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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2018. június 21-én 16 óra 00 perc kezdettel,
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

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
SZMSZ szerint állandó meghívott:
Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője
Napirendekhez meghívott:
Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális csoportvezető, Csák Zsolt
műszaki csoportvezető, Papp Ágnes jegyzői referens, Hunya Péter Megyei Közútkezelő megbízottja,
Károlyiné Erdei Ildikó Füzesgyarmati Ipari Park Kft. ügyvezetője, Muhari Márton Füzesgyógy
Vidékfejlesztési Centrum Kft. ügyvezetője, Dr. Földesi Szabolcs Füzesgyarmati Sport Klub
elnökségi tagja
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 napirendi pontokhoz képest változás nem történt. Kéri, hogy aki a napirendi
pontokat elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2018. (VI. 21.) határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 21-i ülésén az alábbi
napirendeket tárgyalja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester
2. Tájékoztató a Füzesgyarmatot érintő országos közutak állapotáról
Előadó: Megyei Közútkezelő megbízottja
3. Beszámoló a Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2017. évi gazdálkodásáról
Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető
4. Beszámoló a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. 2017. évi gazdálkodásáról
Előadó: Muhari Márton ügyvezető
5. A Füzesgyarmati Sport Klub beszámolója
Előadó: Dr. Földesi Szabolcs elnökségi tag
6. Tájékoztató a Kuka Robotics Ipari Kft.-vel kötendő részletfizetési megállapodásról
Előadó: Dr. Blága János jegyző
7. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. sz. módosításáról
Előadó: Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető
8. Tájékoztató az Állami Számvevőszék 100 %-os Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaságnál végzett ellenőrzésekkel kapcsolatban
Előadó: Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető
9. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételéről
Előadó: Furkóné Nagy Izabella pénzügyi csoportvezető
10. Előterjesztés a DAREH Önkormányzati Társulás Társulati Megállapodásának módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A két ülés között több tárgyalást is folytatott a közutak helyzetével és az
Óvoda előtti terület alakításával kapcsolatban. Sok közgyűlésen vett részt, ahol az elmúlt év gazdasági
történései kerültek lezárásra. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás.
Rátérnek a napirendek tárgyalására.
Első napirend
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester
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Bere Károly polgármester: Két módosítást kell tenniük az előterjesztés kapcsán. A 35/2018. (III. 22.)
határozatot a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. társasági szerződésének módosításáról a
Cégbíróság elutasította.
Dr. Blága János jegyző: A pótbefizetésről szóló határozatot hatályon kívül kell helyezni.
Bere Károly polgármester: a 66/2018. (V. 24.) határozat a Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló
Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról a mai zárt ülésen ismét napirendre kerül. A Képviselő-testület mindhárom
bizottsága tárgyalta. Átadja a szót a Szociális és Humánügyek Bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatta.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2018. (VI. 21.) önkormányzati határozata
A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester
Második napirend
Tájékoztató a Füzesgyarmatot érintő országos közutak állapotáról
Előadó: Hunya Péter, Megyei Közútkezelő megbízottja
Bere Károly polgármester: Üdvözli a Megyei Közútkezelő megbízottját, Hunya Péter Urat.
Mindhárom bizottság látta a megküldött anyagot. A megkeresés tárgyát a Füzesgyarmat – Bucsa
közötti útszakasz felújítása képezte. A két ülés között Virág Mihály Úrral tárgyalt, melyre érkezett
válaszlevél. Átadja a szót Hunya Péternek.
