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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2018. március 22-én 16 óra 00 perc kezdettel,
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester,
Ibrányi Éva alpolgármester,
Koncz Imre képviselő,
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,
Suchné Szabó Edit képviselő
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő,
Vida Imre képviselő,
Zs. Nagy Sándor képviselő.
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
Dr. Blága János jegyző
Napirendekhez meghívottak:
Fehér László aljegyző, Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális
csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Papp Ágnes köztisztviselő
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, Bere Katalin képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt
venni. A kiküldött meghívóhoz képest plusz egy bejelentés kerülne felvételre, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által támogatott sportpark és 400 m-es futókőr elhelyezéséről. Kéri, hogy aki a
kiegészítéssel a napirendi pontokat elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2018. (III. 22.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. március 22-i ülésén az alábbi
napirendeket tárgyalja meg:
1. Munkásszálló kialakításával kapcsolatos döntés
Előadó: Bere Károly, polgármester
2. Füzesgyógy Kft. társasági szerződésének módosítása
Előadó: Bere Károly, polgármester
3. Bölcsődei gondozási díj megállapításáról
Előadó: Dr. Blága János, jegyző
4. Bejelentések
4.1 Döntés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által támogatott sportpark és 400 m-es futókőr
elhelyezéséről
Előadó: Bere Károly, polgármester
Rátérnek a napirendek tárgyalására.
Első napirend
Munkásszálló kialakításával kapcsolatos döntés
Előadó: Bere Károly, polgármester
Bere Károly polgármester: A tegnapi nap folyamán tárgyalást szerettek volna folytatni a Kuka
Robotics Hungária Ipari Kft. vezetőségével, azonban nem sikerült. Kínai tulajdonba került a cég, az
új tulajdonosok most nézik meg a füzesgyarmati telephelyet, ezért nem tudtak eljönni a tárgyalásra.
Egy szerződés tervezet elküldésre került részükre, a munkásszálló építésére és a hosszú távú
szerződésre szóban ígéretet kaptak a cég vezetésétől. A napirend második részében el kell mondania,
hogy a korábbi Képviselő-testületi ülésen elfogadott határozat, mely szerint a munkásszálló a
Tanuszoda mellett kerülne megépítésre, építési szabályzati problémák miatt nem végrehajtható. A
korábban felvetődött Fürdő közeli helyszíneket körbejárták. A La Rete Kft. telkét szerették volna
elfelezni és megvásárolni, a másik pedig az ifj. Homoki János tulajdonában lévő porta. Sajnos egyik
tulajdonossal sem tudtak megállapodni, nincs eladási szándékuk. Most újabb két lehetőség közül kell
választani. A végleges tervek hiánypótlás formájában április 20-ig benyújthatóak. Az egyik a
Kemping területe, a másik a Kossuth utca 60. szám alatti porta. Azt kellene megtárgyalni, hogy
melyik területre kerüljön az épület, hiszen mindkettőnek van előnye és hátránya is.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Mennyiben befolyásolja a Kemping befogadó képességét az
épület?
Dr. Blága János jegyző: A kemping területe jelenleg 5700 m2.
Koncz Imre képviselő: Mennyire van jelenleg kihasználva a kemping?
Dr. Blága János jegyző: A Kastélypark Fürdő szállás bevételének nagyobb része ebből származik. Az
épület a jelenlegi terület 10%-át fedné le. A szállástól a jelenlegi vendégek elférnének, amennyiben
bővítés szükséges, a Hotel Gara mellett lévő területből tudna bérelni a Kastélypark Fürdő.
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Bere Károly polgármester: Megoldható lenne, hogy beljebb kerülne a Kemping a régi cölöpvár
helyére.
Vida Imre képviselő: Mi az elképzelés, lebontásra kerülnének a jelenlegi épületek a Kemping
területén?
Dr. Blága János jegyző: A jelenlegi beléptető épületbe kerülnének betervezésre a kényelmi
szolgáltatások, melyeket a Kuka Robotics Hungária Ipari Kft. saját dolgozói részére szeretne
biztosítani. Egy „U” alakú épület kerülne felépítésre, amit megkerülne a beléptető út, hogy hátra
lehessen menni a Kempingbe.
Vida Imre képviselő: Mi lenne a középső, szociális épület sorsa?
