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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy: Az Eurocell Tapolca Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Ughy Jenőné jegyző 
   
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 
 Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
   Humán Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
 
Meghívandó:  Nagy Árpád, Eurocell Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója 
    
   
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Az Eurocell Tapolca Kft. ügyvezetője, Nagy Árpád 2015. február 3-án kelt levelében 
kérelemmel fordult Tapolca Város Önkormányzata, mint a Kft. egyik tagja felé. 
 
Két kérdésnek a taggyűlést megelőző megtárgyalását kérte. 
 
A cég alapításakor a tulajdonosok 10 millió forint törzstőkével kívánták létrehozni a céget, 
ehhez akkor 5 millió forintot biztosítottak egyenlő arányban. Egyidejűleg arról döntöttek, 
hogy az alapítástól számított fél éven belül a fennmaradó 5 millió forintot a cég 
rendelkezésére bocsátják egyenlő arányban. Ennek a fél éves határidőnek újabb 6 hónappal 
való meghosszabbítását kérik, tekintettel arra, hogy az előkészítő munkálatok elhúzódtak, 
ezért nem indokolt most a tulajdonosok részéről az újabb 2,5-2,5 millió forint befizetése. 
 
A másik felmerült kérdés, hogy az önkormányzat által a Kft. rendelkezésére, használatára 
bocsátott 4507/3 hrsz-ú belterületi ingatlan táraságba történő apportálása szóba jöhet-e, 
illetve ha igen, milyen feltételekkel és milyen értéken. 
 
A 2014. augusztus 22-i képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint eredetileg a második 
fázisban jelölték meg az ingatlan apportként történő bevitelét, amikor a pályázat és a 
támogatási szerződés megkötésének lesz az ideje és erről a képviselő-testületnek külön 
döntést kell hoznia.  
 
Az apport bevitele, mivel a pályázati kiírás és az egész ügymenet nagyon elhúzódik, jelenleg 
nem indokolt. Az ingatlan értéke egyébként meghatározható. 
 
Az 1. napirendi pontban a 122/2014. (VIII. 22.) határozattal kapcsolatos tájékoztatásban is 
szerepel, hogy a cég eddig semmilyen írásbeli anyagot, tájékoztatást az önkormányzat 
részére nem juttatott el. A kérelem szerint a tulajdonostárs önkormányzatot a taggyűlésen 
kívánja tájékoztatni a Kft. másik tagja, az Innotech Consulting Kft., továbbá átgondolja az 
általa ígért technológia megjelölését és értékét. 



Figyelemmel arra, hogy a másik tulajdonos neve megváltozott, módosítani szükséges a 
társasági szerződést és a cégbíróságon nekik kell megtenni a bejelentést. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Eurocell Tapolca Kft. részére biztosított törzstőke 
második felének, 5 millió forintnak a befizetési 
határidejének 6 hónappal való meghosszabbításával 
egyetért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

II. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Eurocell Tapolca Kft. részére a Tapolca Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő 4507/3 hrsz-ú 
belterületi ingatlan táraságba történő apportálásával 
 

a)  egyetért, ehhez az ingatlan értékét ……………Ft-
ban határozza meg. Az apportálás további 
feltételeiről további tárgyalás szükséges. 

 
b)  nem ért egyet. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

III. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Eurocell Tapolca Kft. társasági szerződésének 
módosítását a másik tulajdonos, az Innotech Consulting 
Kft. névváltozása miatt jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasági 
szerződés névváltozás miatti módosítását aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2015. február 9. 

   Dobó Zoltán  
          polgármester 
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