Hunya Péter Magyar Közútkezelő megbízottja: Köszönti Polgármester Urat, a Képviselő-testület
tagjait és a jelenlévőket. Elöljáróban szeretne egy rövid tájékoztatást adni a mérnökség és a Magyar
Közút tevékenységéről, majd rátérne a Füzesgyarmatot érintő utak állapotára. A Magyar Közút
Nonprofit Kft. Budapest központtal végzi az állami közutak üzemeltetését és karbantartását. 19
megyei igazgatóság működik, ezen belül található a Békés Megyei Igazgatóság is. Összesen 1469,5
km úthálózat üzemeltetését végzi. Négy mérnökség között oszlik meg: Békéscsaba, Gyomaendrőd,
Orosháza és Sarkad. A Karcag – Füzesgyarmat összekötő út 23 km, a Biharnagybajom – Szeghalom

4
összekötő út 16, 7 km, Füzesgyarmat – Darvas összekötő út 7,9 km és Füzesgyarmat belterületén van
az ún. vasútállomási út, ami 1,2 km hosszú. Elsősorban üzemeltetést és karbantartást végeznek az
állami úthálózaton. Üzemeltetés alatt különböző tisztítási folyamatok, burkolatok, hidak, parkolók,
növényzetápolási munkák, cserjeirtás, faápolások, téli tisztítási munkák vannak. Jelenleg három
kategóriába vannak sorolva az utak. Vannak ún. őrjáratos utak, ahol a burkolat teljes hosszában
védekeznek a síkosság ellen, jellemzően sószórással. Vannak utak, ahol csak a veszélyes helyeken,
ívekben, csomópontokon, gyalogátkelő helyeken végeznek síkosság mentesítést. Vannak az ún, fehér
utak, ahol csak a személygépkocsival járhatóságot kell biztosítani, így csak hó eltakarítást végeznek.
Ennek szabályozása jelenleg módosítás alatt van, amely szerint csak kezelt és kezeletlen út lesz.
Karbantartási munkák, árok- és padkarendezések, kátyúzások, KRESZ táblák és tájékoztatást adó
táblák kihelyezése és cseréje tartozik hozzájuk, illetve minimálisan a burkolatjel festések. A
felújításokat nem ők végzik, csak javaslattételi lehetőségük van. Véleménye szerint a környező utak
a minőség átlagához viszonyítva kicsit még jobbak is, mint a megye többi területének útjai. A
Füzesgyarmat – Bucsa közötti útszakasz meglehetősen rossz állapotban van, az életkorának a végét
járja. Tavaly ezen a környéken jelentősebb beavatkozásokat végeztek. Tavaly összesen 3000 tonna
aszfaltot dolgoztak be. Természetesen tudják, hogy elég rossz állapotban vannak az utak. A
lehetőségeikhez mérten igyekeznek tenni az ügy érdekében. 1 km út felújítása kétrétegű erősítés
esetén nettó 70- 250 millió Ft közötti összeget tesz ki. A legalacsonyabb ár csak aszfaltozást jelent,
míg a fölső határ esetén 50-70 % - ban pályaszerkezet csere is történik. Nekik 3-5 km javítási
költségből kell gazdálkodniuk. Szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre, de a mérnökségről érkezett,
így elsősorban üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatban tud válaszolni.
Bere Károly polgármester: Igazgató Úr ígéretet tett a bucsai útnál 1,5 km-es szakasz felújítására,
valamint a Klapka utca újraaszfaltozásáról egyeztettek. Ezen túl egy kollégájával körbejárták a
települést, ahol más, belterületi problémákat néztek meg. Érdeklődik, hogy ezekről milyen
tájékoztatást adhat?
Hunya Péter Magyar Közútkezelő megbízottja: A bucsai 1,5 km-es szakasz felújításáról nem tud. Az
utaknál mindig a forgalom nagyságát nézik. Most Szarvas, Körösladány és Dévaványa közötti
területeken történtek az aszfaltozások. Nem tud ígéretet tenni a 1,5 km-es szakasz felújítására. A
Klapka utca rendbetétele után az lenne a legideálisabb, ha történne egy csere a Magyar Közút és az
Önkormányzat között. A Fürdő környékén jelenleg sebességkorlátozással tudnak élni. Ha úgy
gondolják, megrendelik a táblákat és egy hónapon belül kihelyezik. Kis költségű forgalomtechnikai
beavatkozásokra van lehetőség.
Bere Károly polgármester: A Golden Pallet Kft.-hez vezető út kitáblázását szeretnék még
megvalósítani.
Dr. Blága János jegyző: Öt táblát szerettek volna kihelyezni, hogy a kamionosokat eltereljék az
önkormányzati utakról, de a Közútkezelő nem járult hozzá az engedélyezéshez. A felújított utakra
folyamatosan bemennek a több tonnás kamionok és sajnos nem találják meg a gyárat. Ez a probléma
szinte minden héten előfordul. A javaslatra elutasító válasz érkezett, további javaslat nem.
Hunya Péter Magyar Közútkezelő megbízottja: Ha lekerülne az útjukról a forgalom, az nekik is jó,
ezért támogatja a kitáblázást.
