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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2017. április 27-án 16 óra 08 perc kezdettel, a
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ÜLÉSÉRŐL
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester,
Ibrányi Éva alpolgármester,
Bere Katalin képviselő,
Koncz Imre képviselő
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,
Suchné Szabó Edit képviselő
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő,
Zs. Nagy Sándor képviselő.
Bere Károly polgármester bejelenti, hogy Vida Imre képviselő jelezte, hogy késve érkezik.
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
Dr. Blága János jegyző
SZMSZ szerint állandó meghívottak:
Lévainé Homoki Éva, HJVKKI igazgató, Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási
és Intézmény Üzemeltetési Kft. ügyvezetője
Napirendekhez meghívottak:
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális
csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető,
Jegyzőkönyvvezető: Marton Hajnalka, köztisztviselő
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
Bere Károly polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és a lakosságot.
Megállapítja, hogy egy fő Bere Károly polgármester bejelenti, hogy Vida Imre képviselő
jelezte, hogy késve érkezik.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 képviselővel határozatképes. A kiküldött napirendi
pontokhoz nem érkezett további javaslat. Lesz egy bejelentés, ami már kiosztásra került. A
napirendi pontokat illetően elmondja, hogy zárt ülés is lesz tartva. Együtt szeretné
megszavaztatni a napirendi pontok megszavazását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 1 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 27-i ülésén
az alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1. Beszámoló a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi
szakmai munkájáról
Előadó: Lévainé Homoki Éva, intézményvezető
2. Beszámoló a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2016. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető
3. Beszámoló a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2016. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Márton, ügyvezető
Zárt ülés:
1. Szakmai díj adományozása
Előadó: Dr. Blága János, jegyző
A két ülés közti időszakról két dolgot szeretne megemlíteni. Egyrészt, hogy Április 12-én Dr.
Makár Sándorral volt egy tárgyalásunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. A turisztikai
előirányzatra benyújtanánk egy programot. Az élménymedence megépítésére, 200 millió
Forint bruttó összegért. Ezzel kapcsolatban egyeztettünk, hogy üzleti tervet kell készítenünk.
Van rá egy kis esély, hogy ilyen támogatást kaphatunk ebben az évben. A másik dolog, ami a
héten történt, és érdekes, hogy az óvodai tanfelügyelettel kapcsolatban szeretném elmondani,
hogy az Óvoda nagyon jó szakmai értékelést kapott. Külön dicséretet kapott az óvodavezető
és a Képviselő-testület és jómagam is, hogy a megyében példa értékű az együttműködése az
Óvodának és az Önkormányzatnak. Köszönöm szépen az ott dolgozók elvégzett munkáját.
Amit e-mailben kaptatok meg, esetleg szeretnétek-e kérdezni valamit? Ha nincs, akkor
rátérnék az első napirendi pontra.
Első napirend
A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkájáról
szóló beszámoló
Előadó: Lévainé Homoki Éva, intézményvezető
Bere Károly polgármester: Az első napirendi pont a beszámoló a Hegyesi János Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi szakmai munkájáról. Lévainé Homoki Éva,
intézményvezetőt szeretettel köszöntöm. Megadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
Szociális és Humánügyek Bizottság elnökének. Csak az ő Bizottságuk tárgyalta ezt a
napirendi pontot.
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke:A Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Bere Károly polgármester: Kiegészítenéd Éva pár szóval a beszámolót? Elmondanád a
megállapításaidat?
Lévainé Homoki Éva, intézményvezető: Igen, ha nem is kiegészíteném, hozzászólnék.
Szeretném megköszönni Füzesgyarmat lakosságának, hogy használják a könyvtárunkat, az
intézmény egységeinket. Továbbra is szeretettel várunk minden régi és új könyvtárlátogatót és
az intézményünkbe látogatókat. Bármilyen kéréssel, igényel, felkéréssel, ötlettel fordulnak
hozzánk, mi a lehetőségeinkhez mérten örömmel teljesítjük. Szeretném megköszönni
Polgármester úrnak, az Önkormányzatnak a Képviselő-testületnek és a Bizottságnak a
támogatást és a bizalmat. Valamint szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak és a Városgazdálkodás dolgozóinak a segítőkész munkáját. Egy idézettel Fekete
Gyulától szeretném zárni a hozzászólásomat, „Minden elavul, elöregszik a világon, míg
ember él, csak a könyvtárak nem avulhatnak el”. Köszönöm szépen.
