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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. december 15-i ülésére
Tárgy:

Tulajdonosi döntések meghozatala a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
működésével kapcsolatban

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Lévai József alpolgármester

Megtárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Meghívottak:

Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
tulajdonában és üzemeltetésében álló Városi Strand fejlesztésének fontosságáról és az
ehhez szükséges források biztosításáról, valamint a 2016. évben megvalósult
beruházással kapcsolatban több alkalommal, legutoljára a 2017. november 17-én tartott
nyilvános ülésén tárgyalt.
A Városi Strand fejlesztése 519 650 625 Ft pénzügyi forrás felhasználása mellett valósult
meg. Önkormányzatunk a beruházás előkészítésének stádiumában elvi döntést hozott
arról, hogy a szükséges forrásokat a jegyzett tőkeemelés illetve tőketartalék biztosítása
címén adja át a kizárólagos tulajdonában álló Városgazdálkodási Kft. számára. A több
lépésben végrehajtott forrásbiztosítás 449 100 000 Ft összegben valósult meg. A még
hiányzó tőkepótlás lehetséges módjáról a gazdasági társaság könyvvizsgálójától és
ügyvédjétől is véleményt kértem, amely alapján javasolom a fejlesztés alapjául szolgáló
pénzforrás fennmaradt részét 100 000 forint - jegyzett tőkeemelés, valamint 36 900 000
forint tőketartalék emelés jogcímén biztosítani gazdasági társaságunk részére. A
kötelezettség teljesítésére a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6.
melléklet Beruházások jogcíme nyújt fedezetet.
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei Cégbíróság
jelzéssel élt a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. felé a felügyelőbizottsági két tagja
megbízatásának lejártáról, 30 napot biztosítva a szükséges döntés meghozatalára.
Mindkét személy jelezte, hogy vállalja a további megbízatást, így javaslom, hogy
összhangban a felügyelőbizottság tagság tárgyában hozott korábbi döntéseinkkel, 3 év
határozott időtartamra bízzuk meg őket a feladattal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjék!
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HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Városgazdálkodási Kft-t jegyzett tőkeemelés
jogcímén 100 000 forint, azaz egyszázezer forint, „ázsió”
jogcímén pénzbeli teljesítéssel 36.900.000.-Ft, azaz
harminchatmillió-kilencszázezer forint tőke tartalékba
helyezendő vagyoni hozzájárulásban részesíti.
E jegyzett tőkeemelés, illetve tőketartalékba helyezendő
vagyoni hozzájárulás teljesítésére legkésőbb 2017.
december 31-ig kerül sor, Tapolca város 2017. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet
6. melléklet Beruházások jogcíme terhére.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az előkészítő
munka elvégzésére és az alapító okirat módosításának
aláírására.
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100%ban önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városgazdálkodási
Kft. tulajdonosaként, alapítói jogkörében eljárva 2017.
december 15. napjától kezdődően a felügyelő bizottsági
tagi teendőkkel Erdei Zoltánné (an: Barna Zsuzsanna), 8300
Tapolca, Babits M. u. 17. sz. alatti és Kapy Izabella (an:
Szíjártó Zsuzsanna), 8300 Tapolca, Lesence u. 7/B 4/2. sz.
alatti lakosokat 3 éves határozott időtartamra megbízza.
Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2017. december 08.
Dobó Zoltán
polgármester