Zs. Nagy Sándor képviselő: A bucsai úton található 2,5 km-es szakasz a Reptérnél járhatatlan. Az a
szakasz azonnali felújításra szorul. Nekik meg kell találniuk azt az embert, aki tud ebben segíteni.
Kéri a segítségét, hogy erre a szakaszra prioritást találjanak. Sorba állnak a benzinkútnál az autók
reggelente törött felnivel, leengedett kerékkel.
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Hunya Péter Magyar Közútkezelő megbízottja: Sajnos a tél vége rendkívül csapadékos volt. A
burkolat szempontjából ez sokkal rosszabb, mint ha fagy van. Nagyon sok kátyúkár bejelentést
kaptak. Ettől sokkal rosszabb állapotban lévő útjaik is vannak, de megpróbálnak valamit tenni. Az
országgyűlési képviselők döntik el a felújítási sorrendet.
Bere Károly polgármester: Azt az ígéretet kapták, hogy a jövő évi felújításba kerül előrébb ez az
útszakasz, valamint a bajomi út kátyúzására fog sor kerülni.
Hunya Péter Magyar Közútkezelő megbízottja: Folyamatosan fognak kátyúzni, ami kicsit enyhít a
problémán.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Érdeklődik, hogy van-e olyan kimutatás, hogy egy település mennyi
útadót fizet be?
Hunya Péter Magyar Közútkezelő megbízottja: Nincs, de ezek a pénzek nem hozzájuk folynak be.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Amit elmondott, az sajnos nem oldja meg az itt élő emberek
problémáját és nem lesz jobb a komfortérzetük sem. Az ország nyugati részén sokkal jobban az utak,
miért? Ki finanszírozza az útépítést, javítást? Miből, honnan tevődik össze 1 km útszakasz építése,
javítása? Véleménye szerint az országban összességében nagyon keveset fordítanak útépítésre,
javításra.
Hunya Péter Magyar Közútkezelő megbízottja: Ők egy állami cég, egy éves keretösszegből
dolgoznak, melyet az államtól kapnak. Ezen kívül vannak különböző útfelújítási programok, melyek
egy része Uniós forrásból, más része a Területi Operatív Programban van. Valamint vannak az állami
saját finanszírozású munkák. Elvileg egy jól megtervezett és megépített út burkolata 15 évet kellene,
hogy kibírjon, de közben fenntartási munkákat el kellene végezni, ehhez képest 35-40 éves burkolatok
is vannak, ahol a kátyúzáson kívül semmi nem történik. Sajnos Békés megyében rendkívül agyagos
a talaj, amely a szárazságban és sok csapadék következtében is elveszíti teherbíró képességét.
Suchné Szabó Edit képviselő: Ők a városban élőket képviselik, ezért szomorú, hogy a 21. században
alapvető dolgokkal kell küzdeniük. Életveszélyesek az utak. Ha ténylegesen betartják az
útviszonyoknak megfelelő sebességet, akkor 45 perc alatt lehet megtenni a Karcag - Füzesgyarmat
útszakaszt. Továbbra is várják a megoldást.
Hunya Péter Magyar Közútkezelő megbízottja: A burkolategyenetlenség országos átlaga 25,4 %, a
megyében ez a szám 29,7 %. A burkolat állapot és felületi épség országosan 54,7 %, a megyében ez
62,8 %. Sajnos a megyei átlagok rosszabbak az országosnál, de nem annyira kirívó.
Vida Imre képviselő: Az utak állapota rossz, így legalább egy listát össze kellene állítani. A bucsai
úton a Reptér környéke valóban kritikus. Megyehatáron vagyunk, de a megye táblától, a másik
megyében mintha jobbak lennének az útviszonyok.
Hunya Péter Magyar Közútkezelő megbízottja: Listával rendelkeznek, az utak megfelelő prioritással
szerepelnek rajta. A prioritás náluk mindig a forgalom nagyságát jelenti.
Vida Imre képviselő: Az útpadkák állapota is változó, sok kanyarív van, ami ki van taposva, van egykét kanyarív, ami veszélyes és lehet, hogy lassító táblákra lenne szükség. A nyomvályúkkal,
vízelvezetéssel mit lehet kezdeni?