Bere Károly polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólást. Átadja a szót Képviselő-testület
tagjainak.
Várkonyiné Csáforda Éva, képviselő: Köszönetemet szeretném kifejezni és jó érzésemet,
Nagyon jól érzem magamat a könyvtárban, gyakori látogatója vagyok. Az utolsó alkalommal
amikor, a Költészet Napja alkalmából meghívót kaptunk, egy nagyon jelentős ajándékot adtak
azoknak, akik rendszeres látogatók. A meglepetés és a műsor is jól esett és az állandó
meghittség, családias légkör és segítőkészség, ami jellemző itt, szeretném megköszönni, hogy
a jelen körülmények között mindent megtesznek azért, hogy tiszta, csendes, háborítatlan és
nyugodt környezetet biztosítsanak. Tudjuk, hogy ma nem sok ráfordítási lehetőség van
könyvvásárlásra, egyéb eszköz vásárlására a könyvtár számára. De a mi könyvtárunk annak
ellenére, hogy régi épületben van, halad a korral és a legfrissebb irodalmi művek és
folyóiratok is megtalálhatóak.
Ibrányi Éva, alpolgármester: Köszönetnyilvánításhoz én is csatlakozni szeretnék. Ha
segítségre van szükségünk, mint legutóbb is és azelőtt is, bármikor bizalommal fordulhatunk
hozzátok. Ez tény. Én is könyvtári tag vagyok, de csak a nyári időszakban tudok olvasni,
amikor rá érek, de várom már a nyugdíjas éveimet, s akkor talán több időt tudok itt eltölteni.
Jó egészséget kívánok és sok könyvtár látogatót.
Bere Katalin, képviselő: Gratulálok a Könyvtár munkájához és szeretném kiemelni a Szitás
Erzsébet Képtárat és rendezvényeit. Megtöltötték azt élettel ezt az épületet, nagyon sok
kreatív programot szerveznek és hadd legyen ez szerves része a településünknek. Gratulálok
hozzá.
Bere Károly polgármester: A legutóbbi Testületi ülésen több pályázatról is döntöttünk, ami a
könyvtárat érinti és bízom benne, hogy az állományjavítás, infrastrukturális jellege maga az
épületnek is meg fog történni. Van-e esetleg még kérdés? Aki elfogadja a beszámolót, az
kérem kézfeltartással jelezze!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót a Hegyesi János Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót:
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2017. (IV. 27.) határozata
a Hegyesi János Városi Könyvár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hegyesi János Városi
Könyvár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Lévainé Homoki Éva, intézményvezető
Második napirend
Beszámoló a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2016. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Turbucz róbert, ügyvezető
Bere Károly polgármester: Üdvözli Turbucz Róbert, ügyvezető urat. A Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta, elnök úr hiányzására tekintettel megkéri Várkonyiné Csáforda Évát, hgy a
Bizottság döntését ismertesse.
Várkonyiné Csáforda Éva, képviselő: A Bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Bere Károly polgármester: Megadja a szót Koncz Imrének, a Gazdálkodási és Ellenőrzési
Bizottság elnökének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Kft.-nek a 2016- évi eredménye
egy szűk 12 millió Forint negatívum, ez több mindenből tevődik össze. A bevételi oldalt 122
millió forinttal teljesítették. A kiadásit pedig 133 millióval. Ennek az összegeként jött össze ez
az eredmény. Egyébként a Kft. viszonylag működőképes. Elhangzott, hogy az idei évük
várhatóan jobb lesz. Így a Bizottság egyhangúlag támogatja az elfogadását.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság
egyhangúlag támogatta. Annak kiegészítő mellékletét is elfogadta.
Bere Károly polgármester: Ez az év jobb lesz határozottan szerintem. Ügyvezető úr, pár
dolgot ezzel kapcsolatban hozzászólsz-e?
