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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzatának többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok vezetői elkészítették a 2012. évre vonatkozó éves 
beszámolójukat, valamint a 2013. évi üzleti tervüket. Az önkormányzati tulajdonú
egyszemélyes gazdasági társaságok beszámolóinak megtárgyalására és az alapítói
határozatok meghozatalára 2013. május 31-ig megtartott üléseken került sor. Azoknál
a cégeknél, ahol az önkormányzat résztulajdonos, a taggyűlések lezajlottak és 
elfogadásra kerültek a 2012. évi beszámolók, és az idei évre vonatkozó üzleti tervek.

Fentiekről egységes szerkezetben készült összefoglaló a fontosabb sarokszámok 
bemutatásával az előterjesztés második szakaszában. Az első szakaszban 
általánosságban kerülnek a gazdasági társaságokkal kapcsolatos változások
bemutatásra.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos változás
bejegyzések

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
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a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény (Módtv.) előírja a következő 
kötelező cégmódosítási feladatokat:  

A Módtv. 101. §-ának hatálybalépését (2012. március 1.) megelőzően bejegyzett azon 
cégek, melyek a 7. § (4) bekezdése alapján nem csatoltak be a székhely-, telephely- és
fióktelep használatának jogszerűségéről szóló nyilatkozatot, a cégjegyzékben vezetett 
adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek 
azt a cégbíróságnak benyújtani.

A cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelének vagy adószámának bejegyzését,
valamint a Módtv.-vel megállapított 24. § h) pontjában,

* a cég képviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát,

* természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét,

* jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és
cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak
tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet 
esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére 
a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges 
időpontját, továbbá azt a tényt, ha a cég képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája benyújtásra került.

Korlátolt felelősségű társaság esetében be kell jelenteni a tagok nevét, természetes személy 
esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát 
vagy nyilvántartási számát, valamint amennyiben a tag szavazati jogának mértéke az 50
százalékot meghaladja, vagy a tag minősített többségű befolyással rendelkezik, ezt a tényt 
is, közös tulajdonú üzletrész esetén a tulajdonosok nevét, természetes személy esetén
lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy
nyilvántartási számát.

Alkalmazkodva fenti törvényi előírásokhoz 2013. év elején az önkormányzati 
tulajdonú cégek esetében megtörtént azok adatainak felülvizsgálata és aktualizálása,
illetve azon módosítások elfogadása, melyek a jogszabály szerinti működést 
biztosítják. Januárban egységesen a következő, kötelező változtatások történtek: 

 a cégadatok aktualizálása (tevékenységi körök, vezető tisztségviselők 
megbízási ideje, telephelyekről nyilatkozat, könyvvizsgáló kijelölése, 
felügyelőbizottsági tagok személyének meghatározása) 

 javadalmazási szabályzatok aktualizálása

A cégadatok aktualizálását követően, 2013. február 1-i határidővel kellett benyújtani 
a változásokat a cégbíróság felé. Valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság esetében ez megtörtént, melyről a cégbírósági végzések jelen előterjesztés 
mellékletét képezi.



3

A javadalmazási szabályzatokat a változás bejegyzéshez kötődő módosítások miatt 
volt szükség felülvizsgálni. Az ügyvezetők – alapítói határozat alapján - egységesen 
határozatlan idejű jogviszony keretében látják el feladataikat, a jogszabályi környezet 
erre lehetőséget biztosít munkaviszonyban, illetve megbízásos jogviszonyban. 
Irányadó jogszabályok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.   

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. 
§ értelmében a felügyelőbizottsági tagok megválasztása idei év elején megtörtént. 
A felügyelőbizottságok alakuló ülésén év elején elfogadták azok ügyrendjét, majd 
májusban a 2012. évi beszámoló tárgyalására elkészítették 2012. évi jelentésüket.
Valamennyi 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
könyvvizsgálatát Szarka László végezte el, így a beszámolók mellé könyvvizsgálói
jelentés készült. Az alapítói határozatok meghozatalára 2013. május 28-án került
sor, az egyes társaságok ügyvezetői az alapítói tanácskozás keretében fejthették ki 
véleményeiket, tehettek javaslatot.

