
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2016. március 31-én 16 óra 05 perc kezdettel,
a Füzesgyarmat Város Orikormányzatának Képviselő-testülete

ÜLÉSÉRŐL

Jelen vannak:
Bere Károly polgármester,
Ibrányi Eva alpolgármester,
Bere Katalin képviselő,
Koncz Imre képviselő,
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,
Várkonyiné Csáforda Eva képviselő,
Vida Imre képviselő,
Zs. Nagy Sándor képviselő.

Távol maradt: Sucbné Szabó Edit képviselő

SZMSZ szerint tanácskozási jo22al meEhívott:
Dr. Blága János jegyző, Gazsó Attila bizottsági tag

SZMSZ szerint áHandó me2hívottak:
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető, Lévainé Homoki Eva HJVKKI igazgató, Kovács
Márton Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetője Turbucz Róbert Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Uzemeltetési Kit. ügyvezetője

Napirendekhez meghívottak:
Dr. Dukai Miklós Belügyminisztérium Onkormányzati Allamtitkárság helyettes államtitkár,
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vizer Istvánné szociális
csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Joó Szabolcs Opus Team Kft. ügyvezetője,
Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezetője

Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)

Bere Károly polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, a lakosságot. Külön
tisztelettel köszönti Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár urat. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 8 képviselővel határozatképes. Suchné Szabó Edit képviselő jelezte, hogy
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késve érkezik az ülésre. A napirendek előtt sor kerül egy miniszteri elismerés átadására a Köz
Szolgálatáért Erdemjel arany fokozata. A meghívó szerinti 15. napirendet a Területfejlesztési
Operatív Programban benyújtandó pályázatainkról és a 16. napirendet a volt Téglagyár
területének lehetséges megvásárlásával kapcsolatos döntést 2. és 3. napirendként tárgyalja
meg a testület. Muhari Márton a Füzesgyógy Kit ügyvezetője jelezte, hogy később érkezik,
így a 12. napirendet a beszámoló a Füzesgyógy Kit 2015. évi tevékenységéről és a Gara
Hotel működtetéséről és a 13. napirendet az intézményi gyermekétkeztetés térítési dijainak
felülvizsgálatáról az ülés végén tárgyalná meg a testület. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti
napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

MegáHapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és eflenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 31-i ülésén az
alábbi napirendeket tárgyalja meg:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

2. A Területfejlesztési Operatív Programban benyújtandó pályázatainkról
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

3. A volt Téglagyár területének lehetséges megvásárlásával kapcsolatos döntés
Előadó: Dr. Blága János jegyző

4. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
rendelet módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

6. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

7. Rendkívüli szociális támogatás igényléséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

8. Bankgarancia nyilatkozat kiadása iránti kérelem, az agyagbányából történő
földkitermelés engedélyezése érdekében
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

9. A Füzesgyarmati Kastélypark Kit törzstőkéjének emeléséről, valamint működésének
a 2013. évi V. törvénnyel való összhangban való folytatásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

10. A Füzesgyarmati Kastélypark Kit beszámolója a 2015. évi munkáról
Előadó: Kovács Márton ügyvezető
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11. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kit. törzstőkéjének
emeléséről, valamint működésének a 2013. évi V. törvénnyel való összhangban való
folytatásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Biága János jegyző

12. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kit Felügyelő
Bizottságának megválasztásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

13. Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzerneltetési Kit. állandó
könyvvizsgálójának megválasztásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

14. A bölcsődei gondozási díj megállapításáról (szolgáltatási önköltség megállapításáról)
Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető

15. A 2016. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Blága János, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

16. Füzesgyarmat, Klapka u. 33. sz. alatti ingatlan tekintetében tulajdonosi hozzájárulás
kiadásáról és vételi szándéknyilatkozat elbírálásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

17. Bejelentések

17.1 Vízterhelési díj tárgyévi mértékének jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester

17.2 Ingatlan adás-vételi szerződés módosítása
Előadó: Dr. Blága János jegyző

17.3 Tűzoltó gyűjtemény vásárlásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

18. Kérdések, egyéb

19. Beszámoló a Füzesgyógy Kit. 2015. évi tevékenységéről és a Gara Hotel
működtetéséről
Előadó: Muhari Márton ügyvezető

20. Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatáról
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A helyettes államtitkár Úr egy kitüntetést fog átadni Fehér László
aljegyző Úr részére, a Köz Szolgálatáért Erdemjel Arany fokozatát. Megadja a szót Dr. Dukai
Miklós helyettes államtitkár úrnak.

Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár: Dr. Pintér Sándor Magyarország
Belügyminisztere Fehér László aljegyző úrnak a Köz Szolgálatáért Erdemjel Arany fokozatát
adományozta, az eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül. A Belügyminisztérium
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teljes vezetése nevében szívből gratulál, munkájához további sok sikert, és jó egészséget
kíván. Ilyen lelkes szakembereket kíván egész Füzesgyarmatnak és a környéknek, kívánja,
hogy legyenek mások is érdemesek hasonló kitüntetésekre. Atadja a kitüntetést Fehér László
aljegyző úrnak.

Bere Károly polgármester: Megköszöni a Belügyminisztériumnak, valamint dr. Makai Sándor
címzetes főjegyző úrnak, akivel közösen felterjesztették a kitüntetésre aljegyző urat.

Fehér László aljegyző: Elmondja, hogy nagy örömmel fogadja a kitüntetést. 1986. óta
dolgozik a közigazgatásban, megköszöni a kollegáknak és a családnak a támogatást.
Megköszöni az elismerést, ami nagy megtiszteltetés számára.

Bere Károly polgármester: Fehér László részére átadja a díszoklevelet és a felesége számára
egy virágcsokrot.

Távozott Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár

Bere Károly polgármester: A két ülés közötti munkával kapcsolatosan elmondja, hogy Dr.
Barta Krisztina doktornővel történő megbeszélésen részt vett Dr. Bíró Margit tüdőgyógyász,
akit felkért, hogy jöjjön Füzesgyarmatra háziorvosnak, de erre még nem kapott választ.
Március 18-án sor került egy megbeszélésre Balog Barnával az Elios Kft. képviselőjével és a
Mezei Vill Kft. képviselőjével a közvilágítás karbantartásával kapcsolatban. A karbantartás
kapcsán lejárt a szerződés, ezért árajánlatot kért. Az Elios Kft. árajánlata volt a kedvezőbb,
így ők fogják ellátni a közvilágítás karbantartását a városban.

Megérkezett Suchné Szabó Edit 16:15 perckor
A képviselő-testület 9 tagjából 9 képviselő van Jelen.

Bere Károly polgármester: Március 21-én került sor egy megbeszélésre Dr. Becsei Lászlóval
az összevont Békés Megyei Kórház igazgatójával. A labor működésénél, nem kívánják tovább
finanszírozni a vér átszállítását Szeghalomra. Jelenleg saját hatáskörben oldja meg az
Onkormányzat. Ebben az ügyben további lépéseket tesz, amiről tájékoztatni fogja a testületet.
Két ülés közötti tevékenységgel kapcsolatosan van valakinek kérdése?

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Megkérdezi, hogy az Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért
Egyesületnek kik a tagjai, hogyan fog működni?

Bere Károly polgármester: Öt Önkormányzat, Bucsa, Kertészsziget, Biharnagybajom, Darvas
és Füzesgyarmat. Pap-Szabó Katalin Bucsa jegyzője, Gulyás András könyvelő. Készíteni fog
erről egy írásos tájékoztatást. Fő feladata az Egyesületnek, hogy pályázati forrásokat hívjon le
erre a térségre és a Türr István Kutató és Képző Központ megvalósítja ezeket. A Közösségi
Központ fenntartását az állam fogja finanszírozni, nem az Egyesület fogja fenntartani.

Első napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót
a bizottság elnökének.
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
tartózkodással és O ellenszavazattal támogatta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a
jelentést a lejárt határidejű határozatokról, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jelentést a lejárt idejű határozatokról elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2016.(III.31.) határozata

Lej árt határidej ű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester

Második napirend

A Területfejlesztési Operatív Programban benyújtandó pályázatainkról
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Joó Szabolcsot az Opus Team Kit
ügyvezetőjét, aki a pályázatokkal kapcsolatos szaktanácsadást végzi. Mind a három bizottság
tárgyalta az előterjesztést. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslatot.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: 4 igen
szavazattal 1 tartózkodással és 0 ellenszavazattal a bizottság támogatta a határozati javaslatot.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta határozati javaslatot.