Turbucz Róbert, ügyvezető: A Településfejlesztési Bizottság részéről elhangzott egy kérdés a
kintlévőség kezelését illetően. Ebben az anyagban tavaly december 31-ig, mint egy 5 millió
forint az a kintlévőség, ami mint bevétel nem folyt be a Kft.-hez. Az ehhez kapcsolódó
részletes táblázat elkészült, Vida képviselő úrhoz átküldésre került, illetve a mai napig másfél
millió forint mint bevétel szerepel. Illetve mint ahogyan azt a Polgármester úr is említette,
ebben az évben várhatóak olyan beruházások, amiknek a hasznát közvetlen a Kormányablak
kialakítására tudnánk fordítani és ilyen módon az értékcsökkenést kezelni. Ennyivel szerettem
volna kiegészíteni.
Bere Károly polgármester: Van-e esetleg kérdés?
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Zs. Nagy Sándor, képviselő: Egyetlen dolgot szeretnék kéredzeni, hogy az anyagban
olvastam, hogy az Önkormányzattól kapott támogatás 122 millió 408 ezer volt tavaly és ez 41
tételben lett átutalva. Szükséges ez? 41-szer utalni?
Bere Károly polgármester: Pont itt a költségvetés elfogadása kapcsán beszéltük, hogy a
takarékosság vagy a folyószámlanyitás miatt így tudjuk megoldani.
Zs. Nagy Sándor, képviselő: Tranzakciós illetékben komoly plusz kiadás.
Dr. Blága János, jegyző: Tranzakciós illetéken nem változtat. Sávosan növekszik.
Zs. Nagy Sándor, képviselő: Nem sávosan növekszik, hanem van egy határ, de maximum
5.000 Forint lehet egy illeték. Minél többször utalsz, annyiszor adódik ez a költség. Illetve
5.000-nél megáll. Jó, nem egy nagy tétel. Miért van ez így? Így jönnek be a pénzek?
Bere Károly polgármester: Amikor ő is igényli. Tételenként szoktuk.
Dr. Blága János, jegyző: Amikor bejön egy számla, illetve központi költség felé történő
kifizetésre nyújt ez fedezetet igénylés alapján.
Bere Károly polgármester: Ez havi négy utalás. Ez olyan, mintha hetente utalnánk nekik.
Zs. Nagy Sándor, képviselő: Jó, majd látjátok, hogy hogyan lehet ezt ésszerűsíteni.
Várkonyiné Csáforda Éva, képviselő: Azt szeretném mondani, hogy a Bizottsági ülésen
beszéltünk arról, hogy mely utcák azok, amelyek felújítást, kátyúzást igényelnek. Sokan újra,
akik nem voltak Bizottsági ülésen, a falakon kívül vannak, a lakosságról beszélek, kérdezték,
hogy hogy állnak most ezek a dolgok? Azt szeretném, ha ügyvezető úr tájékoztatná most a
lakosságot arról, amit itt mi megbeszéltünk, hogy többen is hallhassák, mondták, hogy
pontosan nem tudom hány számnál a Széchenyi utcán, ahol a Pozsonyi útra fordulnánk le,
tájékoztatást szeretnék kérni ezt illetően.
Turbucz Róbert, ügyvezető: Konkrét utcák is vannak ezek Bizottsági ülésen felmerültek, így a
Pozsonyi utca rossz állapota illetve az út keskenysége miatt kialakult rossz állapot. Ezt a mai
napra tudtuk orvosolni, és próbálunk innentől arra odafigyelni, hogy ezt a szélesítést,
útkarbantartást folyamatosan karban tartsuk. Lenne egy konkrét kérésem viszont. Vannak
utcák betervezve, pl. az Attila utcán útjavítás, járdafelújítást tervezünk a Petőfi utcán kisebb
útépítést, Nagyváradi utca is olyan állapotba került ismét, ahol ilyen formában be kell
avatkozni, de nagyjából nálunk is egy keret van beállítva. A közmunka programban is van egy
keret, mint aszfaltozásra, valamint a köves út javítása. Segítséget kérnék egy fontossági
sorrend felállításában a Tisztelt Képviselő-testülettől, és gyakorlatilag oda fogunk menni. Az
előző évek tapasztalataiból ítélve, ez alakulhat máshogyan. Lehet, hogy nem az a Konkrét
utca lesz a fontosabb, hanem, egy másik utca. (például említve Kont utca). Van egy bizonyos
összeg betervezve, amiből bizonyos mennyiségű javítást tudunk majd elvégezni.
