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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. november 12-ei rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Tapolca Kft. törzstőke emelése 

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette:  Ughy Jenőné jegyző 
Önkormányzati és Igazgatási Iroda

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: Rédli Károly, Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A 100 %-os önkormányzati tulajdonú Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Tapolca Kft.)
2012. május 30-án, valamint 2013. május 28-án megtartott alapítói ülésekről készült 
kivonatok alapján megállapítható, hogy a társaság mérleg szerinti eredménye -163 E Forint
2011. évre vonatkozóan, és -2.864 E Forint 2012. évre vonatkozóan. Ezeket az adatokat
támasztja alá Szarka László bejegyzett könyvvizsgáló 2013. október 7-én készült
szakvéleménye, amelyben már előzetesen jelezte, hogy 2013. július 31-ig a Kft-nek a mérleg 
szerinti eredménye -1.200 E Forint. Megállapítható, hogy 2013 júliusára a társaság saját
tőkéje -3.122 E Forint. 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 143. § (2) bekezdése kimondja, hogy az
ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a 
taggyűlést, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke 
összege felére csökkent. A (3) bekezdés szerint, ha mérleggel igazolni tudja a veszteséget,
akkor a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés teljesítéséről vagy a törzstőke más módon 
való biztosításáról. Tekintettel arra, Tapolca Város Önkormányzata az egyszemélyes kft.
tulajdonosa, mint alapítónak feladat és felelőssége a megfelelő összegű törzstőke 
biztosítása. A társaság kiegyensúlyozott működésének biztosítása az alapítónak amiatt is 
érdekében áll, mivel a társaság az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait látja el.  
A könyvvizsgáló a tőkeellátottság javítása érdekében tőkeemelést javasol összegszerűen 
7.000E Forintot, tehát a jelenlegi 3.000 E Forintról 10.000 E Forintra történő növekedést, 
amely emeléssel a törvényi előírásoknak, valamint a gazdasági helyzetnek is eleget tenne a 
tulajdonos.
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A könyvvizsgálói véleményben foglaltak alapján a két lehetőség közül a törzstőke emelését 
tartom célszerűbbnek. A 2014. évi belső ellenőrzési munkatervben szerepelni fog a társaság 
belső ellenőrzése, amelynek keretében további információk állnak majd rendelkezésre a 
társaság működésével kapcsolatban.  

Tisztelt Képviselő-testület! 
A társaság törzstőkéjét azonban indokolt még 3.000 E Forinttal emelni (összesen tehát 
10.000 E Forinttal), mert Önkormányzatunk elsősorban a közmunka program végrehajtására 
a közmunkások eszközeinek szállításához és egyéb szállításokhoz (pl.: kisgépek,
munkaeszközök, gallyak, stb.) vállalkozót vesz igénybe. Ez évente több mint 3 millió Forintba
kerül. A kft-nek indokolt lenne venni egy kisteherautót, amellyel ezek a feladatok elláthatóak
lennének, annál is inkább, mert a közmunkások felügyeletét végző dolgozó a kft-nél van 
alkalmazásban. A városnak ez a megoldás mindenképpen kevesebbe kerülne, ez indokolja a
könyvvizsgálói szakvéleményen túl még a 3.000 E Forinttal való törzstőke emelést, amely 
összeget az ügyvezető igazgatónak kifejezetten a gépjármű beszerzésére kell fordítania.  

Tisztelt Képviselő – testület! Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
egyetért a Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Tapolca Kft.) jelenlegi 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió
Forint törzstőkéjének 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió 
Forinttal történő emelésével Tapolca Város 
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a 
végrehajtás szabályairól szóló 1/2013. (II. 25.)
önkormányzatai rendelete Tartalékok előirányzata 
terhére.

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

Tapolca, 2013. november 8.

Császár László
polgármester


