
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
 

Előterjesztés a Kastélypark Kft 2018-as pénzügyi tervének módosításáról. 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 
A tulajdonos Füzesgyarmat Önkormányzat kötelezte a Kastélypark Kft-t, munkavállalói 

létszámának 12 fővel való növelésére. A létszámbővítést a Békés Megyei Kormányhivatal 

Szeghalmi Munkaügyi kirendeltsége támogatta. Az önerő: 3 500 000 Ft nem volt betervezve a 

pénzügyi terv elfogadásakor.  

 

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft Felügyelő Bizottságának 2018. október 04-én megtartott 

ülésén az alábbi határozati javaslatok születtek a bevételek növelésére. 

 

Felügyelő Bizottság Javaslata:  

1. A Hotel Gara vendégei jelenleg 50 %-os kedvezményen vehetik igénybe a fürdő 

szolgáltatásait, külön bejáraton. Ha a Hotel Gara vendégei számára továbbra is 

biztosítani akarja ezt a kedvező árat és az egyedi privilégiumot, mely 

megkülönböztetett módon jelent vonzerőt a szállodába érkezőknek, akkor minden 

IFA-t fizető vendég szállásdíj árába /fő/éjszaka, legyen beépítve az 50%-os 

kedvezményes fürdőbelépő, melynek jelenlegi mértéke 650 Ft.  

Az elszámolás alapja a Hotel Gara által bevallott idegenforgalmi adó mértéke legyen. 

Elszámolás havonta történik, fizetés átutalással 8 napon belül. 

2. A Hotel Garának átadott vízmennyiség szerződés szerinti mértéke napi 180 m3 bruttó 

132 Ft/m3 áron lett megállapítva. A 180 m3-en felüli mennyiség bruttó 300 Ft/m3 

áron legyen kiszámlázva.  

3. A Füzesgyógy Kft 30 napon túli tartozása esetén a Kastélypark Kft korlátozza az 

átadott vízmennyiséget, 60 napon túli tartozás esetén szünetelteti a szolgáltatást. 

 

Határozati Javaslat 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában levő 

Kastélypark Kft 2018. évről készült pénzügyi tervét az alábbi tételekkel módosítja és 

elfogadja. 

1. Minden Hotel Garában megszálló IFA-t fizető vendég szállásdíj árába /fő/éjszaka, 

legyen beépítve az 50%-os kedvezményes fürdőbelépő, melynek jelenlegi mértéke 

650 Ft.  

Az elszámolás alapja a Hotel Gara által bevallott idegenforgalmi adó mértéke legyen. 

Elszámolás havonta történik, fizetés átutalással 8 napon belül. 

2. A Hotel Garának átadott vízmennyiség szerződés szerinti mértéke napi 180 m3 bruttó 

132 Ft/m3 áron lett megállapítva. A 180 m3-en felüli mennyiség bruttó 300 Ft/m3 

áron legyen kiszámlázva.  

3. A Füzesgyógy Kft 30 napon túli tartozása esetén a Kastélypark Kft korlátozza az 

átadott vízmennyiséget, 60 napon túli tartozás esetén szünetelteti a szolgáltatást. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly Polgármester, Kovács Márton Ügyvezető 

 

Füzesgyarmat, 2018. 10. 09.                

    Kovács Márton 

                                                  ügyvezető      