Beszámolók, üzleti tervek értékelése

100%-OS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolóinak
elfogadott adatait a következő táblázat foglalja össze: 

Adatok ezer forintban
CÉGNÉV 2012. ÉVI

BESZÁMOLÓ

MÉRLEG ESZKÖZ-
FORRÁS FŐÖSSZEG

2012. ÉVI MÉRLEG

SZERINTI

EREDMÉNY

BIOFUNA KFT. 24 228 1 026

TAPOLCA KFT. 21 015 -2 864

TAPOLCAI

VÁROSFEJLESZTÉSI

KFT.
6 707 292

TAPOLCAI

VÁROSGAZDÁLKODÁSI

KFT.
443 998 6 142

TAPOLCAI MÉDIA KFT. 1 589 -1 368

TAPOLCAI DIÁK- ÉS

KÖZÉTKEZTETŐ KFT.
47 403 -4 565



Összefoglaló SWOT analízis a beszámolók és üzleti tervek alapján

CÉGNÉV 2012. ÉV ÉRTÉKELÉSE 2013. ÉV ÜZLETI TERV

BIOFUNA KFT. Erősségek: 
 iszapátadás adja a

bevételek 93%-át

 költséghatékony működés 
(akciók kihasználása;
kedvező időjárási viszo-

nyok; előnyös megálla-
podás DRV Zrt-vel)

 gépek bérbeadásából
további bevétel növekedés

Gyengeségek:
 komposzt iránti kereslet

stagnálása

 az aszályos év miatt az

össztermék mennyiség
csökkent a tervhez képest

Lehetőségek: 
- további piacok megcélzása
(nagyfogyasztók – rekultivációhoz)

- zsákolt termékértékesítés
elterjesztése

- oltóanyag beszerzésére kedvező 
szerződés megkötése          

- szervezeti struktúra nem változik,

stabilitás várható

Veszélyek:
 lignocellulóz adalékanyag

beszerzési árának

növekedése

 forgalomba hozatali
engedély beszerzésének

magas költsége

 felújítási, karbantartási
költségek növekedése

CÉGNÉV 2012. ÉV ÉRTÉKELÉSE 2013. ÉV ÜZLETI TERV

TAPOLCA KFT. Erősségek: 
 városi rendezvények

hatékony szervezése,
bonyolítása, turisztikai

célközönség kiterjesztése

 rendezvényszervezést

bonyolító profi szakem-
ber gárda

 támogatások,
kedvezményes
lehetőségek kihasználása 

 rugalmas alkalmazkodási
képesség a változó

igényekhez

 helyi identitástudatot

erősítő tevékenységek 
előtérbe helyezése 

Gyengeségek:
 Tapolcai Városi

Sportcsarnok és a Városi
Művelődési Központ 

meghibásodásával és
átépítésével jelentős bevétel 

kiesés keletkezett

 második éve veszteséges a
társaság

 a Tamási Áron Művelődési 

Központ felújítása miatti
bevételek elmaradása,

 bizonytalansági tényezők 
miatti nehéz tervezhetőség 

Lehetőségek: 
 személyzeti politikában

változtatások

 helyi vállalkozók bevonása a
városi rendezvények lebo-

nyolítására

 piac csarnok leromlott
műszaki állapotának 
helyreállítása, új piac

csarnok létesítése

 sporttelepi bevételnövelés az

eddigi ingyenes használók
önköltség megfizetésének

bevezetésével

 a Tamás Áron Művelődési 

Központ felújításának
eredményeképpen megújult

infrastruktúra vonzereje (új
stúdió, sokrétű fény- és 

hangtechnika, kor köve-

telményeinek megfelelő 
színház kialakítás újfajta

programok rendezését teszi
lehetővé) 

Veszélyek:
 a cég 2. éve veszteségesen

működik, ami a tulajdonos 
részéről beavatkozást igényel 

 a Tamási Áron Művelődési 
Központ felújítása kapcsán

2013. évre áthúzódó
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 szellemi és fizikai dolgozók

közötti torz bérkülönbségek

 piac és vásártér bevételei
alacsonyabbak a fizetőképes 

kereslet csökkenés miatt

 sporttelep kihasználtsága
növelhető lenne 

 az egyes telephelyek
infrastruktúrája

folyamatosan romlik

 art mozi normatív

támogatása megszűnt 

munkálatok miatti bevételkiesés

 az elhalasztott infrastrukturális

beavatkozások (pl: piac csarnok,
sporttelep) további bevétel-

csökkenéshez vezetnek, illetve a
későbbiekben egyre nagyobb 

terhet ró a tulajdonosra

CÉGNÉV 2012. ÉV ÉRTÉKELÉSE 2013. ÉV ÜZLETI TERV

TAPOLCAI

VÁROSFEJLESZTÉSI

KFT.

