Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
20/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. augusztus 22-i rendkívüli üléséről a
Városháza Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István János, Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi
Lajosné, Lehóczkiné Timár Irén, Márjalaki József, Marton Dániel, Nagyné
Perjési Anikó,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Enyedi
László, Dr. Tímár Andrea osztályvezetők
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 13 órára összehívott rendkívüli képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 11 fő. Poharelec László
képviselő nem jelezte távolmaradását.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Arnóczi István János és Márjalaki József képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal 1 tartózkodással támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
425/2012. (VIII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Arnóczi István
János és Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban feltüntetett sorrendben javasolta elfogadásra.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
426/2012. (VIII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Liget Fürdő Kft tőkepótlása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Liget Fürdő Kft tőkepótlása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a Liget Fürdő kft 2010-ben -2.355 e Ft, 2011-ben -6.250 e Ft
veszteséggel zárt. Ahhoz, hogy a társaságot ne kelljen jogutód nélkül megszüntetni 8.660 e Ft
összegben pótolni kell a vagyonvesztését. Ez az összeg 5.560 e Ft saját tőke, 3.100 e Ft jegyzet tőke
pótlásából tevődik össze.
Várfi András polgármester ismertette a döntési javaslatokat. Kérte, hogy szavazzanak a
vagyonvesztés helyreállításáról, illetve az alapító okirat módosításáról.
A Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
427/2012. (VIII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft. által a tulajdonát képező bejárati épületek, valamint a befektetett eszközökhöz
tartozó egyéb eszközök értékhelyesbítéséről közölt eredmény ismeretében a 8.660 ezer Ft
összegű vagyonvesztésének helyreállítására az alábbiak szerint intézkedik.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő területén lévő
gáztalanító üzemi épületet könyvszerinti értéken átadja a társaságnak.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. vagyonvesztésének helyreállítását követően a társaság saját
tőkéje az alábbiak szerint alakul.
Megnevezés
Vagyonvesztés miatti pótlás összege
Értékelési különbözet
Vagyonátadás
Saját tőke növekedése a rendezést követően
Saját tőke összege a rendezést követően

Összeg ( Ft )
-8.660.000
5.420.764
13.219.650
9.980.414
13.080.414

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. a 9.980.414,- Ft saját tőkenövekedést köteles tőketartalékba
helyezni.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: Várfi András polgármester
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető megkérdezte, hogy a 100.000,- Ft pénzbeli vagyoni
hozzájárulásnak mi a forrása?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a fürdő működéséhez biztosított támogatás a
forrása.
A Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
428/2012. (VIII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: Cg.04-09-005983; székhelye: 5500 Gyomaendrőd,
Erzsébet liget 2.) Gyomaendrődön, 2003. évi július 1. napján kelt és többször módosított
alapító okiratát – e tárgyban hozott határozata keltének hatályával – az alábbiak szerint
módosítja:
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Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MODÓSÍTÁSA
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Szolgáltató Kft. alapítói jogait gyakorló testület a Kft. alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja a 428/2012. (VIII.22.) Gye. Kt. sz. határozata alapján.
1./

Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép:

„7.1.

A társaság törzstőkéje 3.200.000,- Ft.

7.2.
Az alapító üzletrésze 3.200.000,- Ft.
Az alapító 3.100.000,- Ft vagyoni hozzájárulást már korábban a társaság rendelkezésére
bocsátotta.
Az alapító további 100.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződés aláírását
követő 5 napon belül a társaság bankszámlájára történő befizetéssel bocsátja a társaság
rendelkezésére.”
Az alapító okirat egyebekben nem változik.
Gyomaendrőd, 2012. augusztus ...
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Alapító
Ellenjegyezte:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezen határozatnak megfelelő módosító
okirat aláírására.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Várfi András polgármester elmondta, hogy a vagyonvesztés pótlását követően a Liget Fürdő
pályázatáról szükséges beszélni. Jelen van az ülésen Vass Ignác ügyvezető, valamint a pályázatíró cég
képviselője.
Vass Ignác ügyvezető bemutatta az Aquaprofit Zrt képviseletében megjelent Lantos Kingát. Azért
kérte, hogy legyen jelen a mai rendkívüli ülésen, hogy a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre
választ tudjanak adni.
Lantos Kinga ismertette, hogy a Liget Fürdő Kft megvalósíthatósági tanulmány és projekt adatlapját,
dokumentációit állítja össze. A pályázat célja, hogy a beruházással a fürdőt jövedelmezővé tegyék.
Méltányossági kérelmet nyújtanak be a támogató hatósághoz, csatolják a mai döntést a tőkepótlásról,
így nem fogják elutasítani a pályázatot azért mert nehéz helyzetben lévő pályázónak minősül. A
pályázat kiírói is úgy gondolkodnak, hogy egy fürdőnek nem kell feltétlenül a mai helyzetben
jövedelmezőnek lennie.
A fürdő a projektre vonatkozóan 2019-ra 3,2 M Ft-os jövedelmezőségi mutatót realizáltak. Ahhoz,
hogy a fürdő jövedelmezőségét meg tudják ítélni ahhoz egy komolyabb pénzügyi elemzés szükséges.
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2019. végéig –a fenntartási időszak végéig - 121550 fő/év látogató számot vállaltak, illetve árbevétel
növekedést. 6 fő új munkahelyteremtését is 2014-2015-ben. A látogatószám nem teljesítése esetén
támogatás visszavonás, szerződésszegés.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy milyen indikátorokkal számoltak?
Lantos Kinga válaszában elmondta, hogy a legfontosabb a látogatószám növekedés. A 121500 fő
amellyel számoltak az a minimum. Jelenleg 116130 fő a látogatószám.
További indikátor az árbevétel növekedés, mely a látogatószám illetve a jegyáremelésből várható,
illetve a munkahelyteremtés.
Csak a látogatószám nem teljesülésének van szankciója, mely a támogatás visszafizetése illetve
csökkentésével járhat.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy mennyire látják reálisnak, hogy jövedelmező lesz?
Lantos Kinga válaszában elmondta, hogy abban az esetben, ha a látogatószámot tudják produkálni,
akkor reális ez a feltételezés.
Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte, hogy hány százalékos jegyáremeléssel számoltak?
Lantos Kinga elmondta, hogy nem százalékban számolták ki a jegyárakat, inkább a látogatószám
növekedés amely miatt az bevétel nőni fog. Új szolgáltatások is lesznek.
Arnóczi István János elmondta, hogy a pályázat benyújtási határideje 2012. augusztus 31. Kevés idő
és kevés anyag áll rendelkezésre a döntéshez.
Lantos Kinga hozzátette, hogy pályázat benyújtása előtt 5 nappal szállítják a megvalósíthatósági
tanulmányt, ahogy az a szerződésben rögzítve van.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy valóban rövid az idő, ezért akár Képviselő-testületi ülés
előtt is lehet egy megbeszélés, ahol az aggályokat megbeszélhetik.
További bejelentés, hozzászólás nem volt a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli
ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Arnóczi István János
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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