Várkonyiné Csáforda Éva, képviselő: Tudnánk a lakosság felé olyan kéréssel lenni, hogy a
füzet az még él? Hogy írásban adják be, hogy nyoma legyen neki? Mi, a Képviselő-testület is
csak azt tudjuk sorba tenni, amiről tudunk.
Bere Károly polgármester: Gyakorlatilag úgy működik, hogy a közterület felügyelővel
felméretem az utcákat, a kátyúzásról beszélünk itt, a többi utcánál van egy sorrend. Az
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Ügyvezető Úrral hétfő reggelente szoktunk találkozni és gyakorlatilag van egy sorrend.
Melyiket hogyan kell csinálni, a Nagyváradi utcát említettük, az Aradi ami többször említve
lett.
Turbucz Róbert, ügyvezető: Az Aradi illetve Bem utcánál szóba került, hogy aszfaltozva lesz.
Bere Károly polgármester: A pályázatot még nem adtuk be. Ezt ebből kellene megoldani, és
valamilyen sorrend azért van fontossági szempontból. Ebben a ciklusban az nagy szerencse,
hogy a TOP-os pályázatoknál a Szociális Város Rehabilitáció keretében a Sárszigetben
várhatóan 5 utca le lesz aszfaltozva. Ez több mint 100 millió forintos beruházás egy éven
belül. Ez egy látványos dolog lesz.
Várkonyiné Csáforda Éva, képviselő: A kátyúzást említik sokan.
Bere Károly polgármester: Körülbelül egy hónapja merült fel, hogy meg lehetne kezdeni a
kátyúzást. A Sport utcát is újra kellene aszfaltozni, a Switelsky ügyvezetőjével és területi
vezetőjével tárgyaltam a múlt héten, és volt egy garanciális probléma a Bajcsy Zsilinszky
utcának a fürdő felőli részén, az ígérték, hogy garanciálisan javítják. Ezek a legfontosabb
részek.
Turbucz Róbert, ügyvezető: Nagyságrendileg olyan 7-800 négyzetméterről-kátyúról
beszélünk, amit közmunka program keretében meg fogunk tudni valósítani. Erre van a fedezet
biztosítva. Ahogyan azt Polgármester úr említette, ezen a héten baj van a keverőtelepen, jövő
hét csütörtökre ígérték, hogy tudnak aszfaltot szállítani.
Várkonyiné Csáforda Éva, képviselő: Köszönöm, ezt az információt szerettem volna.
Bere Károly polgármester: A Bizottsági ülésen felmerült a szennyvízelvezetés utolsó
garanciális bejárása. Május 11-én lesz. Ez is megvalósításra kerül június hónapban, azok a
területek utolsó karbantartása. Ez érinteni fogja a Baross utca egy részét, a Botond utcán is
van egy probléma.
Megérkezik Nagy Csaba, könyvvizsgáló.
Bere Károly polgármester: Van-e esetleg kérdés?
Suchné Szabó Edit, képviselő: Csak annyi, hogy ez a Kft., akinek mindig feladatot adunk és
soha nem ér az ők feladatuk véget, mindig terheljük őket. Ezért köszönet nekik, mert azért
mindannyian Robit és munkatársait hívogatjuk és várjuk a segítséget. Azonban a szakember
hiány meglátszik, vagyis, hogy kicsi a team akivel aktívan dolgozni tudnak. Ezért köszönet
nekik.
Bere Károly, polgármester: Igen, a költségvetéskor is említettük, hogy megváltozott a trend.
Hogy hogyan növeljük a létszámot vagy alvállakozót vonjunk be, ez egy érdekes kérdés
valójában, tudni valóan a közmunkában kifogytak a szakemberek. Van-e kérdés ezzel
kapcsolatban esetleg? Ha nincs, aki elfogadja az kérem kéz feltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a beszámolót a Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2016. évi gazdálkodásáról.
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2017. (IV. 27.) határozata
a Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati
Városgazdálkodási Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló, a
számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján készített beszámolót
431.476.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint -11.655.- eFt adózott eredménnyel
elfogadja.