Erősségek: 

 pályázatok
felkutatásában,

megírásában új szakértő 
kolléga felvétele jelentős 

hatékonyságnövekedést
eredményezett

 önkormányzati vagyon
növekedését

eredményező 
beruházásokat támogató

uniós pályázatok
megszerzése, kezelése

terén elért számos

eredmény
(eredménymutató a

sikeresen megvalósult és
jelenleg megvalósítás

alatt lévő projektet 
száma: közel 20)

 folyamatos a források
felkutatása

Gyengeségek:
 cég folyamatos

működésének biztosítására 
nem elegendő a 

pályázatírásból és a
projektmenedzsmentből 

befolyt összeg, melyek
sokszor időben bizonytalan 

bevételforrást jelentenek,

az elhúzódó pályázati
döntések miatt

 likviditási gondok a
kiszámíthatatlanság miatt
nagy terhet rónak a

társaságra

Lehetőségek: 
 új bevételi források

felkutatása

 a Kft. tevékenységének
kiterjesztése egyéb, az önkor-

mányzat által kiszervezett
közfeladat ellátására, mely

az eredeti célnak megfelelő 
működést tenné lehetővé 

 stratégiák kidolgozásának
kiszervezése

 megállapodás megkötése
általános pályázati

tanácsadásra

 folyamatos likviditási problé-

mák kiküszöbölése azon
elképzelésekben való aktív

közreműködéssel, melyekre 
az önkormányzat korábban

kötelezettséget vállalt, így
nem járna további költség-

vetés módosítással (támo-

gatott projektek stratégiáinak
elkészítése, kisebb pályá-

zatok megírása)

 külső, a civil szférából érkező 
megbízások elfogadása

Veszélyek:
 az EU besorolás szerint a

társaság árbevétele, létszáma
alapján „nagyvállalat”, ami

nem teszi lehetővé, hogy a 

cég vállalkozások számára
kiírt EU-s pályázatokon

induljon

 a bizonytalan, nem

tervezhető bevételek állandó 
likviditási problémát

okoznak
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CÉGNÉV 2012. ÉV ÉRTÉKELÉSE 2013. ÉV ÜZLETI TERV

TAPOLCAI

VÁROSGAZDÁLKODÁSI

KFT.

Erősségek: 
 lakossági elégedettség nö-

vekedése az új felhasználói

hőközpontok bevezetésével 

 KEOP-os energia-
hatékonysági pályázat

benyújtásra került

 könyvelésben jogszabály
szerinti optimalizálás
történt

 fizető parkolók üzemelteté-
séből árbevétel növekedés 

keletkezett (áremelés
hatására)

Gyengeségek:
 kintlévőségek stagnálása, 

illetve növekedése (kórház,
Külön Kezelt intézmények)

 távhőszolgáltatási tevé-
kenység jogi és szabályozási

környezet még kiforratlan

 strandfürdő kialakítására 

pályázatot benyújtották, de
elutasították, melyre kifo-

gást nyújtottak be, de még
nem érkezett rá mai napig

válasz

Lehetőségek: 

 a társaság 2013-ban
egyszemélyes
önkormányzati tulajdonú

céggé alakult

 a függőben lévő pályázatok 
megvalósulása (KEOP,

strandfürdő)

Veszélyek:
 távhőszolgáltatási 

tevékenység esetén a

társaság bevételeit negatív

irányba befolyásolja a
rezsicsökkentés

 fizető parkolók üzemel-
tetéséből származó bevételek 

csökkenése várható az
újonnan kialakított

ingyenesen igénybe vehető 
déli városrészi parkoló és

Cselle-Ház Kft. Kisfaludy
utcai murvás parkoló bérleti

jogának felmondása miatt

 eszközpark valamennyi

szolgáltatás esetén
felújításra, cserére szorul,

ennek magasak a költségei

CÉGNÉV 2012. ÉV ÉRTÉKELÉSE 2013. ÉV ÜZLETI TERV

TAPOLCAI DIÁK- ÉS

KÖZÉTKEZTETŐ KFT.
Erősségek: 
 szabad kapacitások állnak

rendelkezésre új piacok

kiszolgálására

 térítési díj emelése árbevétel

növekedést eredményezett

 szolgáltatások igénybe-

vételekor kihasználják az
akciós lehetőségeket 

Gyengeségek:
 folyamatos piackutatás el-

lenére sem tudják
kihasználni a szabad

kapacitásokat

 kórház tartozása kiegyenlí-

tetlen és emelkedő tenden-
ciát mutat, ami miatt a

társaság nem tud szabad
forrásokat betétként lekötni

 nyersanyagárak emelkedé-
se miatt megnövekedett

kiadások

 bérköltségek emelkedtek a
kórházi étkeztetés folyama-

tos biztosítása miatti

munkaerő-gazdálkodás 
eredményeképpen

Lehetőségek: 
 szabad kapacitások lekötése

új piacok feltárásával,

kedvezményes hirdetési
akciók kihasználásával

 a térítési díjak korábbi
emelése miatt 2013-ban

egyensúlyba kerülhet a
társaság vagyoni helyzete

Veszélyek:
 kórház tartozásának

emelkedése

 nyersanyagárak további

emelkedése
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ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉSŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Adatok ezer forintban
CÉGNÉV 2012. ÉVI