Bere Károly polgármester: Több beruházás kapcsolódik ehhez a pályázathoz: ipari park
fejlesztés a téglagyár területén, Lázár Gyula Sportcsarnok létrehozása. Az előterjesztésben a
sportközpontra vonatkozó pályázat elszámolható költsége 250 millió forintos összeggel
szerepel, ezt helyesbíti, az összeg 420 millió forint. A pályázat további tartalma a piactér
felújítása, itt felújításra kerülne a burkoló és ott lehetne elhelyezni a szociális boltot. Szerepel
még a programban a bölcsőde felújítása, a városközpont felújítása, a Petőfi utca és Arany
János utcai kerékpárút építése és útkorrekciója, az egészségügyi központ felújítása, és
szociális bérlakások építése. Megadja a szót Joó Szabolcs úrnak.

Joó Szabolcs Opus Team Kit ügyvezető: Az ipari parkok, iparterületek fejlesztése az egyik
legfontosabb pályázat, a kiválasztott terület egy jó fekvésű, fejleszthető terület. Több terület
közül lett kiválasztva. A pályázatban el lehet számolni a teljes közműfejlesztést, valamint egy
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szociális blokk és fogadóhelyiség kialakítását is. A Zöld Város program egy klasszikus
városfejlesztési pályázat, a pályázat a városközpontra vonatkozik, épületek felújítására is van
lehetőség, például a könyvtár felújítására.

Zs. Nagy Sándor képviselő: Hiányolja a kamerarendszerre a pályázatot, bele lehet ezt rakni
valamelyik pályázatba? Az Arany János utca melyik oldalán lenne kiépítve a kerékpárút?

Csák Zsolt műszaki ügyintéző: Bucsa felé indulva a baloldalon lesz a kerékpárút kialakítva.

Bere Katalin képviselő: A ftirdővel kapcsolatosan nem volt semmilyen pályázat? Az ipari
park kialakításánál több terület közül került kiválasztásra a téglagyár területe, milyen területek
jöttek még szóba? A téglagyár területén lévő épületek lebontási költségét mennyire értékeli?

Joó Szabolcs Opus Team Ku. ügyvezető: Adottságai alapján ez a terület tűnt a legjobbnak,
közművesíthető, fejleszthető.

Bere Károly polgármester: A MOL területe merült még fel, de az nagyon messze lett volna.

Joó Szabolcs Opus Team Kit ügyvezető: Költségekről még nehéz beszélni, kb. 300-500
millió forint van a fejlesztés megvalósulására. Uj épületeknél az építés 200-250. 000.-
forint/m2. 2014-től nem igazán vannak fűrdővel kapcsolatos uniós pályázatok. Bízik benne,
hogy hazai pályázatok keretében erre is lesz lehetőség. A zöld város kialakításánál lát
lehetőséget, hogy a kamerarendszer belekerülhessen.

Koncz Imre képviselő: Az ipari parknál a téglagyár területét zűrösnek tartja, egy vasutat
keresztez, ott van a kerékpárút is, és egy része magánút is., A bizottsági ülésen 300 millió
forint hangzott cl, most elhangzott az 500 millió forint is. Ugy gondolja, hogy a 300 millió
forintból nem sok mindent lehetne kihozni. Véleménye szerint ezt a pályázatot kellene a
legpontosabban előkészíteni.

Bere Károly polgármester: Az ipari parknak mi a beadási határideje?

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Május vége.

Bere Károly polgármester: Akkor még vissza tudják hozni ezt a testület elé. A szociális
bérlakásoknál is ki kell jelölni a területeket és a zöld város pályázat is vissza fog még kerülni.

Joó Szabolcs Opus Team Kit ügyvezető: A legnehezebb és egyben a legfontosabb
városfejlesztési pályázat az ipari park kialakítása, ez teremt munkahelyeket a városba.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A pályázat 50%-os támogatottságú, de az
önkormányzatok számára lehetőségként felmerül az önerő esetleg más központi költségvetési
forrásból történő megtérítésének lehetősége. Ez szerepel az előterjesztésben, tehát akkor
elérhető a 100%-os támogatottság az ipari parknál?

Joó Szabolcs Opus Team Kit. ügyvezető: Bízik abban, hogy ez meg fog tudni valósutni.

Bere Katalin képviselő: A Lázár Gyula sportközpontnál az elszámolható összeg 420 millió
forint, összehasonlítva az ipari parkkal, mi az arányok közötti különbség?
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Bere Károly polgármester: A két dolog nem versenyzik egymással. Nincsenek átrakható
költségek. Az egészségügyi pályázatot és a városközpont pályázatot tartja nehezebb dolognak,
mert ilyen jellegű beruházásokat már nyert a város, és ilyen a kerékpárút Út is. Könnyebbnek
tűnik a sportcsarnok, a bölcsőde, és a piactér.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A szociális bérlakásoknál a területek ki vannak
már jelölve?

Bere Károly polgármester: Nincsenek, ez még vissza fog kerülni a testület elé. Megállapítja,
hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a Területfejlesztési Operatív Programban
benyújtandó pályázatainkról szóló határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, bogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2016. (III. 31.) határozata

a 2016. év során, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
benyújtásra kerülő pályázatokról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(továbbiakban: TOP) keretében támogatási kérelmet nyújt be az alábbi pályázati felhívásokra:

- TOP- 1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívásra a
„Füzesgyarmat, Téglagyári iparterület rehabilitációja” projektötlettel;

- TOP- 1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
pályázati felhívásra a „Lázár Gyula sportközpont létrehozása” projektötlettel;

- TOP-l .1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázatra „A Piactér felújítása”
projektötlettel;

- TOP- 1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével pályázati felhívásra a „Bölcsőde
felújítása, bővítése” projektötlettel;

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázati felhívásra a „Városközpont felújítása”
projektötlettel;

- TOP-3.1.1.-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázati felhívásra a „Petőfi és
Arany J. utcai kerékpárút építése” projektötlettel;

- TOP-4. 1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati
felhívásra „Egészségügyi központ felújítása” projektötlettel;

- TOP-4.3.1-l5 Leromlott városi területek rehabilitációja „Szociális bérlakás építése”
projektötlettel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti pályázatokban az előkészítő
munkákat kezdje meg és azokat lehetőség szerint nyújtsa be.

Határidő: a pályázati fethívásokhoz igazodva
Felelős: Bere Károly polgármester
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Harmadik napirend

A volt Téglagyár területének lehetséges megvásárlásával kapcsolatos döntés
Előadó: Dr. Blága János jegyző

Bere Károly polgármester: A volt téglagyár területét meg kellene vásárolni a TOP pályázat
megvalósítása céljából. Az értékbecslésben meghatározott összeg 22. 400. 000.- forint. A
tulajdonosok azt jelezték, hogy az értékbecsiési ártól 10 %-kal magasabb áron szeretnék
eladni. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 3 igen szavazat, 1
tartózkodás és O ellenszavazat mellett támogatta a határozati javaslatot, azzal a módosítással,
hogy a vásárlás az értékbecsiési áron történjen meg.

Vida Imre Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnöke: A bizottság 3 igen
szavazattal, 2 tartózkodással és O ellenszavazattal támogatta a vásárlást.

Bere Károly polgármester: Elég bonyolult a tulajdoni jogviszony, a területnek 39 tulajdonosa
van. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a határozati javaslatot, a
Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság módosító javaslata szerint, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, bogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/20 16. (III. 31.) határozata

Feltételes vételi szándéknyilatkozat kiadásáról a Füzesgyarmat külterület 0324 hrsz.-ú
ingatlan tekintetében

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feltételes vételi ajánlatot tesz a
Füzesgyarmat külterület 0324 brsz.-ú ingatlan tekintetében.

A Képviselő-testület az ajánlat tekintetében feltéte]ként határozza meg, a Területi Operatív
Program keretében TOP-l .1.15 azonosító számon benyújtásra kerülő „Ipari park létesítése
Füzesgyarmaton” elnevezésű támogatási kérelem 100 %-os támogatását.

Amennyiben a pályázati eljárás keretében Füzesgyarmat Város Önkormányzatának ipari park
létesítésére vonatkozó kérelme elutasításra kerül, úgy a Képviselő-testület a fenti ingatlanra
vonatkozó vételi ajánlatát visszavonja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételi szándéknyilatkozatot
Füzesgyarmat Város Onkormányzata nevében tegye meg, az értékbecsiésben meghatározott
áron.

Határidő: folyamatosan
Felelős: Bere Károly, polgármester

Távozott .Joó Szabolcs Opus Team Kft. ügyvezetóje
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Ne2yedik napirend

Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok
elnökeinek.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4
igen szavazattal, O ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a beszámoló elfogadását.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a beszámoló elfogadását.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló
elfogadását.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a
beszámolót az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2016. (III. 31.) határozata

Az Onkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a zárszámadásról szóló rendelettervezetet a
beszámolóval, azonos tartalommal készítse elő, és azt a Polgármester az állainháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 90. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidőben terjessze a
Képviselő-testület elé.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős : Bere Károly polgármester

Dr. Blága János jegyző

Ötödik napirend

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
rendelet módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok
elnökeinek.
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a rendelet tervezet
elfogadását.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a rendelet tervezet
elfogadását.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a rendelet tervezet elfogadását.