A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2016. évi beszámolóban foglaltakra
tekintettel osztalék kifizetéséről nem rendelkezik. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt
az adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a
számviteli törvény 154. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Turbucz Róbert, ügyvezető
Harmadik napirend
Beszámoló a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2016. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Márton, ügyvezető
Bere Károly, polgármester: Kovács Márton, ügyvezetőt köszöntöm és a Gazdálkodási és
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót Koncz Imrének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az Önkormányzat másik Kft.-je
kicsit rosszabbul teljesített 2016-ban, mint az előző. Ők mínusz 19 millióval zárták az évet
úgy, hogy a bevételüket 6 millióval alul teljesítették. Elhangzott, hogy az idei évük várhatóan
jobb lesz. Így a Bizottság egyhangúlag támogatja az elfogadását. A költségeiket viszont
sikerült 14 millióval megfejelni. Mindezek mellet a Bizottság egyhangúlag támogatta az
elfogadását, miután a tavalyi évről van szó.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság
egyhangúlag támogatta. Annak kiegészítő mellékletét is elfogadta.
Bere Károly, polgármester: A Településfejlesztési Bizottság elnöke nincs itt, Vida Imre.
Megadja a szót Kovács Márton ügyvezető úrnak.
Kovács Márton, ügyvezető: Annyival szeretném kiegészíteni az elhangzottakat, hogy a Fürdő
bevételét az egyik legjobban befolyásoló tényező az időjárás. Tavalyi évben egy csapadékos
nyarunk volt és nem igazán volt ez olyan hétvége, ami nyári kánikulai hétvégének számított.
Így nem olyan sokan látogattak el hozzánk így nem tudtuk kitermelni az értékcsökkenés
összegét negatív eredménynek úgy vélem ez az egyik fő oka. Annyiról szeretném tájékoztatni
a kedves vendégeinket, hogy május 1-je előtti Szombaton már nyitva leszünk. Május 1-jén
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gazdag programokkal várjuk vendégeinket és mivel ez egy Hétfői napra esik így megnyitjuk
az úszó és tanmedencét és mindenkit nagy szeretettel várunk.
Bere Károly, polgármester: Köszönjük szépen. Az egyetlen probléma itt, az előző években is
az értékcsökkenés volt, vagy, hogy vajon ki tudja-e termelni a Fürdő Kft ezt a másik pedig,
hogy a belépőket kellene biztosabbá tenni. Erről a témáról nem szavazunk, csak ugye itt van
könyvvizsgáló úr, és a bizottsági ülésen felvetettünk egy témát arról, hogy hogyan tudunk
tőkepótlást nyújtani a Kft. számára, azt tárgyaltuk, hogy most is vagyonkezelt ingatlant
átadnánk, mint tulajdon a Kft.-nek, talán így meg tudnánk ezt oldani, gyakorlatilag tőkepótlás
is lenne, számviteli szempontból megoldás lenne, nem tudom, ön is tud erről az ügyletről?
Nagy Csaba, könyvvizsgáló: Néhány szót váltottunk a Jegyző úrral, megkérdezett az ügylettel
kapcsolatban, tehát van róla ismeretem.
Bere Károly, polgármester: Ez egy járható út, ha jól kidolgozzuk?
Nagy Csaba, könyvvizsgáló: Természetesen. Arról van szó, hogy a tőkekövetelményeknek
nem felel meg amennyire én tudom. A saját tőke és jegyzett tőke viszonyát kell helyrehozni.
Minden elem ami a saját tőkét pozitív irányba mozdítja el, előrehaladást jelent. A saját tőke
emelése erre vonatkozóan akár egy ilyen jellegű konstrukció is.
Bere Károly, polgármester: Ez a rövidtávú megoldás, majd a tanuszodával kapcsolatos
együttműködés meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni. Ettől várom a kft. bevételeinek
stabilizálódását. Illetve, hogy a nyári időszakban milyen jegybevétellel kapcsolatos
fejlesztések lesznek. Ez a harmadik. Mást nem tudok itt elképzelni és Füzesgyarmat ezt
önként felvállalta, hogy működtesse ezt a Fürdőt, máshol sem egyszerűbb ezt működtetni.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az szépséghiba, hogy mi
vagyontárgyakat adunk át nekik és egy idő után az övék lesz az egész fürdő. Egyébként meg
hogyan is tudnám ezt szép szóval kifejezni, az nem az időjáráson múlik, hogy mínuszt
produkáltak. Azt kellene megnézni, hogy ezzel tudunk-e valamit kezdeni, amikor olyat
vállalunk el, amit nem tudunk teljesíteni. Most konkrétan a vízről volt szó, hogy elvállaltuk,
hogy átadunk ennyit, tehát, ha megnézed a tervezett jegy árbevétel meg a szállásbevétel
közötti különbségről van szó. Rá lehet itt fogni az időjárásra, de itt az átadott víznek az ára
hiányzik. Csak azt nem tudom, hogy az idénre is beterveztük és most sem tudjuk átadni.
