett fel, valamint a behajtással kapcsolatos költségek
1.430 eFt-ot tettek ki. A parkolási tevékenység a beszámoló szerint 459 eFt veszteséget
tesz ki. A fizető parkolók üzemeltetése során 6,44%-os árbevétel csökkenés alakult ki, a
közvetett költségek növekedése és az Önkormányzatnak fizetendő 12.000 eFt-os bérleti
díj miatt a tevékenység során keletkezett veszteséget elfogadhatónak tartja a vállalkozás
vezetése.

Ingatlankezelési tevékenység:
A vállalkozás végzi az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények bérleti díjának,
közüzemi díjának számlázását.
A kiszámlázott bérleti és közüzemi díjak összege 2006. évben 110.261 eFt volt.
A megállapodás értelmében a bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását a
vállalkozás végzi, a felmerült költségeket teljesen elkülönülten kezelik és minden
hónapban leszámlázzák. Ez a nettó árbevétel részét képezi. Minden negyedévben
elszámolnak a befolyt bérleti díjakkal és a felmerült költségek különbözetével. A 2006.
évben üzemeltetésre 30.821 eFt-ot, karbantartásra 4.569 eFt-ot és felújításra 4.260 eFt-
ot fordítottak.

További tevékenységeik:
Az idei évben több lakásban is szükségesség vált a vízórák cseréje, amely jelentős
bevételt eredményezett a vállalkozás részére, számszerűsítve 8.121 eFt-os árbevételt és
317 e Ft-os eredményt. A gázmotorok üzemeltetésére, felügyeletére 2.686 eFt-ot kapott,
amelyből 1.706 eFt-os eredmény származott. A Május 1.u.4/2. és a Keszthelyi u. 45-47.
számú épületekbe központi fűtés szolgáltatás végzett, amelyből az elmúlt évben 983
eFt-os veszteséget realizált.
Egyéb bevételeit, mint például a lakáseladás bonyolítási díja, anyageladás, késedelmi
kamat, munkavédelmi tevékenység összesen 16.674 eFt-os árbevétellel zárta.
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A Kft. átlagos statisztikai létszám 31 fő, amely az elmúlt évhez képest 5 fővel csökkent.
A csökkentet létszám a végzendő feladatok ellátására elegendő. A személyi jellegű
kifizetések az elmúlt évben 94.999 eFt-ot tettek ki, amely a 2005.évi beszámolóhoz
képest -3%-ot eredményeztek.
Jegyzett tőke változatlan maradt, 180. 240 eFt. Az eredménytartalék nőtt, mert a 2005.
évi mérleg szerinti eredmény a tartalékba helyezése megtörtént.

Összegezve a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. mérleg főösszege a 2005. évben
405.499 eFt, a mérleg szerinti eredménye -699 eFt volt. A gazdasági társaság 2007. évi
üzleti tervében szerepel a hődíj emelés szükségessége, a kertvárosi utcák bevonása a
fizető parkoló övezetekbe. Az ingatlan kezelési tevékenységnél egy fő nyugdíjba
vonulása lett aktuális, emiatt egy új munkaerő 5 hónappal korábbi belépése szükséges,
amely bérköltség növekedést von maga után.
A fentiek miatt az elkövetkező évre veszteség realizálását teszik kilátásba, amelyet a
hődíj emelése csökkenthet. A várható veszteség megközelíti a 18.677 eFt-ot.

Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.:

