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Tisztelt Képviselő-testület!
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. „v.a.” (továbbiakban:
Kastélypark Kft.) végelszámolása a végéhez közeledik, nagyjából végrehajtásra kerültek a
tavalyi év során a végelszámoló és Önkormányzatunk részére kiadott feladatok. A
végelszámolás lezárása ugyanakkor egy teljesen üres könyveléssel rendelkező gazdasági
társaságnak kell rendelkezésre állnia, amelyhez még jónéhány döntést meg kell hoznia a mind
a gazdasági társaságnak, mind a tulajdonosnak. Fentiekre tekintettel, a Kft. tekintetében,
tételesen, az alábbi javaslatokkal élünk:
1. Vevőkövetelések
A Kft. jelenleg összesen 18.411.391 forintnyi követeléssel rendelkezik, amelynek végrehajtása
ugyan nem lehetetlen, de záros határidőn belül nem tud megvalósulni. A kft.-nek jelenleg a
végrehajtásra már megfelelő személy állománya nem áll rendelkezésre, így célszerű ezt
átengedményezni a másik gazdasági társaságunkra, aki ezt a későbbiekben be tudná hajtani.
2. Elévült követelések
A Kft. összesen 62.014 forint elévült követelést tart nyilván, mivel ezek végrehajtása jogszerű
módon már nem lehetséges, kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület járuljon hozzá a
követelések kivezetéséhez.
3. Szállítói tartozások
A vevő követelések mellett fennálló szállítói tartozások összege 5.485.001 forint, amelyek
tekintetében megkezdtük az egyeztetéseket az érintett beszállítókkal, annak érdekében, hogy
azokat tartozásátvállalás útján a Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft. fizesse meg, a
későbbiekben. A testület részéről szükséges egy hozzájárulás, amelyben tudomásul veszi, hogy
a Városgazdálkodási Kft. az érintett szállítói tartozásokat átvállalja a Kastélypark Kft.-től.
4. Közhatalmi tartozások
A Kastélypark Kft. tekintetében jelentős adótartozás halmozódott fel az elmúlt évek során, ezek
egy része társasági adó, szakképzési hozzájárulás, egy másik, nagyobb része pedig
vízkészlethasználati járulék. E tartozások tekintetében szintén megedztük az egyeztetést az
érintett adóhatóságokkal, és várhatóan a nagyobb része tekintetében hozzájárulnak ahhoz, hogy
a tartozást a továbbiakban a Városgazdálkodási Kft. fizesse meg a Kastélypark Fürdő helyett.
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5. Hitelátvállalás
A Kastélypark Fürdő energia ellátásában jelenleg is közreműködik egy metángázt hasznosító
berendezés, amely az áramellátást gazdaságosabb megoldását próbálja szolgálni. A berendezés
tekintetében még egy jelentős hiteltartozása van a Kastélypark Kft.-nek, ugyanakkor azt már a
Fürdőt üzemeltető Városgazdálkodási Kft. hasznosítja azt. Erre tekintettel életszerű lenne a
hiteltartozás átvállalása is. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a két Kft. közötti
hitelátvállaláshoz hozzájárulni szíveskedjen.
Füzesgyarmat, 2021. december 9.
Koncz Imre
polgármester
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A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. „v.a.”
végelszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati Kastélypark
Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kastélypark Kft.) egyszemélyes tulajdonosa,
a Kft. végelszámolásának elősegítése érdekében az alábbi döntéseket hozza:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy
1. A Kastélypark Kft. vevőköveteléseit engedményezés útján a Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. kapja meg.
2. A Kastélypark Kft. elévült követelései a könyveiből kivezetésre kerüljenek.
3. A Városgazdálkodási Kft. átvállalja a Kastélypark Kft. szállítói tartozásait, amennyiben
azok jogosultja ahhoz hozzájárul.
4. A Városgazdálkodási Kft. átvállalja a Kastélypark Kft. közhatalmi tartozásait,
amennyiben az érintett adóhatóság ahhoz hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a végelszámolót, hogy a végelszámolás fentiek szerinti
befejezéséről a Képviselő-testület soron következő üléséig gondoskodjon.
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