BESZÁMOLÓ

MÉRLEG ESZKÖZ-
FORRÁS FŐÖSSZEG

2012. ÉVI MÉRLEG

SZERINTI

EREDMÉNY

RÉSZESEDÉS

DRV ZRT. 77 198 565 -554 787
5 MFt névértékű 

üzletrész

REMONDIS KFT. 624 158 0 3,87%

HUNGUEST HOTELS

ZRT. HOTEL PELION
35 082 933 1 406 844 0,012%

CÉGNÉV 2012. ÉV ÉRTÉKELÉSE 2013. ÉV ÜZLETI TERV

REMONDIS KFT. Erősségek: 
 működés stabil, 

kiegyensúlyozott

 folyamatos céltartalék

képzés

 Észak-Balatoni Projekt a

próbaüzemek
lebonyolítását követően 

2012-ben sikeresen
megindult

Gyengeségek:
 2012-ben terv szerint

teljesültek a bevételek és
kiadások, ezért ez a

kategória ebben az
esetben nem releváns

Lehetőségek: 
 az önkormányzatokkal kötött

hosszú távú szerződések 
garanciát adnak a

kiegyensúlyozott,

megalapozott szolgáltatási
tevékenység végzésére, a

folyamatos üzemvitel
biztosítására

 2013. évi díjképzésnél az
Észak Balatoni Projekt

keretében aláírt
Közszolgáltatási Szerződés az 

irányadó, a költségek
tervezett alakulásának

tartásával ez fedezetet nyújt
2013-ra

Veszélyek:
 időjárási viszontagságok 

miatt fellépő plusz költségek 

 jogszabályi környezet

változásának eredmé-
nyeképpen kialakuló új

helyzet (2012. évi CLXXXV.
törvény a hulladékokról 81.§

(1) bekezdése rendelkezik
arról, hogy 2014. január 1-től 

kizárólag a környezet-

védelmi hatóság által kiadott
hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási engedéllyel
rendelkező állami, települési 

önkormányzati, vagy
települési önkormányzatok

társulása általi többségi
tulajdonú gazdasági társaság

láthatja el a

hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási

tevékenységet)
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CÉGNÉV 2012. ÉV ÉRTÉKELÉSE 2013. ÉV ÜZLETI TERV

HUNGUEST HOTELS

ZRT. HOTEL PELION

Erősségek:  
 bevételek terv szerint

teljesültek

 a társaság nyereségesen
működik 

Gyengeségek:
 folyamatosan csökkenő 

kereslet a gazdasági válság
okozta háztartások

jövedelmi helyzetének
romlása miatt

 SZÉP-kártyák
használatának felfutása

lassú ütemben történt

Lehetőségek: 
 pénzügyi egyensúly

fenntartása, takarékos

gazdálkodási elvek
követésével

 külföldi piacok megerősítése 

 belföldi piac elérésének
kiemelt kezelése (Hunguest

Hotels Törzskártyás
foglalások, internetes

foglalások lehetősége) 

Veszélyek:
 csökkenő kereslet – gyenge 

fizetőképesség 

A 2012. évben történt tulajdonosi mozgások

 A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tulajdonosi szerkezetében 2012-ben
jelentős változás történt. 2012. december 7-i hatállyal Tapolca Város 
Önkormányzata a 70%-os tulajdonrésze mellé megvásárolt 17%-ot a Tapolcai
Városgazdálkodási Alapítványtól, így tulajdonrésze 87%-ra nőtt. A 
fennmaradó 13% megvásárlására is sor került 2013. április 25-én, tehát
önkormányzati tulajdonú egyszemélyes kft-vé alakult a társaság.

 A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. törvény erejénél fogva állami
tulajdonba került 2012 tavaszától.

 Felszámolás, végelszámolás alatt lévő cégek: Biostart Kft. „f.a”, Tapolca 
Egészségturizmus Piacszervező Nonprofit Kft. „v.a” 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A fent bemutatott vállalkozások 2012. évi beszámolói és a 2013. évi üzleti terveinek
komplett dokumentációja a terjedelme miatt nem képezi az előterjesztés mellékletét, 
de az a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán megtekinthető.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
beszámolót elfogadni szíveskedjék!
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzati érdekeltségű gazdasági 
társaságok 2012. évi tevékenységéről, valamint a 
2013. évi üzleti terveikről szóló beszámolót 
megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2013. június 18.

Császár László
polgármester


