Kovás Márton, ügyvezető: Előzetes egyeztetések alapján lett betervezve ez az összeg, pont
mert ugye tavaly kevesebb vízbevételünk volt. Vállalták ezt a mennyiséget.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: De ki?
Kovás Márton, ügyvezető: A Füzesgyógy Kft.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke :A Bizottsági ülésen az hangzott el,
hogy nem tudtuk átadni azt a mennyiséget.
Bere Károly, polgármester: A Gara másfélszer, kétszer ennyit is át tudna venni, többször
emiatt volt vita, mert nem tudtál neki több vizet adni, mert nem volt vized.
Kovás Márton, ügyvezető: A kútból feljövő vízmennyiséget mind felhasználjuk, és amennyit
tudunk, átadunk. Az e fölötti „nincsben” nem tudunk többet adni.
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: De bevállaltuk, ebben pont ez a
szép.
Bere Károly, polgármester: Megadja a szót Zs. Nagy Sándor, képviselőnek.
Zs. Nagy Sándor, képviselő: Két olyan jellegű ráfordítás van, amit szeretnék megkérdezni. Az
egyik a tisztítószer felhasználás, egy ilyen gyenge évben közel a duplájára nőtt, 178 %-kal
emelkedett, illetve látom, hogy sokkal kevesebbet terveztetek bérleti díjra és számlavezetési
díjra 394 ezret és a végén 2 millió 342 ezer lett. Ezek a plusz dolgok miből adódtak?
Kovás Márton, ügyvezető: A betervezett költség nemek között lettek módosítások. Voltak
olyan költség nemek, amik máshova lettek bekönyvelve a tervezetthez képest. Mondok egy
példát a villanyköltségnél jóval alacsonyabb költség lett betervezve, mert én ide terveztem be
a gázmotor hitel fizetését is. Könyveléstechnikai okokból átkerült egy másik sorra. Ezért
vannak az eltérések a különböző költségnemek között. Ezért van az, hogy egyes költségek
százalékos arányban jóval magasabb, mint a tervezett viszont egyesek jóval alacsonyabbak.
Most először könyvelt a Városgazdálkodási Kft. nekünk, még össze kell szoknunk ezen a
területen, következő évben könnyebben fog menni, világosabban fog látszani.
Zs. Nagy Sándor, képviselő: Tehát akkor a tisztítószer más költség nemen volt tavaly?
Kovás Márton, ügyvezető: Tisztítószerhez igen más tételek is ide lettek könyvelve.
Zs. Nagy Sándor, képviselő: Nem logikus, de biztos így van.
Bere Károly, polgármester: Esetleg még kérdés? Nincs. Még egyszer viszont fogjuk látni a
Fürdő Kft.-t emiatt a tőke pótlás miatt. Alaposabban körbenézzük a dolgot.
Várkonyiné Csáforda Éva, képviselő: kapcsolattartó vagyok a gyerekek, a szülők és a fürdő
között. Köszönöm az együttműködést. Mindig mindenben az ott dolgozó munkatársakkal meg
tudunk egyezni. Nekik is az a céljuk, hogy segítsenek nekünk. Megfelelő áron akár a
táborozókról akár az úszásoktatásról legyen szó, 100 %-ban meg vagyunk elégedve a Fürdő
szolgáltatásaival. Az időjárás pedig valóban olyan, hogy például most is kezdődne az úszás
oktatás, csak ugye ezt mi is érezzük, hogy egy kicsit sakkozni kell vele, nem mondanám, hogy
a jövő héten olyan jó idő lesz, de majd látjuk. Másik ilyen kérdés, ami a fürdővel kapcsolatos,
de csak közvetve érinti, hogy sokan kérdezték, hogy kaphatnának-e felvilágosítást
polgármester úrtól a Tanuszoda előrehaladtát illetően, várható megnyitásáról.
