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Tisztelt Képviselő-testület!
A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Rt. 2004. évben több alkalommal kapott
tagi kölcsönt Dombóvár Város Önkormányzatától. Az előterjesztés mellékletét képező
megállapodások alapján 2004. április 27-én 30.000 eFt-ot, szeptember 2-án 10.000
eFt-ot, november 10-én 17.500 eFt-ot, november 28-án 17.500 eFt-ot, december 30-án
3.000 eFt-ot utalt át az önkormányzat.
A kölcsönök lejárata az alábbi volt:
30.000 eFt

2005. február 28.

17.500 eFt

2005. május 31.

3.000 eFt

2010. december 31.

10.000 eFt

2010. március 15.

17.500 eFt

2010. március 15.

A kölcsönök után a felek a mindenkori jegybanki alapkamat összegének megfelelő
mértékű ügyleti kamatban állapodtak meg.
A kölcsönöket a város a megvalósuló gyógyászati és prevenciós üdülőközpont
fejlesztése beruházás saját forrásának kifizetéséhez nyújtotta.
Dombóvár Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Gunaras Rt. részvények 90%-át
meghirdette értékesítésre. A folyamatban lévő értékesítés miatt az önkormányzat a
2004. augusztus 18-án kelt 10.000 eFt összegű, a 2004. november 5-én kelt 17.500 eFt
összegű és a 2004. november 22-én kelt 17.500 eFt összegű megállapodásba a
következő feltételt építette be:
„A felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Gunaras Rt.
részvények részbeni vagy teljes értékesítése esetén a kölcsön visszafizetésének
határidejét az új tulajdonossal egyeztetve a szerződés aláírását követő 15 napon belül
állapítják meg.”
A 2005. március 25-én Bárdi Róbert és Dombóvár Város Önkormányzata által kötött
Részvényátruházási szerződés V.2. pontja alapján:
„A Vevő kijelenti továbbá, hogy a Társaság üzleti könyveit, nyilvántartásait
áttanulmányozta és abban foglaltakat megismerte.
Szerződő felek tudnak arról, hogy a Társaság egy összegben köteles visszafizetni
összesen 78.000.000 Ft, azaz Hetvennyolcmillió forint, a Társaság területén 2004.
április 26.napjától folyamatban lévő beruházással kapcsolatos tagi kölcsönt az Eladó
részére legkésőbb 2010. december 31. napjáig”
A részvényátruházási szerződésben összevont és egységes lejáratra megállapított tagi
kölcsönök esetében az egyes szerződések külön-külön történő módosítása nem
valósult meg.
A 2010. december 31-i lejárat után felszólítottuk a Gunaras Gyógyfürdő és
Idegenforgalmi Zrt-t a tagi kölcsönök és kamatuk visszafizetésére.
A személyes egyeztető tárgyalások alkalmával Bárdi Róbert, a Zrt. vezérigazgatója az
alábbi álláspontot képviselte:

- Az önkormányzat a részvényvásárlóval kötötte a szerződést, amely a Gunaras Zrt-t
nem kötelezi.
- A tagi kölcsön szerződések módosítása elmaradt, így 47.500 eFt összegű tagi kölcsön
lejárt 2005. évben, 3.000 eFt 2010. december 31-én, 27.500 eFt fizetési határideje
2010. március 15.
- A 2005. évben lejárt tagi kölcsön követelések az 5 év eltelte miatt elévültek.
- A Gunaras Zrt. által épített gyógy- és wellness szálloda 2011. évben készül el, emiatt
a Zrt-nek jelenleg nincs forrása a kötelezettségek teljesítésére.
A tárgyalások során kértük a vezérigazgató úr javaslatát a kötelezettségek rendezésére,
írásos anyagot azonban még nem juttatott el az önkormányzathoz.
A tagi kölcsön lejáratával kapcsolatban az alábbi észrevételünk van:
- A tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést. A
küldött egyenlegértesítőre eltérő vélemény a Zrt. részéről nem érkezett.
- A Zrt. számviteli nyilvántartásaiban a tagi kölcsön 2010. december 31-i lejárattal
szerepelt, valamennyi év beszámolója így tartalmazta.
A tagi kölcsön összegén felül a Zrt. a lejáratig késedelmi kamatok nélkül 37.718 eFt
összegű ügyleti kamattal is tartozik.
Az önkormányzat a jelenlegi pénzügyi helyzetében a követeléseiről nem mondhat le.
A Gunaras Zrt. fejlesztéseit figyelembe véve javaslom a képviselő-testületnek, hogy a
tagi kölcsön és az ügyleti kamat összegével az önkormányzat emelje az alaptőke
összegét a Gunaras Zrt-nél.
A 2008. november 14-én kelt részvényátruházási szerződést módosító okirat II 2.
VIII.7. pontja szerint az önkormányzat az idegenforgalmi adó és a normatív állami
támogatás teljes összegét 2011. december 31-ig, 75%-át 2012. évben, 50%-át 2013.
évben, 25%-át 2014. évben a Zrt. alaptőke emelésére fordítja.
A tagi kölcsönből és az ügyleti kamatból történő alaptőke emelés miatt az
önkormányzat nem jut bevételhez, ennek ellentételezése érdekében javaslom a
szerződés idegenforgalmi adóra vonatkozó részének törlését.
A pénzügyi irodavezető és a jegyző felhívja a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét
arra, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet bevételi oldalán, az 1. sz. mellékletben a
hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése címén szerepel a Gunaras Zrt. tagi
kölcsönének visszafizetése. Amennyiben a testület a határozati javaslatot jóváhagyja,
úgy gondoskodni kell a költségvetési rendeletében ezen bevétel pótlásáról.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Gunaras
Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt-ben Dombóvár Város Önkormányzata a 2004.
április 26-án, a 2004. augusztus 10-én, a 2004. november 5-én, a 2004. november 22én és a 2004. december 23-án kelt megállapodások alapján folyósított összesen 78.000
eFt összegű tagi kölcsönének és ennek 37.700 eFt összegű ügyleti kamatával alaptőkét
emeljen.

Az alaptőke emelés feltétele, hogy a Bárdi Róbert és Dombóvár Város Önkormányzata
között 2008. november 14-én kelt Részvény átruházási szerződést módosító okirat II 2.
VIII. 7. pontja alapján végrehajtandó alaptőke emeléstől a vevő 2010. évtől kezdve
eltekint.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás részleteinek
egyeztetésére azzal, hogy a megállapodás-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2011. március 16.
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Polgármester
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Szabó Loránd
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