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül -~- az Onkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 4/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. ~ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Aht.) 23. ~ (1) bekezdésében valamint
az Mötv. 68. ~ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire, az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/20 13. (VI. 20.) rendelet alapján
a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai
Bizottság, valamint a Szociális és Humánügyek Bizottság véleménye kikérése után - a
következőket rendeli el:

1. ~

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 4/2015. (11.18) önkormányzati rendelete 2. ~ (1) és (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:

2. ~

(1): A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetését

2 168 510 ezer Ft halmozott bevételi és kiadási főösszegben

állapítja meg.

(2) A 2015. évi bevételek é s k i a d á s o k egyes tételei az alábbiak szerint
alakulnak:
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Ezer forintban
Sor- ‚ .. ‚ 2015. évi

‚ Beveteh jogcim „. ‚szam eloiranyzat
1. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 864 702

1 1 1./l. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 ± .. .+ 334 5171.1.6.)
1.1.1 Helyi önk.működésének általános támogatása 93 184
1.1.2 Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása 82 795

1 1 3 Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 91 433• feladatainak támogatása

1.1.4 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása 6 850
1.1.5 Műk.c.központosított előirányzat O
1.1.6 Helyi önk.kiegészítő támogatásai 60 255

1 2 1.12. Működési célú egyéb támogatás államháztartáson 519 012
. belülről_(1.2.1.+. . .+_1.2.3.)

~ 5189611.2.1 Egyeb tamogatasok

1.2.2 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések
1.2.3 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 51
1.3 Elvonások 11 173

2 II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 479 314
. (2.1.+...+2.5.)

2.1 Önkormányzati támogatások 7 856
2.2 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések
2.3 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 471 458
3. III. Közhatalmi bevételek (3.1.+. . .3.+.9.) 377 482
3.1 Jövedelemadók 210
3.2 Szoc._hozzájárulási_adó_és járulékok
3.3 Bérhez_kapcsolódó_adók
3.4 Vagyoni típusú adók 44 446
3.5 Ertékesítési és forgalmi adók 299 199
3.6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 12 501
3.7 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
3.8 Gépjárműadók 16 873
3.9 Egyéb közhatalmi bevételek 4 253
4. IV. Működési bevételek (4.1.+ +4.11.) 110 027
4.1 Készletértékesítés ellenértéke 23 368
4.2 Szolgáltatások ellenértéke 8 889
4.3 Közvetített_szolgáltatások_ellenértéke
4.4 Tulajdonosi betétek 29 032
4.5 Ellátási díjak 14213
4.6 KJszámlázott ÁFA 19 068
4.7 AFA visszatérítése 11 840
4.8 Kamatbevételek 5
4.9 Egyéb_pénzügyi_műveletek_bevételei
4.10 Egyéb működési bevételek 3 577
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4.11 Költségek visszatérítései 35
5. V. Felhalmozási bevételek (5.1± +5.5.) 5 310
5.1 Immateriális_javak_értékesítése
5.2 Ingatlanok értékesítése 4 994
5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 316
5.4 Részesedések_értékesítése
6. VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1+.. ..+6.3.) 35 067
6.1 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések
6.2 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 32 946
6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 2 121
7. VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+. . ..+.7.3.) 10 459
7.1 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések
7.2 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 993
7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7 466
8. KÖLTSÉGVETÉSIBEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.. .+7) 1 882 361
9. VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) 286 149
9.1. Belf?5ldif~nanszírozás bevételei (9.1.1. + ... +9.1.4.) 286 149
9.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívü]ről O
9.1.2 Előlegek 8 448
9.1.3 Maradványigénybevétele 33 335
9.1.4 Központi, irányító szervi támogatás 244 366
9.2. Kü’~földifinanszírozás_bevételei
9.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8±9) 2 168 510
Ezer forintban

. . ‚ .. ‚ 2015. éviSor-szam Kiadasi jogcimek „. ‚eloiranyzat
1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+.. +1.5.) 1 350 669

1.1. Személyi juttatások 577 506
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110 271
1.3. Dologi kiadások 372 742
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 100
1.5. Egyéb működési célú kiadások 221 050
1.6. - az 1 .5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek
1.7. - Elvonások és befizetések 16 485

1 8 - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés
~ államháztartáson belülre

1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 14 722
1.10. - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre 4 607
1.11. - Árkiegészítések, ártámogatások
1.12. - Kamattámogatások
1.13. - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre 145 174
1.14. -Tartalékok 40062

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+.. .+2.3) 565 776
2.1. Beruházások 66782
2.2. Felújítások 486 922
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 072
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a2.3-ból -

államht.belülre
Garancia- és kez.váll. szárm.kifizetés

2.5. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2 800

2 6 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönöktörlesztése
2.7. - Egyéb felh.c.támogatások államht.belü]re 1 737

2 8 - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés~ . államht.kívülre

2.9. - Lakástámogatás 1 200
3.0. - Egyéb felh.c.támogatások államht kívülre 6 335

KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 916 445
3. V. Finanszírozási kiadások (3.1+ +3.5.) 252 065
3.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államht. kívülre (3.1.1 ±.... +3. 1.3.)

3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése

3 1 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése~ . . pü.vállalkozásoknak

3.1.3. Rövid_lejáratú_hitelek
3.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1. ± +3.2.4.)
3.2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlás a
3.2.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3.2.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
3.2.4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

3.3. Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+ +3.3.6.) 252 065
3.3.1 Államht.belüli megelő legezések folyósítása
3.3.2 Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése 7 699
3.3.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 244 366
3.3.4 Pénzeszközök_betétként_elhelyezése
3.3.5 Pénzügyi_lízing_kiadásai
3.3.6 Központi költségvetés Sajátos finanszírozási kiadásai

3.4. Kü~földiJinanszírozás kiadásai (3.4.1. ± +3.4.4.)
3.4.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
3.4.2 Befektetési célú külfóldi értékpapírok vásárlása
3.4.3 Külföldi_értékpapírok beváltása
3.4.4 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
3.5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 168 510
5. KIADÁSOK- BEVÉTELEK Intézményfmanszírozás nélkül: 1 924 144

2. ~

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a módosítások
2015. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről.

3. ~

Ez rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt következő napon hatályát veszti.

2.4.
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Füzesgyanriat, 2016. március 31.

Bere Károly Dr. Biága János
polgármester jegyző

Hatodik napirend

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési,
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslat
elfogadását.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséről szóló határozati javaslatot, az
kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2016. (III. 31.) határozata

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti igény benyújtásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete működőképességének megőrzése
valamint kötelező feladatainak biztosítása céljából rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatás iránti pályázatot nyújt be a Belügyminiszter valamint a Nemzetgazdasági Miniszter
által, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szó ló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet III. 1. pontja alapján hirdetett, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására vonatkozó pályázati eljárás keretében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatásra vonatkozó pályázat
előkészítésére, valamint a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges, az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. ~ (2)
bekezdésében meghatározott nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. szeptember 20.
Felelős: Dr. Biága János jegyző

Bere Károly, polgármester

Hetedik napirend
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Rendkívüli szociális támogatás igényléséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság és a Gazdálkodási és
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a rendkívüli szociális
támogatás igényléséről szóló határozati javaslat elfogadását.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Bere Károly polgármester: Elmondja, hogy az idei évben Sajnos csak az iparűzési adó
bevételből tud az Onkormányzat szociális kiadásokra költeni. Bízik benne, hogy a benyújtott
pályázat sikeres lesz. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a rendkívüli
szociális támogatás igényléséről Szó ló határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nétkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2016. (III. 31.) határozata

rendkívüli szociális támogatás iránti kérelem benyújtásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmet nyújt be
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III.
1. pontjában megállapított, rendkívüli önkormányzati támogatások keretében a rendkívüli
szociális támogatásra, a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Miniszter által meghirdetett
pályázati kiírás alapján.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatási kérelem alátámasztását szolgáló adatszolgáltatást a
pénzügyi osztállyal és a szociális csoporttal együttműködve készítesse el és felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a támogatás iránti igényt nyújtsa be.

Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Dr. Biága János jegyző

Nyolcadik napirend

Bankgarancia nyilatkozat kiadása iránti kérelem, az agyagbányából történő
földkitermelés engedélyezése érdekében
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek.
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Egy törvényi előírásról van szó. A
bizottság 4 igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati
javaslat elfogadását.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslat
elfogadását.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nines kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2016. (III. 31.) határozata

Bankgarancia nyilatkozat kéréséről

Füzesgyarmat Város Önkormányzata által az agyagbánya működtetésére vonatkozó, Jász
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmében szerepeltetett feltételek
biztosításához az OTP Bank Nyrt-től 200.000,- Ft összegű, 2018. június 30-ig változatlan
összegben érvényes bankgarancia nyilatkozat kiadását kéri.

A bankgarancia díj megfizetése negyedévente történik. A képviselő-testület kötelezettséget
vállal a garanciadíj fentiek szerinti megfizetésére és a fizetési kötelezettség éves
költségvetésbe történő betervezésére. A képviselő-testület fedezetként az önkormányzat
költségvetését ajánlja fel.

A Képviselő-testület az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra, a fentiek szerinti
szerződés aláírására a polgármester és a jegyző részére felhatalmazást ad.

Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly polgármester

Kilencedik napirend

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. törzstőkéjének emeléséről, valamint működésének a
2013. évi V. törvénnyel való összhangban való folytatásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

Bere Károly polgármester: Jogszabály változás miatt a ML törzstőkéjét 500. 000.- forintról 3.
000. 000.- forintra kell megemelni. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a
bizottság elnökeinek.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslat elfogadását, azzal a
módosítással, hogy a határidőt 2016. december 31.-ről 2017.03.15.-re javasolja módosítani.
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Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslat
elfogadását, a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság módosító javaslata szerint.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a
határozati javaslatokat a határidő módosítással, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2016. (III. 3~ határozata

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Udülési Szolgáltató Kft. törzstőkéjének
felemelésről

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Udülési Szolgáltató Kft. törzstőkéje a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 13. ~ (2) bekezdés alapján
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:161 ~ (4) bekezdésében
meghatározott 3.000.000 forintra felemelésre kerüljön.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzstőke fenti mértékű
felemeléséről szóló alapítói határozatot jelen határozatnak megfelelő tartalommal adja ki, az
alaptőke emelést hajtsa végre, valamint a törzstőke felemeléséről szóló döntést a
cégnyilvántartáson vezesse át.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Bere Károly, polgármester

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az alapító okirat módosításáról szóló határozati
javaslatot, a határidő módosítással, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2016. (III. 31.) határozata

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban való tovább működéséről

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Kastélypark
Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. alapszabályát jelen határozat 1. mellékelte szerinti
tartalommal módosítja, és a 2. mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja.

A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény
12.~ (2) bekezdés b.) pontjára ügyelemmel dönt arról, hogy a Füzesgyarmati Kastélypark
Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a 2014. március hó 15. napján
hatályba lépett 2013. évi V. törvény ( Új Ptk) rendeLkezéseivel összhangban működik tovább.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmának
megfelelően alapítói határozatot adjon ki, valamint a változásokat a cégnyilvántartáson
vezesse át. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a cégeljárás
során, hiánypótlásra felhívás esetén további technikai jellegű módosításokat végezzen az
Alapszabály tekintetében, külön Képviselő-testületi határozat felhatalmazása nélkül.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Bere Károly, polgármester

Tizedik napirend

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. beszámolója a 2015. évi munkáról
Előadó: Kovács Márton ügyvezető

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási ás Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési,
Közbeszerzési ás Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési ás Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal ás 0 tartózkodással támogatta a Füzesgyarmati
Kastélypark Kfl. 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Egy minimális nyereséggel zárt a
Kit, így az értékcsökkenést is fel tudja használni. A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a beszámoló elfogadását.

Kovács Márton Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezető: Ez a második sikeres éve a
fürdőnek, amit pozitív mérleg szerinti eredménnyel tudott zárni. 544. 000.- forint mérleg
szerinti adózás utáni eredményt értek el. Ezt sikernek értékeli. Ezúton köszöni meg a fürdő
dolgozóinak a munkáját, a képviselő-testületnek, az Onkormányzatnak ás a
Városgazdálkodási Kit-nek a segítségét. A tervezett 65. 367. 000.- forintos nettó árbevételnél
16,5 %-kal több, 78. 400. 000.- forintos nettó árbevételt realizáltak, ez köszönhető a kedvező
időjárásnak, ás a bevezetett plusz szolgáltatásoknak és a flirdő dolgozóinak. A felügyelő
hatóságok (ANTSZ, Katasztrófavédelem) minden ellenőrzés során rendben találta az
üzemeltett létesítményeket. A fiirdő vízminta eredményei is, a gondos, odafigyelő
munkavégzésre és a jól karbantartott műszaki állapotra utalnak. A szállásból származó bevétel
a 2014. évben 22,3 millió forint volt a 2015. évben 23, 7 millió forint. Ezen a területen is egy
jelentős előrelépés történt. 2014. évben a befizetett idegenforgalmi adó 1, 4 millió forint volt,
a 2015. évben 1,7 millió forint.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a
Füzesgyarmati Kastélypark KIt. 2015. évi munkájáról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel
jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és eHenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2016. (III. 31.) határozata

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. beszámolója a 2015. évi munkáról
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Füzesgyarrnat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő
Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kit 2015. évről készült
beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Biága János jegyző

Tizene2yedik napirend

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. törzstőkéjének
emeléséről, valamint működésének a 2013. évi V. törvénnyel való összhangban való
folytatásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek.

Konez Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslat elfogadását, azzal a
módosítással, hogy a határidőt 2016. december 31.-ről 2017.03.15.-re javasolja módosítani.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslat
elfogadását, a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság módosító javaslata szerint.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a
határozati javaslatokat, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2016. (III. 31.) határozata

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. törzstőkéjének
felemelésről

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kit törzstőkéje a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összernggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 13. ~ (2) bekezdés alapján
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:161. ~ (4) bekezdésében
meghatározott 3.000.000 forintra felemelésre kerüljön.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzstőke fenti mértékű
felemeléséről szóló alapítói határozatot jelen határozatnak megfelelő tartalommal adja ki, az
alaptőke emelést hajtsa végre, valamint a törzstőke felemeléséről szóló döntést a
cégnyilvántartáson vezesse át.
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Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Bere Károly, polgármester

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az alapító okirat módosításáról szóló határozati
javaslatot, a határidő módosítással, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2016. (III. 31.) határozata

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban való tovább működéséről

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. alapszabályát jelen határozat 1. mellékelte
szerinti tartalommal módosítja, és a 2. mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe
foglalja.

A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény
12.~(2) bek. b. pontjára figyelemmel dönt arról ‚ hogy a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és
Intézmény Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság a 2014. március hó 15. napján
hatályba lépett 2013. évi V. törvény ( Új Ptk) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmának
megfelelően alapítói határozatot adjon ki a fentiek szerint, valamint a változásokat a
cégnyilvántartáson vezesse át. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert,
hogy a cégeljárás során, hiánypótlásra felhívás esetén további technikai jellegű módosításokat
végezzen az Alapszabály tekintetében, külön Képviselő-testületi határozat felhatalmazása
nélkül.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Bere Károly, polgármester

Tizenkettedik napirend

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Felügyelő
Bizottságának megválasztásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslat elfogadását.
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Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslat
elfogadását.

Bere Károly polgármester: A Felügyelő Bizottság tagjai a javaslat szerint Kovácsné Czeglédi
Mária Tünde, Szabó László András és Zs. Nagy Sándor. A jelöltek szóban jelezték, hogy
vállalják a tisztséget. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a határozati
javaslatot a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési KtL Felügyelő
Bizottságának megválasztásáról, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2016. (III. 31.) határozata

a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. ~ (1) bekezdése
alapján a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.
Felügyelőbizottsági tagjaivá, 2016. április 1 -től 2021. március 31-ig tartó, 5 év határozott
időre az alábbi személyeket választja:

1. Kovácsné Czeglédi Mária Tünde (születési név: Czeglédi Mária Tünde, született:
Szeghalom, 1973. 02. 25.,anyja neve: Sipos Mária, adóazonosító jele: 8387713120.)
Füzesgyarmat, Petőfi tér 15.,

2. Szabó László András (születési név: Szabó László András, született: Füzesgyarmat,
1960. 11. 30., anyja neve: Mészáros Mária Magdolna, adóazonosító jele: 8343010876)
5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2/A.

3. Zs. Nagy Sándor (születési név: Zs. Nagy Sándor, született: Gyula, 1970. 08.
07.,anyja neve: Dajka Irén, adóazonosító jele: 8378383261) 5525 Füzesgyarmat, Árpád
utca 8. szám alatti lakos.

A Képviselő-testület felhívja a megválasztott Felügyelőbizottsági tagokat, hogy jelen döntést
követően haladéktalanul tartsák meg alakuló ülésüket.

Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester

megválasztott felügyelőbizottsági tagok

Tizenharmadik napirend

Füzesgyarmati Városgazdátkodási és Intézményüzemeltetési Kft. állandó
könyvvizsgálój ának megválasztásáról
Előadó: Bere Károly polgármester
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Bere Károly polgármester: A javasolt könyvvizsgáló Nagy Csaba, a Gazdálkodási és
Ellenőrzési Bizottság ülésén részt vett. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a
bizottság elnökeinek.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslat elfogadását, azzal a
módosító javaslattal, hogy a Big Audit Kit. megbízatása ne 2016. április 1-i időponttal
kezdődjön, hanem a megbízatás 2016. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig szóljon.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslat
elfogadását a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság módosító javaslata szerint.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a
határozati javaslatot a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kit.
Felügyelő Bizottságának megválasztásáról a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság módosító
javaslata szerint, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, bogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2016. (111.31.) határozata

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. állandó
könyvvizsgálój ának megválasztásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Városgazdálkodási
és Intézményüzemeltetési Kit. állandó könyvvizsgálójának a Big Audit Kft.-t választja 2016.
június 1-i kezdő időponttal, 2017. május 31-ig.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állandó könyvvizsgáló
személyére vonatkozó döntésről szóló alapítói határozatot adja ki és azt a cégnyilvántartáson
vezesse át.

Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester

Tizenne~yedik napirend

A bölcsődei gondozási díj megállapításáról (szolgáltatási önköltség megállapításáról)
Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető

Bere Károly polgármester: A határozati javaslatban nulla forintos bölcsődei térítési díjra tett
javaslatot. A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság
elnökének.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta az intézményi térítési díj
nulla forintban történő meghatározásának elfogadását.
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Ibrányi Éva alpolgármester: Szeretné tudatni a lakossággal, hogy egy napi térítési díj: 1580.-
Ft-ba kerül.

Bere Károly polgármester: Ez egy önként vállalt feladat, a járáson beül csak Szeghalmon és
Füzesgyarmaton működik Bölcsőde. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki
elfogadja a bölcsődei gondozási díj megállapításáról szóló határozati javaslatot, az
kézfelemeléssel jelezze.

MegáHapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarinat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2016. (III. 31.) határozata

bölcsődei gondozási díj felülvizsgálatáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. ~ (3) bekezdése alapján
felülvizsgálta a Füzesgyarmati Bölcsőde tekintetében, bölcsődei ellátás szolgáltatási
önköltségét.

A Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a Bölcsődében a gondozásért külön személyi
térítési díjat nem kíván megállapítani, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. ~ (2) bekezdése
alapján az intézményi térítési díjat nulla forintban határozza meg.

A Képviselő testület felhatalmazza a Bölcsőde vezetőjét, hogy az intézményi térítési díj nulla
forintban történő megállapítását, valamint a szolgáltatási önköltséget dokumentálja.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető

Tizenötödik napirend

A 2016. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Blága János, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

Bere Károly polgármester: A TOP pályázattal kapcsolatos beszerzéseket tartalmazza, plusz
dolog a busz beszerzés. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési,
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a 2016. évi összesített közbeszerzési terv
elfogadását.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a 2016. évi összesített
közbeszerzési terv elfogadását.
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, a
2016. évi összesített közbeszerzési terv elfogadását az előterjesztés szerint, az kézfelemeléssel
jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselő-testületének
48/2016. (III. 31.) határozata

Füzesgyarmat Város éves közbeszerzési tervének elfogadásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal elfogadja Füzesgyarmat Város Onkormányzatának 2016. évi
közbeszerzési tervét.

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv helyben szokásos módon
történő kihirdetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Dr. Blága János jegyző

Tizenhatodik napirend

Füzesgyarmat, Klapka u. 33. sz. alatti ingatlan tekintetében tulajdonosi hozzájárulás
kiadásáról és vételi szándéknyilatkozat elbírálásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési,
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési ás Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal ás O tartózkodással támogatta a határozati javaslat
elfogadását.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslatok elfogadását.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a határozati javaslatok
elfogadását.

Dr. Blága János jegyző: A határozati javaslatban egy ingatlan került említésre, de ez az
ingatlan két brsz.-on fekszik. A volt iskola és a mellette lévő üres telek. A volt iskola értéke
23. 750. 000.- forint, a telek értéke 1. 100. 000.- forint az értékbecslés alapján.

Bere Károly polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, mint az Ösvény Esélynövelő
Alapítvány alapító tagja. Nem kíván a szavazásban részt venni.

Ibrányi Éva alpolgármester: Megkéri a képviselő-testületet, hogy Bere Károly polgármester Úr
szavazásból való kizárásáról döntsön. Aki elfogadja, hogy Bere Károly polgármestert
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személyes érintettsége miatt zárja ki a képviselő-testület a szavazásból, az kézfelemeléssel
jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és eHenszavazat nélkül Bere Károly polgármestert személyes érintettsége
miatt a szavazásból kizárta.

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja a Füzesgyarmat, Klapka u. 33. sz. alatti ingatlan
tekintetében tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról szóló határozati javaslat elfogadását, az
kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2016. (III. 31.) határozata

Hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról az Osvény Esélynövelő Alapítvány részére

Füzesgyarmat Város Önkormányzata értékesíti, mint az 5525 Füzesgyarmat, Klapka u.33. sz.
alatti ingatlan tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárul ahhoz, hogy az Osvény
Esélynövelő Alapítvány

- az 5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 33. sz. alatti ingatlan tekintetében pályázatot
nyújtson be a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP 4.2.1.-iS számú
pályázati eljárás keretében szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére,
fejlesztésére,

- a pályázat nyertessége esetén azt hajtsa végre,
- a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket saját

könyveiben aktiválj a,
- a fenti ingatlan a kötelező fenntartási időszak során folyamatosan az Osvény

Esélynövelő Alapítvány rendelkezésére álljon.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően
tulajdonosi hozzájárulást adjon ki az Ösvény Esélynövelő Alapítvány részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja a Füzesgyarmat, Klapka u. 33. sz. alatti ingatlan
értékesítésérő 1 szóló határozati javaslat elfogadást, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2016. (IlL 31.) határozata

Értékesítési szándéknyilatkozat kiáflításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti



26

- a Füzesgyarmat, belterület 1888. brsz.-on nyilvántartott ingatlant 23. 750. 000.-
forintos vételáron, valamint

- a Füzesgyarmat, belterület 1887. brsz-on nyilvántartott ingatlant 1. 100. 000.- forintos
vételáron

az Ösvény Esélynövelő Alapítvány részére.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződéseket a fenti tartalonmial kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly polgármester

Dr. Blága János jegyző

Tizenhetedik napirend

Bejelentések

17.1 Vízterhelési díj tárgyévi mértékének jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester

Dr. Blága János jegyző: A környezetterhelési díjról szóló törvény azt írja elő, hogy a vízjogi
engedélyes tevékenységet folytató szolgáltató beszedi a vízterhelési díjat és azt tovább
háríthatja a lakosságra.

Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok
elnökeinek.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális ás Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4
igen szavazattal, O ellenszavazattal ás O tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési ás Turisztikai Bizottság elnöke: 4 igen
szavazattal 1 tartózkodással ás O ellenszavazattal a bizottság elfogadta a határozati javaslatot.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a vízterhelési díj tárgyévi mértékének
jóváhagyását.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a
vízterhelési díj tárgyévi mértékéről szóló határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.

MegáHapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és eHenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2016. (III. 31.) határozata

vízterhelési díj bevezetésének tudomásul vételéről

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete — a településen szennyvíz
közszolgáltatást végző A1fZ~ldvíz Zrt. javaslatára — tudomásul veszi, hogy 2016. április l-i
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hatállyal Füzesgyarmat Város Önkormányzatának illetékességi területén szennyvíz
közszolgáltatást igénybevevők tekintetében jelen határozat 1. mellékletében meghatározott
vízterhelési egységdíjak kerülnek meghatározásra.

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy jelen határozatáról a szennyvíz
közszolgáltatást végző AlfZ5ldvíz Zrt.-t értesítse.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Bere Károly, polgármester

1. melléklete Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2016. (III. 31.)
határozatához

Fogyasztói szegrnens Vízterhelési egységdíj (Ft/rn3)
Lakosság 2,52
Önkormányzat 3,80
Hatóság 5,70
Szippantott szennyvíz 8,60

17.2 Ingatlan adás-vételi szerződés módosítása
Előadó: Dr. Blága János jegyző

Dr. Blága János jegyző: A képviselő-testület 2015 decemberében értékesítette ezt az ingatlant.
A vevő kérte, hogy a vevő személyében történjen egy módosítás. id. Homoki János helyett if].
Homoki Jánosra módosulna a vevő személye. A vételár átutalása megtörtént az
Onkormányzat számlájára.

