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Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített
éves beszámolójának elfogadásáról és saját tőke helyzetének rendezéséről
Előadó: Fülöp Zsolt polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének
38/2020. (V.13.) sz. határozata:
Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva úgy dönt,
hogy
1. a törzstőke mértékét elérő saját tőke biztosítása érdekében 13.068 E Ft pótbefizetést
teljesít az Aquapalace Kft. számára, melyet az alapító okirat 8/3. pontjára tekintettel
három hónapon belül kell teljesíteni;
2. az Aquapalace Kft. alapító okiratának 8.2. pontjának első mondatát az alábbira
módosítja:
„8/2. A pótbefizetés legmagasabb összege 1.070.582 E Ft, azaz Egymilliárdhetvenmillió-ötszáznyolcvankétezer forint. A pótbefizetést a tag nem pénzbeli
szolgáltatás útján is jogosult teljesíteni.”
3. megállapítja, hogy az 1. pontban meghatározott pótbefizetési kötelezettséget nem
pénzbeli szolgáltatás útján, az Aquapalace Kft-vel 2013. december 31-én kötött tagi
kölcsön szerződésből fennálló tőke és kamat követelés terhére teljesíti, oly módon,
hogy 666.354 Ft a kamat terhére, míg 12.401.646 Ft a tagi kölcsön tőke terhére
teljesítendő;
4. az Aquapalace Kft., mint kölcsönvevő és Szentendre Város Önkormányzat, mint
kölcsönadó között 2013. december 31-én létrejött, majd többször módosított tagi
kölcsön szerződésben a tagi kölcsön visszafizetésének határidejét az alábbira
módosítja:
- 71.501.003 Ft összegű tagi kölcsön visszafizetési határideje 2021. június 30.
napja;
5. felkéri az Ügyvezetőt a pótbefizetéssel összefüggésben szükséges, a társaságot
terhelő intézkedések megtételére, valamint a tagi kölcsön szerződés módosításának
aláírására, és az alapító okirat módosításának cégbírósági átvezetésére;
6. a döntés költségvetési kihatását átvezeti az
költségvetésének soron következő módosításakor.

Önkormányzat

2020.

évi

Felelős: 1-4. pont: Polgármester
5. pont: Aquapalace Kft. Ügyvezetője
Határidő: 2020. május 30.
A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jegyzői Iroda, Pénzügyi Iroda
Szentendre, 2020. május 13.

Fülöp Zsolt s. k.
polgármester

Kapja:
1. Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda – irattár
2. A Képviselő-testület tagjai
3. Jegyzői Iroda, Jogtanácsos - intézkedésre
4. Aquapalace Kft. Ügyvezetője – intézkedésre
5. Pénzügyi irodavezető – intézkedésre
Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.
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