A Kft. feladatai közé tartozik a Városi Mozi, a városközpontban lévő piac és
vásárcsarnok, használtcikk piac, a városi sporttelep, a Városi Rendezvénycsarnok
üzemeltetése, valamint tulajdonosi döntés eredményeként feladata még a Kft-nek a
sportszervezési teendők ellátása. A tevékenységeket Tapolca területén, telephelyeiken
végzik. Partnereik a szolgáltatásaikat igénybevevő magánszemélyek, vállalkozások,
társadalmi szervezetek, beszállítók, közműszolgáltatók.
A társaságot az ügyvezető irányítja, hat fő szellemi foglalkozású munkatárs
közreműködésével. A mozit Art moziként üzemeltetve a hét minden napján van vetítés.
A teleház nyitvatartása hétfőtől szombatig, heti 56 órában végzik. Az art mozi munkáját
művelődésszervező beosztásban (főállás), a teleház munkáját informatikus (négy órás)
beosztásban egy-egy alkalmazott szervezi.
A városi piacot és használt-cikk piacot piacvezető irányítja. A működtetésben társasági
alkalmazottként közreműködő személyzetet a használt cikk piacon megbízásuk szerint
biztonsági szolgálat és takarító vállalkozás alkalmazottai segítik, valamint
időszakonként alkalmi munkavállalót foglalkoztat.
A sporttelep napi tevékenységét csoportvezető szervezi, a három főállású alkalmazott
mellett szezonálisan egy fő segédmunkás foglalkoztatása évi 45-60 nap időtartamra
szükséges. A sporttelep irányítását közvetlenül az ügyvezető végzi.

A 2006. évben a gazdasági társaságnál az értékes nettó árbevétele 53.781 eFt, az egyéb
bevétele 34.944 eFt volt, és pénzügyi eredményként 6 eFt-ot realizált. Ráfordítás
oldalon 88.561 eFt áll, a fentiek miatt a mérleg szerinti eredmény 24 eFt-ot, amelyet a
vállalkozás nyereségként könyvelhetett el.

A 2006. évi gazdasági tevékenységéről készült eredménykimutatás alapján
megállapítható, hogy a vállalkozás bevételei az elmúlt évhez képest 13,8%-kal a
kiadásai 15,4%-kal nőttek, a pénzügyi műveletek bevételei 50%-kal emelkedtek,
rendkívüli bevétele nem volt így a mérleg szerinti eredmény 1,8 %-a az elmúlt évinek.

A vállalkozás az alábbiakat tervezi megvalósítani a 2007. évre:
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2006-tól társasági üzemeltetési hatáskörbe kerül a Honvéd pálya. A jelentkező
közvetlen plusz feladatok ellátására egy főállású munkatárs munkába állítása szükséges.
Szervezetileg a sporttelephez tartozna, munkáját közvetlenül a csoportvezető irányítása
alatt végezné. A sporttelepi eszközök megfelelő szervezéssel és kihasználással képesek
a technikai hátteret biztosítani a plusz feladat ellátásához.
Az informatikus a teleház napi munkájában való részvételen túl, rendszergazda feladat
ellátásán kívül feladatot kap a társasági szintű számlázás üzemeltetési feladataiban, a
más telephelyekre telepített számítástechnikai eszközökhöz, informatikai rendszerekhez
kapcsolódó feladatok ellátásában.

A vállalkozás beszámolójában szereplő Pénzügyi terv bevételi oldala meghaladja a
tervezett kiadást, 305 eFt adózás előtti eredménnyel számol.

A gazdálkodási év legnagyobb kérdése a piac átépítése kapcsán kialakuló helyzet. Ha
megindul a beruházás, a piac és vásárcsarnok működése 3-5 hónap időszakra nem
biztosított. Nyilvánvaló, hogy a bevételek oldalán nagyságrendekkel nagyobb lesz a
kiesés, mint a költségek között elérhető megtakarítás. Mindez több millió forinttal
befolyásolhatja a társasági gazdálkodás eredményességét, hisz a piac éves üzemi
eredménye jelentős tényező a gazdálkodásukban.
A használt cikk piacon a versenytárs működése 2006-ban megosztotta a vevői keresletet
és ily módon csökkentette a bevételeket.
A Városi Sporttelep és a Honvéd pálya kapcsán a továbbra is téritésmentes használatot
feltételezve a rendszeres használóknak (labdarugó, sakk) és az eseti használóknak
(karate, kézilabda) egyaránt. Amennyiben a tulajdonosi támogatás mértéke a
tervezetthez képest csökken, úgy elkerülhetetlen a kieső bevétel részbeni vagy
egészbeni bepótlása, az említett szakosztályok felé „fizetőssé” téve a sporttelepi
szolgáltatásokat. A sporttelepi bevétel növelés lehetséges módja tehát, hogy használói
akár csak önköltségen térítsék a használat során keletkező költségeket, ez viszont
tulajdonosi döntést ill. jóváhagyást igényel.
A Honvéd pálya üzemeltetési feladatai közel másfél millió forint többlet kiadást
jelentenek. Az ott jelentkező bevételi lehetőségek rendkívül korlátozottak.
Várható az Art mozi működtetése kapcsán korábban létező un. normatív támogatás
csökkenése 2007-ben. Az ok pedig: a központi keretek szűkössége, vagyis ugyan azért
a teljesítményért (vetítés szám, nézettség) 2007-ben várhatóan 1.000 eFt-tal kevesebb
támogatást lehet realizálni.
A rendezvénycsarnok működtetési költségei között jelentkező egyéb szolgáltatási
költséghányad a külső vállalkozók által elvégzett feladatok, szolgáltatások költsége.
Társasági szinten jelentősen fognak csökkenni a foglalkoztatást elősegítő támogatások.
A Munkaügyi Központtal kötött korábbi szerződések 2006 évben kifutottak, az érintett
dolgozók foglalkoztatása beváltotta a hozzájuk fűzött reményeket, de bérköltségük
fedezete most már a társasági saját bevételek között biztosítandó.