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési,
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta az ingatlan adás-vételi szerződés
módosításának elfogadását.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta az ingatlan adás-vételi
szerződés módosításának elfogadását.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja az
ingatlan adás-vételi szerződés módosításának elfogadását, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, bogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és eflenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarrnat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2016. (III. 31.) határozata

a 172/2015 (XII. 15.) önkormányzati határozat módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- If]. Homoki János 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 15/4. sz. alatti lakos részére

értékesíti a tulajdonában lévő, a Füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 2987 brsz.
alatti, zártkert művelési ágú f’Óldterületen fennálló 2/4-ed tulajdoni hányadát 83.000
forint vételár ellenében, valamint

- Homoki János, 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 15/4. sz. alatti lakos részére értékesíti a
tulajdonában lévő, a Füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 2997 hrsz. alatti,
zártkert művelési ágú földterület 143.000 forint értékben.

A vevőt terheli az értékbecslés 30 eFt-os díja is.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére és
meghatalmazza annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester

17.3 Tűzoltó gyűjtemény vásárlásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Lázár Lajos felajánlotta az Önkormányzat számára 1 millió forint
ellenértékben a tulajdonában lévő tűzoltógyűjteményt. Ha az Onkormányzat nem vásárolja
meg, akkor a gyűjtemény el lesz szállítva és máshol lesz kiállítva. A Gazdálkodási és
Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság
tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, O
ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta, azzal a módosítással, hogy a 2017. évi
költségvetésbe tervezzék be a tűzoltógyűjtemény megvásárlását.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással támogatta a tűzoltógyűjtemény
megvásárlását.

Zs. Nagy Sándor képviselő: Javasolja, ha a vevő kéri, akkor 200. 000.- forint foglalót az idei
évben fizessen ki az Onkormányzat.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a Zs.
Nagy Sándor képviselő módosító javaslatát az alábbiak szerint, az kézfelemeléssel jelezze.

Zs. Nagy Sándor képviselő módosító javaslata:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200. 000.- Ft foglaló
megfizetését vállalja az Eladó részére, amennyiben részéről ilyen irányú kérelem kerül
benyújtásra.

Megállapítja, bogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 7 igen szavazattal, 1
tartózkodással és 1 eflenszavazattal a módosító javaslatot elfogadta.
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Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslatot a Gazdálkodási és Ellenőrzési
bizottság javaslata szerint, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, bogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és eHenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2016. (III. 31.) határozata

a Lázár Lajos tulajdonában álló tűzoltó gyűjteményre vonatkozó eladási ajánlat
elbírálásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lázár Lajos 5525
Füzesgyarmat, Sas u. 6/a. sz. alatti lakos eladási ajánlatát.

A Képviselő-testület a tűzoltó magángyűjteményre vonatkozó ajánlatot az abban
meghatározott 1 millió forintos vételár kikötésével elfogadja, azzal hogy a vételár
megüzetését a 2017. évben vállalja.

A Képviselő-testület 200. 000.- Ft foglaló megfizetését vállalja az Eladó részére, amennyiben
részéről ilyen irányú kérelem kerül benyújtásra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vételi ajánlatot tevőt döntéséről
értesítse! az ajánlattevővel az adásvételi szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester

Tizennyolcadik napirend

Kérdések, egyéb

Bere Károly polgármester: Október óta húzódó probléma, hogy az Okmányiroda
Füzesgyarmaton maradjon, a Kormányhivatal kijelöli-e kormányablaknak vagy sem. Dr.
Kovács József és Dr. Vitányi István országgyűlési képviselők, valamint 4 környékbeli
település polgármesterének aláírásával elküldött egy levelet Dr. Kovács Zoltán államtitkár úr
részére, erre még nem érkezett válasz. A levélben jelezték, hogy szükség esetén szívesen
hozzá is járul az Önkormányzat a Kormányablak kialakításához. Vésztővel folyik a küzdelem.
Vésztő város Írt egy levelet Lázár János miniszter úrnak, amelyre reagálva Füzesgyarmat is írt
egy levelet a miniszter úrnak. A Hajdú-Bihar megyei környező települések is aláírták ezt a
kezdeményezésünket. Füzesgyarmaton több az ügyfélforgalom, mint Vésztőn,
Füzesgyarmatra Hajdú-Bihar Megyéből is érkeznek ügyfelek.

Ibrányi Éva alpolgármester: Értesíti a lakosságot, hogy 2016. április 9-én 19 órától a
Közösségi Központban kerül előadásra a Füzesgyarmati Színjátszó Csoport előadásában az
Eszterlánc című előadás, Kincses Zoltán rendezésével. Mindenkit szeretettel várnak.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A Közösségi Központnál lévő parkolók és a játszótér
mikor lesz kialakítva?
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Bere Károly polgármester: Többször jelezték már a TKKI-nak, lehet, hogy ezt majd az
Onkormányzatnak kell kialakítani. Körülbelül ez 2 millió forintos költség lenne.

Zs. Nagy Sándor képviselő: A pályázatba ezt nem lehetne belerakni?

Bere Károly polgármester: A pályázat megvalósítása két év.

Bere Katalin képviselő: Fürdő előtti park kialakítására megvannak a tervek. Nem lehetne azt
belerakni a pályázatba?

Csák Zsolt műszaki osztályvezető: Összefüggő területnek kell lennie, akkor az egész Kossuth
utcát ki kellene jelölni a pályázat akcióterületéül.

Bere Károly polgármester: A gyógyászat beindítására, turizmussal összefüggően lesznek más
pályázatok, amibe belekerülhetne a strand.

Koncz Imre képviselő: Érthetetlennek tartja, ha a Közösségi Ház eredeti tervében benne volt a
parkoló és a játszótér kialakítása, akkor miért nem valósult meg?

Bere Károly polgármester: A tervben benne volt, de a közbeszerzésben nem volt benne.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az Árpád utcán, a Kossuth utcán nagyon nagy lyukak
vannak az úton.

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kit.
ügyvezetője: A Kossuth utcához nem nyúlhat a Kit, mert az út a Magyar Közút kezelésében
van. Az Arpád utca javítása be van tervezve, folyamatban van az aszfalt beszerzése. A
legkritikusabb pontok javításra fognak kerülni.

Suchné Szabó Edit képviselő: A Kossuth utcai játszótér zárva volt. Ez az ügy megoldódott?

Ibrányi Éva alpolgármester: Az egyik szomszédban lakó magánszemély vállalta, hogy minden
reggel kinyitja, és este pedig bezárja a játszóteret. A Béke utcai játszóteret is rendbe kellene
rakni.

Szünet
Tizenkilencedik napirend

Beszámoló a Füzesgyógy Kft. 2015. évi tevékenységéről és a Gara Hotel működtetéséről
Előadó: Muhari Márton ügyvezető

Bere Károly polgármester: Köszönti Muhari Márton urat a Füzesgyógy Kit. ügyvezetőjét.
Atadja a szót az ügyvezető úrnak.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit. ügyvezetője: Az árbevétele nőtt a 2014. évhez képest. Ez
annak is köszönhető, hogy nem csak a szálloda működtetésével, hanem a közétkeztetéssel is
foglalkozik a Kit. A szálloda is 11 %-kal tudta növelni a kihasználtságát. A befektetők úgy
döntöttek, hogy megvásárolják a szállodát. Sikerült aláírni egy adásvételi szerződést a
Recovery Zrt.-vel, a foglaló befizetése megtörtént. A szálloda megvásárlásához hitelfelvételt
fognak eszközölni, a teljes vételár kifizetésére 120 nap áll rendelkezésükre. Hozzávetőlegesen
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300 millió forintról van szó, ebből 40 millió forint a foglaló, és 100 millió forint önerőt kell
biztosítaniuk. A szálloda még nem tudott nyereséget hozni, ehhez egy nagyobb felújítást
kellene végrehajtani vagy olyan szolgáltató egységeket kellene hozzákapcsolni, ami
izgalmasabbá tenné a szállodát. Szeretné, ha a szálloda és a város össze tudna kapcsolódni, a
szállodát kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanának a városban. Például játszóház, parasztudvar
kialakítása. A 2014. évben 45 millió forintos veszteséggel zárt a szálloda a 2015. évben 35
millió forinttal. A bank mindig egy évvel előre, november hónapban kérte a következő éves
bérleti díjat. Ez majdnem 30 millió forintot jelent. A valós pénzügyi eredményt O környékére
teszi.