Bere Károly polgármester: Az megmaradna a kempingezők részére.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Véleménye szerint nem szeretne majd ott kempingezni senki, ha a szállás
ablakai rájuk néznek.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Senki sem járna jól, sem a munkásszállóban lakók, sem a
kempingezők. Lecsökkenne a kempingezők száma. A Kossuth utca 60. szám alatt sem lenne rossz
felépíteni a szállást.
Bere Károly polgármester: A Kossuth utca 60. szám alatt egy probléma lehet, beljebb kerül a
nyüzsgés. Fontos, hogy a strandhoz közeli területet találjanak.
Koncz Imre képviselő: A Kossuth utca 60. szám alá nem tudnak parkolót építeni.
Ibrányi Éva alpolgármester: Hol lesz rendezvénytér? A sporttelepen épül a 3. pálya.
Koncz Imre képviselő: Focipályákon máshol is rendeznek koncerteket.
Bere Károly polgármester: Egy évben egy ilyen rendezvényt elbír a pálya, csak nem szabad majd
üveges italt árusítani. A legideálisabb Homoki Imre portája lett volna.
Vida Imre képviselő: A Fürdő területe kinyúlik egészen a Kápolnáig, így meg lehetne szüntetni a fák
alatti parkolást. Ezen kívül a Dobó utca és a sportpálya közötti telek lehetne még ideális.
Zs. Nagy Sándor képviselő: A Kossuth utcai iskola kerüljön a Képtár helyére, így ott elférne a
munkásszálló.
Bere Károly polgármester: Ezek a területek keskenyek.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem engedi, hogy az iskola épületét lebontsák.
Bere Károly polgármester: A Garai Zoltán telke, a kertészet másik oldalán lehetne még megfelelő, de
az nagyon eldugott helyen van.
Dr. Blága János jegyző: Ugyan az a probléma vele, mint a Tanuszoda melletti területtel.
Ibrányi Éva alpolgármester: Amennyiben a Kemping területére építkeznek, úgy a Kemping beljebb
helyezhető?
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Dr. Blága János jegyző: A teniszpályák helyén kialakítható lenne egy bejárat.
Zs. Nagy Sándor jegyző: A teniszpályák helyén épületet is lehetne építeni.
Dr. Blága János jegyző: Saját tulajdonra kell építeni.
Ibrányi Éva alpolgármester: A cölöpvárat le kell bontani, mert felújítani nagyon sokba kerülne.
Bere Károly polgármester: A legnagyobb problémája a Kemping területével, hogy a fogadó épület
körbeépítése csúnya lesz.
Dr. Blága János jegyző: Megoldható, hogy beljebb kerül a munkásszálló és a kemping marad elől.
Bere Károly polgármester: Le kellene bontani a mostani épületet.
Dr. Blága János jegyző: Amennyiben lebontásra kerül, a munkásszálló utcafrontra építhető.
Koncz Imre képviselő: Kovács Zsolt építészt kell megkérdezni, ő mit javasol. Az épület beépíthető
lenne a szállóba.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, hogy a
munkásszálló a Kemping területén kerüljön felépítésre a szálló, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a munkásszálló a Kemping területén
kerüljön felépítésre, úgy, hogy a jelenlegi bejárati épület a lehető legjobban illeszkedjen a
munkásszálló épületéhez.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2018. (III. 22.) önkormányzati határozata
Munkásszálló elhelyezésével kapcsolatban
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2018. (II. 15.) határozatának
végrehajtása céljából, a „Munkásszálló építése Füzesgyarmaton” elnevezésű támogatási igény
tárgyban benyújtásra kerülő pályázatának megvalósítása során az építendő munkásszálló helyszínéül
az 5525 Füzesgyarmat, Csánki Dezső u. 1. sz. alatti ingatlant jelöli ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerint a munkásszálló
megterveztetését kezdje meg és a támogatási kérelmet a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően
nyújtsa be.
Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: 2018. március 31.
Bere Károly polgármester: Elmondja, hogy a támogatási kérelem végleges formája most készült el,
ehhez igazodóan az alábbiak szerint javasolja egységes szerkezetben elfogadni a munkásszálló
építésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról szóló határozatot.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a munkásszálló építése céljából benyújtásra kerülő támogatási kérelem
benyújtásáról szóló határozatot.