Városi Mozi tekintetében 12.000 eFt-os árbevétel mellé 15.846 eFt-os kiadási oldal
kapcsolódik.
A vállalkozás igazgatási tevékenységére 220 eFt-os bevétele mellé azonos összegű
kiadási oldal is párosul, amely felett a felosztott igazgatási költségek 18.759 eFt-ot
tesznek ki.
A Piaci tevékenység 2007. évi várható bevételei 19.200 eFt mellé egy 12.494 eFt-os
kiadási oldal párosul, míg a használtcikk piacra 4.350 eFt-os bevétel került
betervezésre, 4.195 eFt-os kiadási oldal mellett.



6

A Városi Rendezvénycsarnok bevételeit 33.500 eFt-ra azonos értékű kiadási oldal
mellett a sportszervezési feladatokra 7. 567 eFt került a tervezetben bevezetésre.
A Sporttelep és rutinpálya 6.200 eFt-os bevétele mellet 8.910 eFt-os kiadást került
betervezésre.
A 2007. évi Üzleti terv szerint a vállalkozás tevékenységeinek megvalósítására
összesen 83.037 eFt árbevételt és 82.732 eFt-os kiadást irányzott elő.

Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft.:
A társaság 2 nagy főzőkonyhán látja el a város bölcsődéje, óvodái, általános- és
középiskolái, kollégiuma gyermekeinek étkezését, Tapolca és Tapolca-Diszel szociális
étkeztetését, valamint Zalahaláp óvodai, iskolai és hivatali étkeztetését. A főzőkonyhák
kapacitás kihasználtsága magas, 85-90 %-os, amely fedezete lehet a retábilis
működésnek. Az időközben elkészült zalahalápi konyha várhatóan szeptembertől
megkezdi működését, amely bevételkiesést eredményez a cégnél. Az így jelentkező
szabad kapacitást a közétkeztetés adagszámának emelésével indokolt volna emelni,
különös tekintettel arra is, hogy a 480,-Ft-os jelenlegi ár a piacon nagyon is
versenyképes és nem függ a központi normatívától.

A Kft. beszámolójából kitűnik, hogy a 2006. évi gazdálkodásuk során működésüknél
179.991 eFt kiadással szemben csak 182.770 eFt nettó árbevétel jelentkezett, így az
előző évhez képest a mérleg szerinti eredménye 2.164 eFt lett. A Kft. az elmúlt évhez
képest a vizsgált időszakban nyereséget realizált. A bevételek 3,7% -os növekedése, 1,8
%-os ráfordítás emelkedés mellett az eredmény jelentős nyereségét (2.164 eFt)
eredményezte az elmúlt évi veszteséggel szemben (-1.087 eFt). A társaság kiadásainak
legnagyobb hányadát az anyag jellegű ráfordítások tették ki, amely a
összráfordításoknak a 69,2%-a.
A 2007. évi üzleti tervében 2,1%-os bevétel, valamint 3%-os költségcsökkenést tervez.