Hunya Péter Magyar Közútkezelő megbízottja: Első félévben nagyon minimálisat tudtak padkázni,
de április- májusban több brigáddal kátyúztak. A nyomvályúból sajnos már nem folyik ki a víz, azt
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le kellene aszfaltozni. Vannak betonból készült elemek, amelyekkel az íveket meg tudják erősíteni.
Ebből történt megrendelés, így remélik, hogy az őszi esőzések előtt meg tudják ezeket csinálni.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Többször jelezték már, hogy az Arany János utcán lévő
kanyar mennyire veszélyes, többször meg kellett állni autósoknak vagy tolatni. Egy rövid időre nem
lehetne megoldás, ha kihelyeznének oda egy táblát?
Hunya Péter Magyar Közútkezelő megbízottja: Hosszú távú megoldás egy nyomvonal korrekció
lenne. Megnézik és ha ott nincs még tábla, azt mindenképpen tudnak kihelyezni.
Bere Károly polgármester: A mellette lévő telek önkormányzati tulajdon, kétszer beadták a
pályázatot, a tervek is elkészültek. Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki a Magyar
Közút Zrt. tájékoztatóját elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a Magyar Közút Zrt. tájékoztatóját elfogadja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2018. (VI. 21.) önkormányzati határozata
A Füzesgyarmatot érintő országos közutak állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Közút Zrt. részéről adott
tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester
Harmadik napirend
Beszámoló a Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2017. évi gazdálkodásáról
Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezetőt. A
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési
Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Kft. nyereséges, így a bizottság
egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.
Bere Károly polgármester: Megadja a szót ügyvezető Asszonynak, hogy néhány mondatban egészítse
ki a beszámolót.
Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető: A gazdálkodás eredménye pozitív, de ez nem azt jelenti, hogy sok
pénzük lenne. A mostani időszak nehézsége, hogy el kell kezdeniük felújítási munkálatokat végezni
az épületeken. Ezekre szűkösen áll rendelkezésre forrás, de meg kell csinálniuk, hogy a bérlő számára
megfelelő épületet tudjanak biztosítani. A 2017-es évben olyan munkálatokat végeztek, amelyet a
Kuka Robotics Kft. finanszírozott, mert a létszámnövekedésből adódóan az öltözők és szociális
területek kevésnek bizonyultak. Nagyon nagy színvonalbeli különbségek vannak a tavaly átadott és
a 2003-ban épült öltözők, vizes blokkok között. A takarítói területen 3-4 fővel nőtt a létszám a korábbi
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időszakhoz képest. Várhatóan július- augusztus hónapban fognak tudni az adótartozás befizetése
kapcsán előrébb lépni.
Bere Károly polgármester: Szépen csökkennek a hitelállományok, ez idén is várható?
Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető: Fix törlesztő részletük van, amit havonta fizetnek és a bérleti
díjakból fedezni tudják. A takarítás szolgáltatást is ők végzik, ami éppen nyereséges, de nem
szeretnék, ha ezt nem ők végeznék.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Társasági adóval kapcsolatban kér bővebb
tájékoztatást.
Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető: Társasági adót eredményeikhez képest minimálisat fizetnek, mert
a beruházáshoz kapott hitel kamatát jelentős százalékban levonhatják az adóból. A korábbi évekhez
képest minimális beruházás volt.
Vida Imre képviselő: Az Aradi utcáról panaszkodtak régebben a zajról, valamint a Kuka részéről
jelezték-e, hogy szükség van zajvédelemre, védő fasor telepítésére? A Pozsonyi utca felől egy félig
kész, romos épület található. A fejlesztési és pénzügyi tervek várhatóan hogyan alakulnak?
Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető: 2009-ben adták át a második csarnokot és a cég kérte, hogy ahhoz
kapcsolódóan is legyen porta. Félig elkészült, mikor jelezte a gyár, hogy még sincs rá szükségük. A
Kuka Robotics Kft.-vel évek óta tárgyalnak róla, hogy a bontási költségeit fizessék ki. Ez egy
eredménytelen beruházás volt az Ipari Park Kft. részéről.
Dr. Blága János jegyző: Az adót illetően az elmúlt évben részletfizetési megegyezést kötöttek,
melynek 75 %-a teljesült. Úgy látja, hogy a hiteltörlesztés mellé most már be kell férnie ennek is.