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság ás a Településfejlesztési,
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottsági
ülésen nem volt jelen az ügyvezető Úr. Az előterjesztésben szereplő beszámolót a bizottság 5
igen szavazattal, O ellenszavazattal és O tartózkodással elfogadta.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, de mivel
határozati javaslat nem szerepelt az előterjesztésben, így a napirendről nem szavazott a
bizottság. A bizottsági ülésen felmerült, hogy a megvásárlás miatt egy teljesen Új helyzet áll
elő, ezért a további üzemeltetést egy szerződésben kellene rendezni.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: Most is ugyanúgy a Füzesgyógy Kit fogja
üzemeltetni a szállodát.

Koncz Imre képviselő: Ez nem volt teljesen tisztázott számára. A tulajdonostól fogja bérelni?

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: Igen.

Koncz Imre képviselő: Ez a bizottsági ülésen nem derült ki.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: Egy jelentősen kedvezményesebb bérlésről van
szó.

Bere Károly polgármester: A bizottsági ülésen félreértették egymást.

Koncz Imre képviselő: Mindenképpen Új szerződésre lesz szükség.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: Az új szerződés akkor jöhet létre, ha a vételár
teljes megfizetése megtörténik.

Koncz Imre képviselő: Itt is szükséges lesz az alaptőke emelésre. Szeretne egy 2016. évi
tervet látnia a Füzesgyógy Kit működéséről.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: Szívesen elkészíti, sőt a hitelintézet felé is kell
tervet benyújtaniuk.

Bere Katalin képviselő: Miért szükséges, hogy az Önkormányzat továbbra is benne legyen az
üzemeltető Kfl-ben? Miért vállalja fel az Onkormányzat, azt a törvénytelenséget, hogy
magánvállalkozást segít önkormányzati pénzből? Az Alaptörvény 39. ~. (1) bekezdése szerint
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„Az önkormányzati vagyon nemzeti vagyon és az magánérdeket nem szolgálhat.” Eddig is
dolgoztak a szállodában közfoglalkoztatottak. A közfoglalkoztatásban végzett tevékenység
nem lehet nyereségérdekelt, piac és profitorientált. Javasolja, hogy az Onkormányzat a
Füzesgyógy Kit-ben lévő 50%-os tulajdonrészét ajánlja fel a Füzinwest Kfi.-nek megvételre.
A napközi konyhát vegye vissza az Onkormányzat és működtesse részben önálló
intézményként egy élelmezésvezető megbízásával.

Bere Károly polgármester: Nem tartja törvénytelennek, a bérleti szerződés továbbítva lett a
Kormányhivatal felé. Füzesgyarmat számára hatalmas érték ez a vagyonelem.

Bere Katalin képviselő: Beletett az Önkormányzat a Kit-be 30 millió forintot, aminek a
sorsáról nem tudnak.

Bere Károly polgármester: Mindenről tájékoztatva lett a testület.

Bere Katalin képviselő: Tavaly júniusban beszámolt a Füzesgyógy Kit. Akkor feltette azt a
kérdést, hogy a kit-nek a 10 millió forintos kölcsön kitől van? Azóta sem kapott rá választ.

Bere Károly polgármester: Az Önkormányzat adott kétszer 10 millió forintot. Ez mindenhol
szerepel a könyvekben és a testület elé is került.

Bere Katalin képviselő: Ha a szállodában lehet, akkor bármelyik helyi vállalkozó kérhetné,
hogy nála is dolgozhassanak közmunkások.

Bere Károly polgármester: Turisztikai szempontból közérdek, hogy a szálloda működjön.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit. ügyvezető: Ezt a vitát politikai és nem gazdasági vitának
látja.

Bere Katalin képviselő: Nem egy politikai vita, Ő csak az önkormányzat érdekeit képviseli.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: Az önkormányzat 50%-os tulajdonos a Kit-ben
és O ebben a cégben közfoglalkoztatottakat foglalkoztat. Ez a probléma?

Bere Katalin képviselő: Nem érti, hogy erre miért van szükség? Miért kell az
Onkormányzatnak a továbbiakban bérleti díjat fizetnie?

Muhari Márton Füzesgyógy Kit. ügyvezető: Nem szükséges. Akkor maradjon továbbra is a
Recovery Zrt. tulajdona a szálloda és fizessen neki a Kit. egy aránytalanul magas bérleti díjat.
Ez jó lenne? Ha a szálloda nem tudná foglalkoztatni azt a 40-50 embert, mivel foglalkoznának
ezek az emberek? A közfoglalkoztatottakat nem tudnák hasznos munkával ellátni. Ha a
szálloda nem működne a Kastélypark Kit. is elesne a szálloda által fizetett vízhasználati díjtól.
Jelentős adóbevételt is fizet a városnak a szálloda.

Bere Károly polgármester: Az önkormányzat is beszáilhatott volna a szálloda megvásárlásába,
de nem akart 300 milliós hitelt felvenni. Ha jönne egy másik vállalkozás Füzesgyarmatra, aki
hasonló helyzetben lenne, azt a vállalkozást is segítené ebben a formában. A befektetőnek
csak köszönetet tud mondani, nem érti Bere Katalin képviselő hozzáállását. Ha az O
gondolkodása szerint cselekedtek volna, a szálloda egy romhalmaz lenne és csak 2-3 milliós
bevételt jelentene a városnak.
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Bere Katalin képviselő: Annak nagyon örül, hogy a szálloda áll és működik. Megtörtént a
tulajdonos váltás, el kell dönteni, hogy a továbbiakban kíván-e részt venni benne az
Onkormányzat vagy sem.

Zs. Nagy Sándor képviselő: Aki eddig üzemeltette a Kft.-t mindenki belebukott.
Füzesgyarmat turisztikailag nem annyira kiemelkedő, hogy önállóan el tudja tartani ezt a
szállodát. Füzesgyarmat érdeke, hogy a szálloda nyitva legyen, az Onkormányzatnak ezt
segítenie kell.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Szeretné tudni, hogy pontosan kik a tulajdonosok, akik
megvásárolták a szállodát? Ha az Onkormányzat nincs benne 50%-ban, akkor is
megvásárolták volna a szállodát? Miért kell még bérleti díjat fizetni?

Bere Károly polgármester: Atmyiért fogja bérbe adni, amennyi a banki költsége, nem lesz
rajta haszna.

Muhari Márton Füzesgyógy KfI. ügyvezető: Megkérdezi a képviselő asszonyt, hogy a
Recovery Zrt. —nek tudta-e, hogy kik a tulajdonosai?

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem tudta.

Muhari Márton Füzesgyógy Kft. ügyvezető: Nem érti, hogy akkor ezt, miért olyan fontos
tudnia.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Őt is és a lakosságot is érdekli.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: A Füzinwest Kit a tulajdonos, a nyilvános
cégadatokat az interneten bárki megnézheti.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Most szeretné megtudni.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: A BAM Investor Kit és Lángi Zoltán 40-40%-
ban tulajdonosok, 20%-ban pedig O maga.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Tehát Füzesgyarmati illetőségű személy nincs benne?

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: Egyenlőre nincs. Szeretnék, hogy egy
Füzesgyarmati illetőségű személy is bele kerüljön.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ügyvezető Úr említette a játszóházat. Ezt a legtöbb
szálloda maga oldja meg. Nem úgy működik, hogy valaki ingyen és bérmentve hozzon létre
egy játszóházat. Van Füzesgyarmaton egy Allatpark, velük fel kell venni a kapcsolatot.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: Nem ingyen gondolta ezt, a szálloda ajánlaná az
adott szolgáltatást és a szállóvendégek fizetnének az adott szolgáltatásért. Ez jó lenne a
szállodának is és a füzesgyarmati vállalkozónak is. Nem érti, hogy miért nem próbálnak
együttműködni, ahelyett, hogy ellenállnak.
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Bere Katalin képviselő: Elmondja, ha Kastélypark Fürdő egy ilyen beszámolót adott volna le
a 2015. évről, akkora azt a testület nem fogadta volna el, és kér egy részletesebb előterjesztést.
Ezért érzi, hogy valami nincs rendben.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: Jegyző úrtól megkérdezi, hogy kötelező-e a
Füzesgyógy Kit -nek a beszámoló elkészítése?

Dr. Blága János jegyző: A Füzesgyógy Kit 50%-ban Füzesgyarmat Város Önkormányzata és
50%-ban a Füzinwest Kit a tulajdonosa. A Füzinwest Kit biztosítja az ügyvezető személyét,
így, az alpszabály alapján a beszámoló elfogadása nem kötelező az Önkormányzat részéről.
Az ügyvezetőt adó tulajdonostárs egyedül is elfogadhatja. Nem kötelező beszámolni, de az
esélyt meg kell adni a tulajdonostársnak, azaz az Onkormányzatnak.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: Nem kötelező neki eljönni, mégis minden
alkalommal eljön és a továbbiakban is cl szeretne jönni.

