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Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 16-án 10.40
órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak:

Viniczay Tibor polgármester,
Pochán Miklós alpolgármester,
Bedics Sándor, Bauer László,
Dömötör Sándor, Enzsel István,
Ódor Dénes, Virányi Balázs,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Gaálné Kovács Márta ügyintéző,
Boroznaki Éva, a Gotthárd-Therm Kft megbízott
fürdőigazgatója.
Kardos Lajosné jkv. vezető.

Távol vannak:

Bugán József alpolgármester,
Fodor József, Huszár Gábor,
Kissné Köles Erika, Labritz Béla,
Dr. Reisinger Richárd képviselők.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Bauer László és Virányi Balázs képviselők.

Viniczay Tibor polgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és a rendkívüli nyílt ülést
megnyitja. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
189/2010. Képviselő-testület határozata
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gotthárd-Therm Kft. törzstőke
emelése” című előterjesztést nyílt ülés keretében tárgyalja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi napirendi pontot tárgyalja meg:
1./ Napirendi pont:
A Gotthárd-Therm Kft törzstőke emelése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 1. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet (Eü Biz. és Pü. Biz. együttes javaslata)
Viniczay Tibor:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és
Jogi Bizottság tárgyalta meg együttes ülésen, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta a határozati
javaslat pontjait az együttes bizottsági ülésen ismertetett módosítással.
Pochán Miklós:
Az érdekli őt, amely kérdésére már Boroznaki Éva megbízott fürdőigazgatótól választ is kapott,
hogy hogyan száll ki az egész konstrukcióból az Önkormányzat, mint kezességvállaló fél? Ha
úgy fog működni a konstrukció, ahogy itt közben elhangzott, hogy a 650 millió Ft kifizetését
követően az Erste Bank beengedi tulajdonosként a másik felet, ha kifizeti az Erste Bankot, akkor
lekerülnek a jelzálogjogok és a kezesség az Önkormányzatról, akkor ezt támogathatónak tartja.
Ismerteti egyéni képviselői indítványát. A határozati javaslat 2./ pontjánál az utolsó sorban: az
,,összeg befizetését követően kerülhet sor” helyett azt a módosítást teszi, hogy: az összeg a
Gotthárd-Therm Kft bankszámláján történt jóváírását követően kerüljön sor. Ugyanezt javasolja a
határozati javaslat 3./ pontjánál is tehát a bankszámlán történt jóváírást követően kerüljön sor.
Nem ugyanaz, hogy befizeti, valamint a bankszámlán jóvá vagy írva. Ezt azért teszi, mert úgy
járt, hogy befizetésre került az összeg, egy óra múlva visszavonásra került és ez csalás.
Viniczay Tibor:
A jegyzőkönyv részére elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az
Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság a rendkívüli együttes ülésen a következő módosítással
javasolta elfogadásra a határozati javaslatokat: a 3./ pontban 1,1 millió Euró összeget javasol
szerepeltetni, továbbá javasolja, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében található társasági
szerződés 2./ pontjára hivatkozott tőketartalék rendelkezésre bocsátás szabályai alapján a
társasági szerződés 9.1.1 pontjánál taggyűlést az Önkormányzat székhelyére hív össze a társaság.
A 9.1.4. pontnál a 100 %-os részvételt javasolta az együttes bizottság elfogadásra azzal a további
folytatással, mely szerint az eredménytelen 100 %-os részvételt követően már ez nem szükséges a

taggyűlés megtartásához. A 9.1.4. pontnál a pótbefizetés évi 4 alkalommal történő szerepeltetését
javasolta az együttes bizottság. A 9.1.7. pontnál azt javasolta az együttes bizottság, hogy a
jegyzőkönyvet, miután a képviselő-testületi ülésen van a taggyűlés, az Önkormányzat készítteti
el. A 9.1.10. pontnál pedig egy olyan pontosítást javasolt elfogadásra, hogy a Kft kétszemélyes,
ezért a döntésekkel kapcsolatos jogi lehetőséget érvényesíthetik a tulajdonosok.
Pochán Miklós:
A jegyzőt kérdezi a társasági szerződés 9.1.4. pontját illetően, amelyből felolvas egy részt: ,, A
megismételt taggyűlést a határozatképtelen taggyűlés napjától számított 3 napon belül hívja össze
az ügyvezető írásban a napirendi pontok, a taggyűlés helyének és időpontjának közlésével. A
meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie.” Kérdezi, hogy a
megismételt taggyűlésre is vonatkozik-e?
Viniczay Tibor:
Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
190/2010. Képviselő-testület határozata
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a 100 %-ban
Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Gotthárd-Therm Kft törzstőkéjének
10.000.000.-Ft-tal, azaz Tízmillió forinttal való felemelését.
A törzstőke emelést pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kell teljesíteni 30 napon belül. A
társaságban lévő üzletrész tulajdonosa, Szentgotthárd Város Önkormányzata nem kíván élni
elsőbbségi jogával. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a Képviselő-testület a
Contact Export-Import Warenhandelsgesellschaft m.b.H. ausztriai gazdasági társaságot jelöli ki
azzal, hogy a törzstőke emelést követően
- Szentgotthárd Város Önkormányzata: 140.000.000.-Ft névértékű üzletrész tulajdonosa lesz,
mely a társaság teljes üzletrészének 93,33 %-át képviseli,
- Contact Gmbh 10.000.000.-Ft névértékű üzletrész tulajdonosa lesz, mely a társaság teljes
üzletrészének 6,67 %-a.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm Kft-nek az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti Társasági Szerződését elfogadja és felhatalmazza a
Polgármester annak aláírására azzal, hogy az aláírásra csak a törzstőke emelés szerinti teljes
összegnek a Gotthárd-Therm Kft. számláján történő jóváírást követően kerülhet sor.
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzata 1.100.000.-Euró, 275 Ft/euró átváltási árfolyamon értett
összeg, tőketartalék jogcímen történő befizetésével ért egyet, a Társasági Szerződés 2./ pontjában
foglaltak alapján.
Határidő: a közlésre azonnal, a Társasági Szerződés aláírására az 1.) és 3.) pontok esetében
rögzített összegek Gotthárd-Therm Kft. részére történő befizetése után
Felelős: Viniczay Tibor polgármester.

Viniczay Tibor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni a részvételt és több tárgy nem
lévén a rendkívüli nyílt ülést 10.50 órakor bezárja.
K. m. f.

Viniczay Tibor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Bauer László
Jkv. hitelesítő

Virányi Balázs
Jkv. hitelesítő

A jegyzőkönyvet legépelte: Kutasné Hajmási Erzsébet.