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2018. (III. 22.) önkormányzati határozata
Munkásszálló építése iránti kérelem benyújtásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkásszálló építése iránti támogatásra
vonatkozó kérelmet nyújt be a Békés Megyei Kormányhivatal útján, a Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz, 100 fő befogadására alkalmas munkásszálló építése céljából, összesen nettó
186.000.000 forint támogatási összeg erejéig.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a beruházás az 5525 Füzesgyarmat, Csánky Dezső utca 1. sz.
alatti ingatlanon kívánja megvalósítani.
A Képviselő-testület a támogatási kérelem benyújtására tekintettel az alábbi nyilatkozatokat teszi:
a.) vállalja, hogy beruházási költségek 40 %-át, azaz 124.000.000 Ft-ot saját forrásból biztosítja;
b.) a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges anyagi biztosítékok nyújtását a támogatás
tekintetében vállalja;
c.) legkésőbb a támogatás iránti kérelem benyújtásáig rendelkezni fog az építendő munkásszálló
terveivel, amelyekből megállapítható lesz, hogy a munkásszálló megfelel a jogszabályban
meghatározott feltételeknek. Nyilatkozik továbbá a Képviselő-testület, hogy a támogatási
kérelem benyújtásáig rendelkezésre fog állni az építési tevékenység elvégzéséhez szükséges
hatósági engedély, amennyiben az építési engedély a támogatási kérelem benyújtásáig nem
áll rendelkezésre, úgy az építési engedélyezési eljárás megindításáról szóló igazolást a
támogatás iránti kérelméhez mellékeli,
d.) a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a
megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás
megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével
átdolgozza;
e.) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés
megkötését követő 3 hónapon belül megkezdi;
f.) a beruházást annak megkezdésétől számított két éven belül befejezi;
g.) a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott tartalommal a
munkaadókkal szerződést köt;
h.) vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.
A Képviselő-testület a beruházást az alábbiak szerint kívánja megvalósítani:
A beruházás teljes költsége:
310.000.000 Ft
- építés
280.000.000 Ft.
- Eszközbeszerzés
20.000.000 Ft
- Kiviteli tervek, műszaki ellenőrzés
10.000.000 Ft
Támogatás teljes összege:
- ebből visszatérítendő
- ebből vissza nem térítendő

186.000.000 Ft
12.000.000 Ft
174.000.000 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási kérelmet nyújtsa be, a
támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződést az Önkormányzat nevében írja alá, valamint a
támogatási kérelem benyújtásához szükséges valamennyi tevékenységet az Önkormányzat nevében
végezze el és a szükséges megállapodásokat az Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: 2018. március 31.

6
Második napirend
Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. társasági szerződésének módosítása
Előadó: Bere Károly, polgármester
Bere Károly polgármester: A Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. a társasági szerződés
módosításának igényével fordult hozzájuk, hogy lehetőségük legyen pótbefizetés végrehajtására. A
Kft. az első két évben veszteséges volt, a következő évek nyereségét szeretné befizetni, ehhez
szükséges a társasági szerződés módosítása.
Koncz Imre képviselő: Ez nem pótbefizetés. Ha nyeresége van és nem osztja ki, akkor az
automatikusan tőke.
Dr. Blága János jegyző: Velük ezt közölte az ügyvezető. Ha a könyvvizsgáló úgy gondolja, hogy ez
így oldható meg, ők vállalták, hogy a Képviselő-testület elé terjesztik a társasági szerződés
módosítását. Tényleges befizetést az önkormányzat nem fog teljesíteni.
Koncz Imre képviselő: A szerződésbe kerül, hogy innentől kezdve a nyereségét alaptőke emelésre
fordíthatja, amely nem csak két évre fog vonatkozni.
Dr. Blága János jegyző: Nem, mert pótbefizetést a taggyűlés tud elrendelni, a taggyűlés 50%-a a
Képviselő-testület. Csak visszamenőleg 2 évre szeretné a pótbefizetést teljesíteni.
Bere Károly polgármester: Az első társasági szerződés rosszul lett megcsinálva, a pótbefizetésnek
jogi akadálya van.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége nincs, de az
önkormányzat részére a cég fizet a nyereségből?
