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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 
értelmében:  
 
„12. § (1) A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a 9. § (1) bekezdése 
szerint bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő 
okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló 
továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani. 
(2) A gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit 
a) az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában 
b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű 
társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől kell alkalmaznia [az a) 
és a b) pontban megjelölt időpont ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Ptk. 
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja], és ezt követően létesítő okirata 
nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.” 
 
13. § (1) A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt 
álló azon korlátolt felelősségű társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a 
hárommillió forintot, a 12. § rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
 
A Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésén Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 135/2015. (IX.18.) Kt. határozattal döntött a 
Tapolcai Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsága személyi összetételének 2015. 
szeptember 30-tól történő változásáról.  
 
Az új Ptk. hatályba lépése óta nem került sor a Tapolcai Városfejlesztési Kft-nél 
változás bejelentésre, ám fenti alapítói döntés átvezetése miatt szükséges a társaság 



Alapítói Okiratának módosítása. Így a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat 
módosítással egyidejűleg Alapító köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló 
továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz 
benyújtani. Az új Ptk. értelmében: „3:161. § (4) A törzsbetétek összege a törzstőke, amely 
nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.” 
 
A társaság jegyzett tőkéje jelenleg: 500.000,- Ft. Fenti szabályok értelmében 
legkevesebb 2.500.000,- Ft-al szükséges megemelni a társaság törzstőkéjét. Jelen 
előterjesztéshez mellékeljük a Tapolcai Városfejlesztési Kft. hatályos cégkivonatát, 
melyben az előző évek beszámolási időszakának legfőbb adatai is megtalálhatók. 
  
A tőkeemelésről döntő alapítói határozatnak tartalmaznia kell a felemelt törzstőke 
nagyságát, a tőkeemelés során szolgáltatott vagyoni hozzájárulást, annak 
szolgáltatásának módját és idejét. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
Tapolcai Városfejlesztési Kft. jelenlegi 500.000,- Ft, azaz 
Ötszázezer forint törzstőkéjét Tapolca város 2015. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati 
rendelete 7. számú melléklet Általános tartalékok 
előirányzata terhére 2.500.000,- Ft-tal, azaz Kétmillió-
ötszázezer forinttal megemeli. 
 
A pénzbeni hozzájárulás összegét a Tapolcai 
Városfejlesztési Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11748052-20037439-00000000 számú bankszámlájára 
legkésőbb 2015. október 26-ig átutalással teljesíti. 
 
A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió 
forintra emelkedik.  
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Tapolca, 2015. október 14. 

 
 Dobó Zoltán 
 polgármester 