Valószínűen a jövő hét folyamán fognak ezzel kapcsolatban egyeztetni.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmati
Ipari Park Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2018. (VI. 21.) önkormányzati határozata
A Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Füzesgyarmati Ipari Park Kft.
2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester
Negyedik napirend
Beszámoló a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. 2017. évi gazdálkodásáról
Előadó: Muhari Márton ügyvezető

8
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Muhari Márton ügyvezető Urat. A beszámolót a
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési
Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Egy mérleg és egy eredmény-kimutatás
került eléjük, melyből kiderült, hogy a Kft. a tavalyi évben is nyereségesen működött. Bár az
eredmény a harmadára csökkent. A bizottság egyhangúlag támogatja az elfogadását.
Bere Károly polgármester: Átadja a szót Muhari Mártonnak, hogy néhány mondatban egészítse ki a
beszámolót.
Muhari Márton ügyvezető: Üdvözöl mindenkit. Köszöni a lehetőséget, hogy idén is beszámolhatnak
a szálloda életéről és a Kft. működéséről. Több szobát tudtak kiadni és közel 4000 fővel több
szállóvendég volt 2017-ben, mint 2016-ban. A kihasználtság 2,5 % - kal nőtt. Mindemellett az
eredmény az előző évhez képest csökkent. Az előző év magas eredményéhez nagyban hozzájárult a
lengyel földmérők egyszeri itt lakása. A személyi jellegű ráfordítások 14 000 000 Ft- al nőttek. A
foglalkoztatás Magyarországon óriási probléma és nagyon nehéz jó áron megbízható, kitartó és jó
munkaerőt találni. Beruházás is valósult meg, ezért több pénzt költöttek, mint az előző években. A
bevételükből több szoba is felújításra került, próbálják a szállodát gazdaságosan működtetni és szebbé
tenni. Azt gondolják, hogy van jövője a szállodának, befektetéssel szeretnék tovább növelni a szálloda
minőségét. A következő két-három évben szeretnék a szobákat és a folyosókat is felújítani. Az
étterem és kiszolgáló rész jól működik. A medencetér esetében van egy kisebb felújítani való, költeni
kell arra, hogy a minőséget meg tudják tartani.
Vida Imre képviselő: A beszámolóval kapcsolatban megjegyezték, hogy formailag egy aláírás és
pecsét elegánsabb lett volna, illetve egy rövidebb szöveges beszámolót szerettek volna. A
visszajelzésekből azt látja, hogy az étteremből hiányzik a több nyelvű étlap, amely akár fotóval is el
lehetne látva. A szobákkal kapcsolatban is olyan visszajelzést kapott, hogy a legolcsóbb került
kiajánlásra, miközben a vendég ott tartózkodása alatt kiderült, hogy klímás lakosztály is van, melyet
szívesen kifizetett volna.
Muhari Márton ügyvezető: Az angol – német nyelvű étlappal teljesen egyetért, de a képek
elhelyezését nem támogatja benne. Szeretne gyorsabban forgó étlapot, kevés étellel bevezetni, de
vidéken még mindig az a jó, ha óriási adagokat kapnak az emberek. A konyhának és az egészségnek
is jobb lenne egy gyorsabban forgó étlap. A szobák kiajánlásával kapcsolatban nem örül a
visszajelzésnek, mert azt szeretni, ha a drágább van ajánlva. Az egyik szárnyat teljesen fel fogják
újítani, ahol csak négy csillagos körüli szobák lesznek, ami árban és minőségben is ezt fogja tükrözni.
A következő alkalommal figyelni fog, hogy aláírt beszámoló kerüljön a Képviselő-testület elé. A
szöveges beszámolót egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta elkészíteni, amiért elnézést kér.
Suchné Szabó Edit képviselő: Javasolja, hogy elégedettségi kérdőív kerüljön a vendégek elé, ami
egyben visszacsatolás is. Nagyon fontos, hogy mindenkink a saját pénztárcájához mérten legyenek
szobák és szolgáltatások. Tudják –e megfelelő, szakképzett személyzettel üzemeltetni a szállodát?
