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8. NAPIREND                              Ügyiratszám: 14/ 459-3 /2018. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

a Képviselő-testület 2018. november 23-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  A Biofuna Kft. részére beruházási támogatás nyújtása 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:   Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  

  Ilkovics Elza irodavezető 
  Horváthné Kruchió Edina ügyintéző 

 
Megtárgyalja:  
   Gazdasági Bizottság 
 
Meghívandók: Boda Zsuzsanna ügyvezető – Biofuna Kft. 
 
 
 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Tapolca Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Biofuna Kft. 
alaptevékenysége a szennyvíziszap komposztálása, valamint a keletkezett komposzt 
értékesítése. Ily módon Tapolca térségének folyékony hulladéka, a szennyvíziszap 
nemcsak kezelésre, hanem újrahasznosításra is kerül. A társaság célja e fontos 
környezetvédelmi feladat folyamatos ellátása. 
 
A Társaság – az Önkormányzattal együttműködve – befogadja a város közterületein 
képződő zöldhulladékot, mely a szennyvíziszappal együtt feldolgozásra és ily 
módon újra felhasználásra kerül. Fogadja továbbá a lakossági zöldhulladékokat is, 
melyek hasonló módon szintén újrahasznosításra kerülnek.  
Ágaprítógép hiányában külső szolgáltató bevonására volt szükség eddig a feladat 
ellátásához az önkormányzati területeken, de kapacitás hiányában, illetve a 
megnövekedett igények miatt javasolt az ágaprítógép beszerzése olyan Társaság 
számára, aki kihasználja a gépkapacitásait. 
 
A Társaság által befogadott zöldhulladékon belül megnövekedett a fás szárú 
növények gondozásából származó hulladékok aránya mind a lakossági, mind az 
önkormányzati területeken. A Társaság használatában álló gépállomány kapacitása 
már nem alkalmas a nagy volumenű és térfogatú ágakból és fanyesedékekből álló 
zöldhulladék gyors feldolgozására. Ebből kifolyólag a Társaságnál egy további 
ágaprító gép beszerzése vált szükségszerűvé. Az eszköz vételi ára az előzetes 
becslések alapján nagyságrendileg nettó 10 millió Ft. 
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A Társaság az ágaprító gép beszerzéséhez szükséges és elégséges anyagi forrással 
nem rendelkezik. 
 
Tekintettel arra, hogy a Társaság nagy segítséget nyújt az Önkormányzatnak a városi 
közterületeken és zöldterületeken képződött zöldhulladék kezelésében, valamint 
arra, hogy városunkban fontos környezetvédelmi feladatot lát el, javasoljuk részére a 
gépbeszerzéshez szükséges anyagi fedezet biztosítását. Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a „K6 Beruházások” jogcímen szereplő „Munkacsoport részére 
gépbeszerzések” előirányzat (56.626 e Ft) eddig fel nem használt összegéből a 
gépbeszerzés megvalósításához szükséges nettó 10 millió Ft összeg beruházási 
támogatásként biztosítható. Az ÁFA finanszírozását a Társaság megtudja oldani a 
visszaigénylésig. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a kizárólagos tulajdonát képező Biofuna Kft. 
tevékenységének zavartalan ellátása érdekében az ágaprító 
gép beszerzéséhez szükséges anyagi fedezetet 10 millió Ft 
összeg erejéig, beruházási támogatás címen biztosítsa a 
Társaság számára. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Biofuna Kft. részére a 10 
millió Ft összegű beruházási támogatás folyósításához 
szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
Tapolca, 2018. november 12. 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 
 