Zs. Nagy Sándor képviselő: Ez a beszámoló valóban kevés, ennél részletesebb beszámolót
szeretne. De ettől függetlenül a testületnek támogatnia kell, hogy a szálloda működjön, ez a
város érdeke. A beszámolóban az szerepel, hogy egy alkalmazottja van a szállodának.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: Meg fogja nézni, ott valami tévedés történt.

Suchné Szabó Edit képviselő: A gyermekétkeztetésre sok a panasz, nem megfelelő a
minősége. Szeretné, ha a gyerekek megfelelő ételt kapnának.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: Megalakult egy vizsgáló bizottság. Ez a bizottság
kijár a konyhára. A bizottság javaslatára igyekeznek változtatni az ételeken. Csak a
gyermekétkeztetést nem lehet nyereséggel üzemeltetni, ahhoz szükséges a felnőtt étkeztetés.
Próbálnak mindent megtenni azért, hogy javítsanak a minőségen.

Ibrányi Éva alpolgármester: Valóban járt ott a bizottság, minden hónapban meg fog történni.
Egy korrekt tárgyalást folytattak le az konyhavezetővel. Tapasztalja a javulást.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az iskolában megkérték a szülői szervezetet,
hogy mondják el a véleményüket a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan, nem sok építő jellegű
javaslat érkezett. Aprilisban a bölcsődében nyílt nap lesz, az ételeket is meg lehet kóstolni. Ott
nem volt probléma.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Véleménye szerint valahogy differenciálni kellene, nem
lehet ugyanazt a mennyiséget adni egy 1. osztályosnak, mint egy 8. osztályosnak. A
beszállítón változtatni kellene. Elmondta a séf úr, hogy felszeletelik a húst és reggelre egy
vödör víz jön ki belőle. Elmondták neki a gyerekek, hogy most már kapnak repetát és jobban
a kedvükre főznek.

Muhari Márton Füzesgyógy Kit ügyvezető: 16 ilyen cég van, aki ilyen mennyiségben szállít,
mint az itteni konyha is. Ennek a 16 cégnek 3 tulajdonosa van. Nem tud máshonnan rendelni,
próbálták már. Megpróbálnak lépéseket tenni ebben az ügyben. Kétnaponta tudnak húst
rendelni, egy előhűtött hús mindig sokkal jobb, mint egy fagyasztott. Van, amikor előhűtöttet
kérnek, de csak fagyasztottat tudnak szállítani.
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Dr. Blága János jegyző: Felolvassa Bere Katalin határozati javaslatát:
„Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a Füzesgyógy Kit-ben
fennálló 50%-os tulajdonrészét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy keresse meg a Füzinwest KIL-t,
hogy nyilatkozzon a tekintetben, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával, amennyiben erről
nem nyilatkozik, piaci alapon értékesíti tulajdonrészét.”

Bere Károly polgármester: Felteszi szavazásra Bere Katalin képviselő határozati javaslatát:

Bere Katalin képviselő határozati javaslata:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a Füzesgyógy Kit-ben
fennálló 50%-os tulajdonrészét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy keresse meg a Füzinwest Kit.-t,
hogy nyilatkozzon a tekintetben, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával, amennyiben erről
nem nyilatkozik, piaci alapon kell azt értékesíteni.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 2 igen szavazattal, 5
ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadta el.

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Füzesgyógy Kit. 2015. évi beszámolóját, az
kézfelemeléssel jelezze.

MegáHapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás és 3 ellenszavazattal a beszámolót elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2016. (III. 31.) határozata

Beszámoló a Füzesgyógy Kft. 2015. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyógy Kit. 2015. évről
készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Biága János jegyző

Huszadik napirend

Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díj ainak felülvizsgálatáról
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A 2014. évtől működteti a Füzesgyógy Kit. a közétkeztetést. A
szerződés megkötése nagyon alacsony áron történt meg. Ezért javasol egy 5 %-os térítési
díjemelést. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Szociális és Humánügyek Bizottság
tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen nem volt
tisztázott a helyzet. Mi az egyenlege a gyermekétkeztetésnek? Nonprolitnak kellene lennie. A
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bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással nem támogatta az
előterjesztés elfogadását.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Igen kényes
témáról van szó, de gazdasági szempontból szükséges az emelés. Az ülésen jegyző Úr
elmondta, hogy a környékbeli településeken hozzávetőlegesen 15%-kal magasabbak az
étkezési díjak. 3 éve nem történt emelés. A bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és O
ellenszavazat mellett az előterjesztést támogatta.

Bere Károly polgármester. Tájékoztatja a Képviselő-testületet a környező települések térítési
díjairól:

Szeghalom Bucsa Füzesgyarn-iat Füzesgyarmat
(emelés előtt) (5%-os emeléssel)

Bölcsőde 463.- forint - 3 11,20.- forint (+áfa) 32’7.- forint (+áfa)
(+áfa)

Óvoda 438.- forint 332.- forint 284.- forint (+áfa) 298.- forint (+áfa)
(+áfa) (+áfa)

Iskola (napközi) 535.- forint 438.- forint 418.- forint (+áfa) 439.- forint (+áfa)
(+áfa) (+áfa)

Iskola (menza) 337.- forint 284.- forint 261.- forint (+áfa) 274.- forint (+áfa)
(+áfa) (+áfa)

Ezzel a gesztus értékű emeléssel tudjuk még inkább a minőséget javítani. Annak, hogy
Onkormányzati intézményként üzemeltessék a konyhát, nem látja a gazdasági realitását.

Suchné Szabó Edit képviselő: A napokban jelent meg, hogy az állam át akarja venni a
közétkeztetést.

Bere Károly polgármester: Ennek a gyakorlatát jelenleg nehezen tudja elképzelni.

Zs. Nagy Sándor képviselő: Jelenleg 1 éves szerződése van a Füzesgyógy Kft.-nek?

Bere Károly polgármester: Igen, jelenleg élő szerződése van.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha elő szerződése van, addig nem is lehet visszavenni és
intézményi formában működtetni.

Bere Károly polgármester: Ha kifizeti az Önkormányzat.

Bere Katalin képviselő: Az Önkormányzat átadta O forintért, most visszaveszi O forintért.

Bere Károly polgármester: Vállalkozói szerződést kötöttek a Füzesgyógy KJt-vel, az előző
vállalkozó sem fizetett bérleti díjat.

Dr. Blága János jegyző: Szavazásra megfogalmazza Bere Katalin képviselő határozati
javaslatát:
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„Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megszünteti a
gyermekétkeztetési feladatok ellátására létrejött vállalkozói szerződését a Füzesgyógy Kft.-vel
és úgy dönt, hogy az intézmény és szünidei gyermekétkeztetés kötelező feladatát a
továbbiakban önálló intézménye útján látja cl.”

Bere Károly polgármester: Felteszi szavazásra Bere Katalin képviselő határozati javaslatát:

Bere Katalin képviselő határozati javaslata:

Füze sgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megszünteti a
gyermekétkeztetési feladatok ellátására létrejött vállalkozói szerződését a Füzesgyógy Kft.-vel
és úgy dönt a Képviselő-testület, hogy az intézmény és szünidei gyermekétkeztetés kötelező
feladatát a továbbiakban önálló intézménye útján látja cl.

MegáHapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 1 igen szavazattal, 7
ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadta el.

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az 5 %-os díjemelést az kézfelemeléssel jelezze.

MegáHapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 1
eflenszavazattal — a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998. (IV. 23.)
önkormányzati rendeletének módosítását elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (III. 31.) rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998. (IV. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. Cikk (1)
bekezdés a.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Képviselő-testület Gazdálkodási és Ellenőrzés valamint Szociális és Humánügyi
Bizottságának véleményének kikérésével, a gyermekvédelem helyi szabályainak módosításról
az alábbiakat rendeli cl:

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról 8/1998. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 14. ~ (2)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1 4. ~ (2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések
intézményi térítési díj ának mértéke:

- bölcsődei 327,- Ft+ÁFA!nap/fő
- óvodai 298,- Ft+AFAInap/fZ5
- iskolai napközi 439,- Ft+AFÁJnap/fö
- iskolai menza 274,- Ft+AFÁInap/fő
- családi napközi 288,- Ft+AFA!napffó”

2. ~
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Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Füzesgyarmat, 2016. március 31.

Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

Bere Károly polgármester: Megköszöni Muhari Márton úrnak az eddigi munkáját.
Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. A következő testületi ülés április 28-án lesz. Ezzel
az ülést 18 óra 47 perckor bezárja.

Bere Károly
polgármester

K.m.f.
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