Muhari Márton ügyvezető: Szakirányú végzettség a konyhán és azokon a területeken, ahol fontosnak
tartják, ott megvan. Viszont szakképzett takarítónőt nem tudnak alkalmazni. A műszaki és biztonsági
munkákat végző személyeknek van megfelelő végzettségük. Ár-érték arány kapcsán tettek egy
próbát. Néhány száz Ft-al felemelték a szobák árait éjszakánként és az előrendelésük visszaesett 45
%- kal. Vendégkörük nagyon ár-érzékeny, pár ezer Ft emelés miatt már lemondják foglalásukat.
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Elégedettségi kérdőívet egy korábbi időszakban már használtak, de ismét fogják alkalmazni.
Általában meg vannak elégedve az emberek a tisztasággal, az ággyal, de a többi bútort megjegyzik,
hogy régi. A közösségi oldalakon érkező visszajelzéseket is mindig figyelik.
Zs. Nagy Sándor képviselő: A rövid lejáratú kötelezettségek számát nagyon magasnak tartja.
Muhari Márton ügyvezető: Követelési oldalon 82 000 000 Ft volt december 31-én. Itt egy éven belüli
kötelezettségekről van szó. Ebben van az önkormányzat kölcsöne, tagi kölcsön a Füzinwest Kft-től,
pótbefizetés a Füzinwest Kft-től, belföldi beszállítók felé tartozás. A lejárt tartozások összege kevés,
5-8 000 000 Ft közötti összeg. Ebbe az összegbe tartozik az ÁFA, adó, idegenforgalmi adó, ami már
befizetésre került.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyógy
Vidékfejlesztési Centrum Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. 2017. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2018. (VI. 21.) önkormányzati határozata
A Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló
elfogadása
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Füzesgyógy Vidékfejlesztési
Centrum Kft. 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester
Bere Károly polgármester szünetet rendel el.
Ötödik napirend
A Füzesgyarmati Sport Klub beszámolója
Előadó: Dr. Földesi Szabolcs elnökségi tag
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Dr. Földesi Szabolcsot a Füzesgyarmati Sport Klub
elnökségi tagját. A beszámolót a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság,
valamint a Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária
Tündének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A beszámolóról egy
aláírást hiányoltak, de Tóth Lajos szakosztályvezető aláírta beszámolóját. A bizottság egyhangúlag
elfogadta.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolta a beszámolót, viszont a Sport Klub pénzügyi elszámolását is szeretnék látni.
Dr. Blága János jegyző: A Sport Klub úgy nyújtotta be beszámolóját, hogy a tavalyi évi működési
célú támogatás felhasználásáról volt egy szóbeli rész, valamint több oldalnyi számlaösszesítő, ami a
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jövő hét folyamán kiküldésre kerül a Képviselő-testület tagjai részére. Ezen kívül a TAO önerőből
gazdálkodnak, amelyből egy beruházás valósult meg. Az ezeken kívüli pénzügyi helyzetről legfeljebb
szóbeli tájékoztatást kérhet a Képviselő-testület.
Dr. Földesi Szabolcs elnökségi tag: A kézilabda szakosztállyal és a Gyermek Egyesülettel együtt
dolgoznak, sajnálja, hogy ők nincsenek itt, hiszen úgy lenne teljes a beszámoló. Köszöni szépen a
múlt évben nyújtott működési támogatást, valamint a pályázatok terén az önerő finanszírozás
vállalását. Igyekeznek a támogatásokat infrastrukturális fejlesztésekhez felhasználni, hiszen az
maradandó. Van egy szurkoló közönség, akik rendszeresen látogatják a meccseket, a csapat és a
közönség egymásra találtak. Azt hallják vissza, hogy az iskolás gyermekeknek vannak példaképeik a
sportolók közül. A kézilabdás lányok között nagyon jó közösség alakult ki és a múlt évben is
eredményesen szerepeltek. A bajnokságban 2. helyezést szereztek. Szeretné megköszönni Tóth Lajos
tevékenységét, aki a kézilabda szakosztályvezetője, Köszöni Boros Tibor labdarúgó szakosztály
vezetőjének munkáját és Bánfi Attilának, aki az utánpótlás munkáját összefogja. A támogatás
összegének elszámolásához benyújtották az összes számlát.
Vida Imre képviselő: Az önkormányzat támogatásán kívül a Magyar Labdarúgó Szövetség biztosít
támogatást a működéshez, illetve egyéni vállalkozók és cégek is szponzorálják a focicsapatot,
valamint saját bevételből és a TAO támogatásból gazdálkodnak.
