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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2016. június 17-i nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy: A Tapolcai Média Kft. jegyzett tőkéjének leszállítása, illetve pótbefizetés 
teljesítése  

 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

Előkészítette:  Lévai József alpolgármester 
 Ughy Jenőné jegyző 
 Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
 

Meghívott:  Szijártó János, a Tapolcai Média Kft. ügyvezető igazgatója 
    
 
 
    

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A 100 %-os önkormányzati tulajdonú Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. 2016. 
május 26-án megtartott alapítói üléséről készült határozatok alapján megállapítható, hogy a 
Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló szerinti eredménye -1.128.000 Ft (veszteség). 
(2014. évben is veszteséges volt a társaság működése.)  
 
A mérleg adatai alapján szükséges a társaság pénzügyi és vagyoni helyzetének rendezése, 
mivel a Kft. gazdálkodása tartósan veszteséges, saját tőkéje 294.000,- Ft összegre csökkent. 
 
A Ptk. rendelkezései szerint a cég tulajdonosának kötelezettsége a jegyzett tőke pótlása, mely 
történhet tagi kölcsön nyújtásával vagy pótbefizetés útján. 
 
A minimális mértékű jegyzett tőke a hatályos rendelkezések szerint minimum 3.000.000,- Ft. 
 
Tapolca Város Önkormányzatának lehetősége van arra, hogy az alapító okiratot, mint 
tulajdonos módosítsa és a módosítás keretében a jelenlegi 4.800.000,- Ft mértékű jegyzett 
tőkét leszállítsa 3.000.000,- Ft-ra, mely továbbra is változatlanul pénzbeli betét marad. 
 
A saját tőke rendezésére jelen esetben a pótbefizetés a célszerű és ennek alapján az alapítónak 
2.706.000,- Ft mértékű pótbefizetést kell teljesíteni.  
 
E körülményre figyelemmel javasolom a Képviselő - testületnek, hogy módosítsa a 2009. 
december 15. napján kelt alapító okiratot a jegyzett tőkét érintően oly módon, hogy azt 
leszállítja 4.800.000,-Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra azzal, hogy a leszállított jegyzett tőke teljes 
egészében pénzbeli betét marad. 
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Ezzel egyidejűleg a Képviselő - testület rendelkezzen arról, hogy a veszteséges gazdálkodás 
miatt a Tapolcai Média Kft. saját tőkéjét 2.706.000,- Ft összegű pótbefizetéssel egészítse ki 
3.000.000,- Ft-ra. 
 
 
Tisztelt Képviselő – testület! Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete egyetért a Tapolcai 
Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. (Tapolcai Média Kft.) jelenlegi 
4.800.000,- Ft, azaz Négymillió-nyolcszázezer Forint jegyzett tőkéjének 
3.000.000,- Ft-ra, azaz Hárommillió Forintra történő leszállításával.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a Kft. alapító okiratának módosítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
II. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Tapolcai 
Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. (Tapolcai Média Kft.) saját tőkéjét 
2.706.000,- Ft, azaz Kétmillió - hétszázhatezer Forint összegű pótbefizetéssel 
kiegészíti 3.000.000,- Ft-ra, azaz Hárommillió Forintra Tapolca város 2016. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet Tartalékok/Általános tartalék 
előirányzata terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

III. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete felhívja az ügyvezető 
igazgató figyelmét a felelősségteljes gazdálkodásra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Tapolca, 2016. június 6. 
 
 
 
 Dobó Zoltán 
 polgármester 