Bere Károly, polgármester: Egy biztos, a tervezetthez képest szépen halad az építkezés,
szépen felgyorsult. Úgy látom, hogy a következő tanévben biztos lesz ott úszás. Azt nem
mondom, hogy szeptember elsején, de év közben mindenképpen.
Várkonyiné Csáforda Éva, képviselő: A 2018-19-es tanévben?
Bere Károly, polgármester: Igen. Bocsánat, 2017-18-as tanévben. Az épület most már „kijött”
a földből, látványos.
Várkonyiné Csáforda Éva, képviselő: A hivatalos ünnepi átadó Augusztus 20-a lenne?
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Bere Károly, polgármester: Azt szertettem volna, hogy Augusztus 20 és Szeptember 1 között
legyen. Már levelet kaptunk a Fejlesztési Minisztériumtól, hogy kezdjük el szervezni az
átadási ünnepséget. Nem tudjuk még elkezdeni, mert nem tudjuk a pontos befejeződés
időpontját. Amennyiben nincs további kérdés, aki elfogadja a beszámolót a Füzesgyarmati
Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2016. évi gazdálkodásáról, kérem
kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a beszámolót a Füzesgyarmati Fürdő és
Üdülési Szolgáltató Kft. 2016. évi gazdálkodásáról.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2017. (IV. 27.) határozata
a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2016. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati
Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft. 2016. évi
gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján
készített beszámolót 432.396.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint -19.063.- eFt
adózott eredménnyel elfogadja.
A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2016. évi beszámolóban foglaltakra
tekintettel osztalék kifizetéséről nem rendelkezik.
A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a
számviteli törvény 154. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Kovács Márton, ügyvezető
Első bejelentés
Szociális célú tűzifa igénylésről
Bere Károly, polgármester: Egy bejelentés maradt, a Szociális tüzifa igényléssel kapcsolatban.
Minden Bizottság tárgyalta, megadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének, Szociális és
Humánügyek Bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Arról lenne szó
a jövőben, hogy regisztrálni kellene magunkat és ehhez kellett egy Testületi döntés, melyet a
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolt.
Bere Károly, polgármester: Megadja a szót Várkonyiné Csáforda Éva képviselőnek.
Várkonyiné Csáforda Éva, képviselő: Egyhangúlag támogattuk a javaslatot.
Bere Károly, polgármester: Megadja a Koncz Imrének.
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Mi is egyhangúlag támogattuk,
habár realitása nem sok van
Bere Károly, polgármester: Arról van szó, hogy a lakosság részére is elmondanám, egy
program indul a Közút Kezelő Intézmény részéről, a közutak melletti fák ritkításával
kapcsolatban. Azt a mennyiséget, amit kitermelnek, és ezt amit kitermelnek, lehet majd
igényelni és ehhez kellett a Képviselő Testületi döntés. ez csak egy elvi döntés. Aki
támogatja, kérem kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a szociális tüzifa igényléssel kapcsolatos
határozatot.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2017. (IV. 27.) határozata
Szociális célú tűzifa igényléséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
település nevében igénylés kerüljön benyújtásra a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez szociális
célú tűzifa biztosítása céljából.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az igényelt és megkapott tűzifa mennyiségének
megfelelően a későbbiekben határozza meg a szociális célból való kiosztás szempontjait.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Bere Károly, polgármester
Bere Károly, polgármester: Nekem nincs más bejelentésem.
Zs. Nagy Sándor, képviselő: Egy kérdésem lenne a fakivágásokkal kapcsolatban, a
Húsüzemhez vezető út mellett ki lette vágva a fasor. Érdeklődni szeretnék, hogy hogyan és
miként lesz ez pótolva.
Bere Károly, polgármester: Ősszel meg fogjuk vizsgálni ezt a dolgot. Több ilyen faültetéses
feladat lesz, beszéltünk a mezőőrrel. Esetleg még kérdés?
Suchné Szabó Edit, képviselő: Utcanév táblák. Tudom, beszéltünk róla korábban is és
említetted Polgármester Úr, hogy majd a város rehabilitációs programban lenne betervezve.
Azonban sürgető lenne, mert ide jönnek idegen emberek én nem ismerik az utcákat. És elég
csúnya, hogy helyeken kinn vannak a vastartó oszlopok. A város és utcaképet picit rendezni
kellene.