OTTO Tapolca Kft.:
Az OTTO Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 1996. június 19-én alakult,
termelő tevékenységét 1996. augusztus 15-én kezdte meg.
A köztisztasági tevékenység végzésére a várossal akkor 30 éves szolgáltatási szerződés
került aláírásra. Hóeltakarításra szintén hosszú távú szerződés került megkötésre a
várossal, ennek keretében végezik
 a só-, bazaltzúzalékot tartalmazó 660 literes tárolóedények kihelyezését
 a hóeltakarítás, hóekézést, illetve a sószóró gépjárművel a város burkolt útjainak

síkosság mentesítését.
A hivatal és a Kft. közötti együttműködés még szorosabbá vált, a szemétszállítási díj
megfizetésére kötelezettekkel kapcsolatos adatbázis összevetésre került a két szervezet
között, az adatok még pontosabbak, aktualizálásuk folyamatos.
A társaság 2006. évi gazdálkodásával kapcsolatban, a beszámoló alapján
megállapítható, hogy a társaság működéséhez szükséges feltételeket a tulajdonosok és
az ügyvezetés folyamatosan biztosították, a társaság eredményes évet tudhat maga
mögött. Az adózott eredmény 28.102 eFt volt, amely tulajdonosi döntés alapján 100%-
ban kivételre került. Így önkormányzatunk 1.087,-eFt osztalékbevételhez jut. Az üzleti
tevékenység eredménye 36.637 eFt volt, amely az előző évhez képest minimális 1%-os
emelkedést mutat. Rendkívüli eredménye a társaságnak nem volt 2006-ben. Az adózott
eredmény így 28.102 eFt lett, mely az előző évi adatokhoz képest 9,3%-os csökkenést
mutat. A fentiekben már jeleztük, hogy az adózott eredmény a tulajdonosok döntése
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alapján 100%-ban -osztalékként kifizetésre került, mérleg szerinti eredményt a
vállalkozás nem realizált.
A gazdasági társaságnak az önkormányzatokkal kötött hosszú távú szerződések
garanciát adnak a kiegyensúlyozott, megalapozott szolgáltatási tevékenység végzésére,
a folyamatos üzemvitel biztosítására. 2007. évre többnyire a szerződésben rögzített,
inflációkövető díjemelésben állapodtak meg a partnerekkel, amely fedezetet ad a 2007.
évi nyereséges működésére. A régi partnerkör mellett 2007. évben nem tervezik további
partnerek bekapcsolását a szervezett szemétszállításba. A költségek tervezésénél a
2007. évi várható számokból és költségekből indultak ki, ez alapján 6,7%-os
emelkedést terveznek. Megítélésük szerint takarékos, szigorú költséggazdálkodással
tartani tudják a megfelelő műszaki állapotú gépparkot, amely a folyamatos
üzemeltetéshez elegendő lesz. A munkaerő állományt változatlan létszámmal tervezik,
amely szintén a vállalat stabilitására utal. Az OTTO Tapolca Kft. a 2007. évben az
árbevételt összesen 335.690 eFt-tal, az üzemi eredményt 32.855 eFt-tal, az adózás előtti
eredményt 29.476 eFt-tal tervezi, valamint szeretne az üzleti évben 23.581 eFt
nyereséget realizálni.

„Cselle-Ház” Kft.:
A gazdasági társaság mérleg szerinti eredménye a 2006. üzleti évben 6 eFt volt, amely
5 eFt-tal kevesebb, mint az előző évben. Az anyagi jellegű ráfordítások 40 eFt-ot tettek
ki. A pénzügyi műveletek eredményeit a 46 eFt-os pénzeszközök után kapott egyéb
kamatok és kamat jellegű bevételek teszik ki 130 eFt összegben. Az elmúlt évre 6 eFt
mérleg szerinti eredményt realizált.
A társaság értékét továbbra is az Ady E., Kisfaludy utca sarkán lévő telek ingatlan
képezi, melynek hasznosítási lehetősége mindenkor fennáll.

A fent bemutatott vállalkozások 2006. évi beszámolói és a 2007. évi üzleti terveinek komplett
dokumentációja a terjedelme miatt nem képezi az előterjesztés mellékletét az Önkormányzati
és Gazdálkodási Irodán megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2006. évi
tevékenységéről szóló tájékozatót és a 2007. évi üzleti terveit
elfogadja.

Tapolca, 2007. május 11.

Ács János sk.
polgármester