Zs. Nagy Sándor képviselő: Ha lesz nyereségük igen, addig is fizetnek vízdíjat, idegenforgalmi adót,
iparűzési adót.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a
Füzesgyógy Kft. társasági szerződésének módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft.
társasági szerződésének módosítását.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2018. (III. 22.) határozata
A Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. társasági szerződésének módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. társasági szerződésének
módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum
Kft. taggyűlésén az Önkormányzatot a társasági szerződés módosításában foglaltak szerint képviselje
és a pótbefizetésről szóló döntés meghozatala során.
Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: azonnal
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1. sz. melléklet a 35/2018. (III. 22.) határozathoz
„TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság (5525 Füzesgyarmat,
Szabadság tér 1.sz. Cg.04-09-012545) tagjai a társaság utoljára Füzesgyarmaton, 2016. április hó 15.
napján módosított társasági szerződését az alábbiak szerint módosítják:
I./ A társasági szerződés 7.1./” Pótbefizetés” pontja az alábbiak szerint módosul:
A taggyűlés jogosult a veszteségek fedezésére a társaság tagjai számára pótbefizetési kötelezettséget
előírni. Az egyes tagokat terhelő pótbefizetés mértéke nem haladhatja meg az egyes tagok vagyoni
hozzájárulásának hetvenszeresét. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában
terheli. A pótbefizetés elrendelésére gazdasági évenként egy alkalommal kerülhet sor a fenti mértékig
való kötelezéssel.
A tag a pótbefizetést egy összegben a társaság bankszámlájára történő átutalással teljesíti a tagok
gyűlése határozatában megjelölt időpontig. A pótbefizetés összege a tag vagyoni hozzájárulását nem
növeli. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni.
II./ A társasági szerződés egyebekben nem módosul.
Füzesgyarmat, 2018. március hó 22. napján
Füzinwest Befektető és Consulting Korlátolt
Felelősségű Társaság
képviseli: Muhari Márton ügyvezető
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
képviseli: Bere Károly polgármester”

Harmadik napirend
Bölcsődei gondozási díj megállapításáról
Előadó: Dr. Blága János, jegyző
Dr. Blága János jegyző: Javaslatuk szerint Füzesgyarmaton továbbra is ingyenes marad a bölcsődei
gondozás, nem javasolják a térítési díj bevezetését.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, hogy
bölcsődei gondozási díj ne kerüljön bevezetésre, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a bölcsődei gondozási díj felülvizsgálatáról szóló határozatot.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2018. (III. 22.) önkormányzati 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.
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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.
Felelős: Gazsóné Kovács Andrea
Határidő: 2018. április 1.
Bejelentések
Negyedik napirend
4.1 Döntés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által támogatott sportpark és 400 m-es futókőr
elhelyezéséről
Előadó: Bere Károly, polgármester
Bere Károly polgármester: Sikeres pályázatnak köszönhetően nyertek egy 400m-es futókört, mely
korábbi határozat alapján bekerül a sportpályára. Van hozzá egy felnőtt, kültéri sportpark, melynek
helyet kellene biztosítani. A Kastélypark Fürdő területére gondolt.
Ibrányi Éva alpolgármester: A kondipark a világon mindenhol nyilvános helyen van. Olyan helyre
kell tenni, ahová be lehet menni. A focipálya mellett találná megfelelőnek.
Bere Károly polgármester: Olyan helyre kell tenni, ahol egyébként is sportolnak. A füves pálya körül
épül ki a futókör.
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Kéri, hogy a sportpályán belül pontosan kerüljön meghatározásra,
hogy hová helyezzék a sportparkot. Az eredeti ötlet szerint a műfüves pálya és a Sport utca közötti
területen vagy az Orgona utca és Sport utca sarkán van megfelelő hely.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Minél közelebb kellene a bejárathoz, hogy ne kelljen az egész
pályán keresztül menni.
Dr. Blága János jegyző: Lehetne a Tourinform iroda kertjében is.
Ibrányi Éva alpolgármester: Igen, semmilyen haszna nincs annak a kertnek és így védett helyen lenne
a sportpark.
Fehér László aljegyző: A nyitás-zárást össze lehetne hangolni a játszótér nyitásával, zárásával.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, hogy a
sportpark a Tourinform Iroda udvarára kerüljön, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által támogatott sportpark elhelyezését
a Tourinform Iroda udvarára módosítja.