Bere Károly, polgármester: Nekem jobban tetszene, ha a klasszikus minden utca sarkán
elhelyezett tábla lenne, illetve minden lakosnak adományoznánk egy műannyag utcanév
táblát. Ebben az évben a költségvetésben nem láttam még forrást, ez azért 2400 lakosnál és 80
utcánk van, jelentős.
Suchné Szabó Edit, képviselő: Beszedni ezeket az oszlopokat, mert még többet ront az
utcaképen, mint ha ott sem lenne.
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Bere Károly, polgármester: Ezen még nem gondolkodtam, de megnézem és még a pótlás is
szóba jöhet.
Suchné Szabó Edit, képviselő: A „város köszöntő táblája” is elavult. Fontos lenne.
Bere Károly, polgármester: Tudom, 5 éve lett csinálva, viszont a festőink túl vannak jelenleg
terhelve. Megnézzük.
Suchné Szabó Edit, képviselő: Ha már a szó nálam van engedjétek meg, hogy egy közös
programra felhívjam a figyelmet, az Egészség Fejlesztő Iroda és az Önkormányzat
támogatásával illetve helyi Általános Iskola meghívására, Dr. Nagy Réka diabetológus,
belgyógyász doktornő fog előadást tartani Május 8-án fél 5-kor a helyi Közösségi
Központunkban. A célközönség nem csak a felnőttek de a gyerekek is, korunk népbetegsége,
a cukorbetegség és az elhízás a fő téma. Szeretettel várunk mindenkit az ingyenes előadásra.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Szeretnék én is
Robihoz fordulni, az előbb említetted a Petőfi utcát. Az teljesen újra kell, hogy készüljön,
vagy csak folyamatában folytatjátok?
Turbucz Róbert, ügyvezető: A telefonfülkéig teljesen új lesz.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Mert most
teljesen balesetveszélyes, idősebb lakó is él ott. Mikor várható?
Turbucz Róbert, ügyvezető: Néhány emberünk kinn van a sportpálya licensz kapcsán,
feladatuk van még ellátni való, egy átjárót kell csinálni. Azonban bízom benne, hogy egy
héten belül tudunk ezzel foglalkozni.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Másik szintén
egy civil program, Május 20-án mindenkit nagy szeretettel várunk a Margaréta családnapra.
Köszönöm szépen.
Bere Károly, polgármester: Köszönjük a meghívást. Majdnem elfelejtettem, hogy jövő héten
csütörtökön 04-én, 17:00 órától Várospolitikai Fórum az Integrált városfejlesztéssel
kapcsolatban. ez az egyik napirendi pont, Szociális Város rehabilitációs programhoz
kapcsolódó, a másik pedig, hogy sokan érdelődtek energetikai pályázatokról és itt előadást
fog tartani valaki a Széchenyi programtól.
Várkonyiné Csáforda Éva, képviselő: Egy kérésem lenne, a Városgazdálkodási Kft. felé, hogy
kinn a Kossuth utcai játszótéren a szülők és az iskola közösen vásároltak padokat és
asztalokat. Láttam, hogy az asztal elkorhadt, de javítható. Lehetne ezt orvosolni? Már nem
tudták télen bevinni, de régen mindig bevitték. Az idő ártott neki. Ez az egyik kérdésem. A
másik, hogy sokan kérdezték és Polgármester úr tud rá választ adni, hogy a Lázár Gyula
Sportközpontra beadott pályázat dióhéjban elmondanád a lakosság részére, hogy hogy áll?
Bere Károly, polgármester: Most úgy áll, hogy nincs az Önkormányzat által támogatott listán,
sajnos nincs megvalósítása. terveim között szerepel Májusban tárgyalni, de nem kaptuk meg a
hivatalos leveleket. A turisztikánál úgy tűnik, nincs rá forrás. Valószínű másból kell
megvalósítani. tervek készen vannak, figyeljük a lehetőségeket. A Nemzeti fejlesztési
Minisztériumnál felvetettük ezt is, mint újítást. A költsége nagyobb, mint a medence költsége,
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így arra fókuszáltunk. Köszönöm szépen. Akkor a mai nyílt ülést bezárom és folytatjuk zárt
ülésen.

K.m.f.
Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