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2018. (III. 22.) önkormányzati határozata
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által támogatott sportpark és 400 m-es futókőr
elhelyezéséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő,
Füzesgyarmat, Kossuth u. 89. szám alatti, a füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 629/3 helyrajzi
szám alatti (Tourinform iroda) ingatlant jelöli ki az 1 db „D” típusú sportpark megvalósítási
helyszínéül, az 1 db 400 m-es futókör pedig változatlanul a sporttelepen valósuljon meg.
Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: 2018. március, április
Bere Károly polgármester: Korábban azt gondolták, hogy költségvetési szempontból az idei jó év
lesz, de sajnos nem. A Kuka Robotics Hungária Ipari Kft. elszámolta az adóit. A pénzügyi vezetővel
sikerült beszélnie. Áprilisban új költségvetést kell készíteniük. Egy összegű visszafizetéssel az
önkormányzat nem tudja teljesíteni, valószínűen egy 3-4 éves megállapodást fognak kötni. A plusz
adóból két fejlesztést szerettek volna kivitelezni, a napközi konyha belső felújítása és útépítést. Az
útépítés szempontjából hitel felvételén kell elgondolkozni. Az elmúlt két évben nyertek a belső
útépítési pályázaton, így idén is megvalósítható lenne néhány utca aszfaltozása.
Dr. Blága János jegyző: A cég vezetése elismerte, hogy hibáztak. Robotonként 3000 db-ot építettek
be egy szoftverből, amit Kínába szállítottak. Óvatosan gazdálkodnak, ezért mindig arra törekednek,
hogy inkább többet fizetnek be, mint hogy adótartozásuk keletkezzen. Januárban jöttek rá a hibára, a
héten küldték be a bevallásukat, mely alapján 80.000.000 Ft-os túlfizetésük van. A helyi adóalapjuk
13,5 milliárd Ft, ebből 5, 7 milliárd után adóznak nálunk. Kötött a megosztásuk, nem tudnak
választani, hogy személyi vagy eszközállomány után fizessenek.
Bere Károly polgármester: Májusban a társasági adó bevallás után lesz ez végleges, az áprilisi
Képviselő-testületi ülésre hozni fogják a megállapodás tervezetet.
Dr. Blága János jegyző: Felajánlották, hogy 5 év alatt kamatmentes részletekben visszafizetik, a
másik lehetőség szerint 3 évig a tavalyi szint alapján fizeti a cég az adót és nem kell az esetleges
növekedéseket követnie. Tavaly 123 millió Ft-ot fizetett, idén 155 millió Ft-ot fizetne, ha minden
ideális lenne. Azt mondták, hogy ez a gazdasági növekedés tartható a következő pár évben.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az utak aszfaltozása fontos lenne, nap, mint nap kérdezik az
emberek, mikor valósul meg.
Dr. Blága János jegyző: Az ügyvezető első ajánlata az volt, hogy 3 év alatt jegybanki alapkamattal
növelt összeg kerüljön visszafizetésre részükre, ezt nem fogadták el.
Bere Károly polgármester: Az út építése nagyon drága, 50-60 millió Ft-ba kerül 3 utca aszfaltozása.
Dr. Blága János jegyző: Kormányzati engedéllyel lehetne hitelt felvenni, melyet út építésére
fordítanának.
Bere Károly polgármester: A Sárszigeti rész aszfaltozásával kapcsolatos pályázatban adminisztratív
hiba történt, tárgyalni fognak, hogy hogyan tudnák az egész összeget lehívni. Ebben a ciklusban a
Sárszigeti rész aszfaltozása meg fog történni. Ezen kívül a Nagyváradi és Vajda utcát látja sürgetőnek.
Koncz Imre képviselő: Vannak olyan támogatások, melyet a Magyar Állam ad?
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Dr. Blága János jegyző: Igen, de 1-1 utcára ad, a Baross és az Aradi utca aszfaltozása ebből valósult
meg. Idén valószínűleg még 2 utca így megvalósítható. Hitelfelvétel döntése esetén a bank elvégzi a
hitelminősítést a gazdálkodás korábbi adatai alapján, pozitív elbírálás esetén várhatóan a kormány
sem fog nemet mondani.
Bere Károly polgármester: Áprilisban elkészül az új költségvetés. Megállapítja, hogy nincs több
hozzászólás. Ezzel az ülést 16 óra 54 perckor bezárja.

K. m. f.
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