Bere Károly polgármester: Teljesen más a Megye I. és az NB III. osztályában való szereplés és
támogatás. A tavalyi év ebből a szempontból egy tört év volt.
Dr. Földesi Szabolcs elnökségi tag: Az MLSZ biztosít az Országos Bajnokságban résztvevő csapatok
számára plusz támogatást, ami 27 000 000 Ft volt.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A több oldalnyi számla helyett inkább egy táblázatot
szeretnének látni, melyben tételesen szerepel, hogy mire, mennyit költöttek.
Dr. Blága János jegyző: Az egyesület az elszámolást februárban leadta, melyet ki fognak küldeni a
Képviselő-testület tagjai részére.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Érdeklődik, hogy az iskola udvarán található műfüves pályához
mikor készül el az átjáró? Évek óta nem készült el és balesetveszélyes.
Bere Károly polgármester: Az iskola udvarán található pálya független a Sport Klubtól. Az átjáró
elkészítését a Városgazdálkodási Kft. vállalta el.
Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője: A mai nappal az
átjáró feltöltése megvalósult, de a Kft. részére nem lett kiadva, hogy akár járdát vagy korlátot
készítsenek. Amennyiben a Tankerületi Központ vagy az önkormányzat kér árajánlatot, akkor
szívesen elvégzik a további munkákat, de az ő részük csak a feltöltés volt, ami elkészült.
Dr. Földesi Szabolcs elnökségi tag: Az egyesületnek minden pénzzel el kell számolnia, nem csak az
önkormányzattól kapott támogatással. Ezek nyilvános adatok, minden évben közzé teszik a mérleget,
ami megtekinthető.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Az utóbbi tíz évre visszatekintve nagyon sokat fejlődött a sportpálya, ami
mögött sok munka van. Köszöni szépen a munkájukat.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Mindenkinek gratulál az elvégzett munkához.
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Bere Károly polgármester: Ezt a munkát el is ismerték, hiszen az „Év sporttelepülése” lett
Füzesgyarmat 2017-ben. Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmati
Sport Klub beszámolóját elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a Füzesgyarmati Sport Klub beszámolóját elfogadja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2018. (VI. 21.) önkormányzati határozata
A Füzesgyarmati Sport Klub 2017. évi beszámolójának elfogadása
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Füzesgyarmati Sport Klub 2017.
évi beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester
Hatodik napirend
Tájékoztató a Kuka Robotics Ipari Kft.-vel kötendő részletfizetési megállapodásról
Előadó: Dr. Blága János jegyző
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint
a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Kuka Robotics Ipari Kft. iparűzési
adóját túlfizette, amely visszafizetésére az önkormányzat megegyezik velük, hogy részletekben
történjen. A bizottság egyhangúlag támogatja.
Bere Károly polgármester: Sikerült megállapodni a Kft-vel. 20 000 000 Ft-ot 2019-ben, 2020-ban
25 000 000 Ft, 2021-ben 25 532 800 Ft kerül visszafizetésre. Megállapítja, hogy nincs kérdés,
hozzászólás. Aki a Kuka Robotics Ipari Kft.-vel kötendő részletfizetési megállapodást elfogadja, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a Kuka Robotics Ipari Kft.-vel kötendő részletfizetési megállapodást
elfogadja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2018. (VI. 21.) határozata
A Kuka Robotics Kft.-vel megkötendő részletfizetési megállapodásról
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Kuka Robotics Kft. helyi iparűzési adó túlfizetésével
kapcsolatban részletfizetési megállapodást köt az adózóval az alábbi ütemezésnek megfelelően:
-

részlet: 2019.05.31: 20 Millió Ft
részlet: 2020.05.31: 25 Millió Ft
részlet: 2021.05.31: 25.532.800 Ft
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Az Önkormányzat a fenti ütemezés szerint a tartozás megfizetésére kötelezettséget vállal. A
Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben a túlfizetés előtörlesztésére bármilyen
forrásból lehetősége nyílik, úgy azt haladéktalanul teljesíti a Kuka Robotics Kft. részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti ütemezésnek megfelelően a
részletfizetési megállapodást kösse meg.
Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: azonnal
Hetedik napirend
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. sz. módosításáról
Előadó: Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető
Bere Károly polgármester: Mindhárom bizottság tárgyalta. Megadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária
Tündének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke:
egyhangúlag elfogadásra javasolta.

A bizottság

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatja.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az önkormányzat 2018.
évi költségvetésének I. sz. módosítását elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. sz. módosítását elfogadja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
7/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) rendelet módosításáról
1. §
(1) A 2018. január 1. és április 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, működési
célú támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a
költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

365.089.660 Ft-tal
365.089.660 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét

1.508.890.652 Ftban
1.508.890.652 Ftban
0 Ft-ban
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állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
1.171.117.855 Ft
454.869.032 Ft
75.164.309 Ft
311.904.618 Ft
36.037.001 Ft
139.930.408 Ft
0 Ft
2.124.408 Ft
6.000 Ft
0 Ft
3.100.000 Ft
0 Ft
10.550.000 Ft
0 Ft
0 Ft
124.200.000 Ft
242.923.812 Ft
80.601.565 Ft
49.031.000 Ft
144.909.834 Ft
59.790.000 Ft
17.412.413 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
3.000.000 Ft
0 Ft
12.000.000 Ft
153.212.487 Ft
94.848.985 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Törvényi előíráson alapuló befizetések
Előző évi elszámolásból származó befizetések
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n
belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n
belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) „Lurkófalva” Óvoda költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 60.987 Ft-tal, a
munkaadókat terhelő járulékokat 42.004 Ft-tal növeli, és ezzel egyidejűleg ugyanezzel az összeggel
az intézményfinanszírozást megemeli. A dologi kiadásokból 371.630 Ft átcsoportosításra kerül a
Beruházások sorra.
(2) A Polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott működési bevételeinek 2018. évi
előirányzatát 586.561 Ft összeggel felemeli a működési kiadások azonos összegű növekedése mellett.
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A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékokat együttesen 231.767 Ft-tal emeli, az
intézményfinanszírozás megemelése mellett.
(3) Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv személyi juttatását
4.660.311 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 442.745
Ft-tal, a dologi kiadásokat 7.311.280 Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény saját bevételei
többlete, valamint irányító szervi támogatás, így azok összege 12.414.336 Ft-tal növelésre kerül.
(4) A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetésében a személyi
juttatásokat 10.360.288 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
előirányzatát 22.639 Ft-tal és a dologi kiadásokat 7.799.581 Ft-tal megemeli, melyhez bevételi
előirányzatot az Egyéb működési célú támogatások bevételeinek megemelése jelenti 18.036.115 Fttal, valamint 624.636 Ft intézményfinanszírozás.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerv Költségvetési bevételeit 270.038.586 Ft-tal, Finanszírozási
bevételeit 75.147.741 Ft-tal megemeli, melyek együttes összegével, 345.186.327 Ft-tal a kiadási oldal
is emelésre kerül.
3. §
A költségvetési rendelet részletes módosításait a Képviselő-testület a mellékletekben foglaltak szerint
állapítja meg.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
..............................................
dr. Blága János
jegyző

.........................................
Bere Károly
polgármester

Nyolcadik napirend
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 100 % - os Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaságnál végzett ellenőrzésekkel kapcsolatban
Előadó: Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető
Bere Károly polgármester: Mindkét 100 % - os Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságot
vizsgálta az elmúlt időszakban az Állami Számvevőszék. Nagyobb problémát nem tapasztaltak.
Mindhárom bizottság tárgyalta. Megadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A tájékoztatást
tudomásul vették és a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A vállalkozásaikkal együtt bekerültek az
ÁFA körbe. A vállalkozások által kezelt vagyon csökkent, amit sérelmez az Állami Számvevőszék.
Ezt az összeget előbb-utóbb be kell tervezni a költségvetésbe. A bizottság egyhangúlag támogatja.
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az Állami
Számvevőszék 100 % - os Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságnál végzett
ellenőrzésekkel kapcsolatos tájékoztatókat elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az Állami Számvevőszék 100 % - os Önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságnál végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos tájékoztatókat elfogadja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2018. (VI. 21.) határozata
az Állami Számvevőszék által az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságok ellenőrzéséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tájékoztatót az Állami
Számvevőszék által az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő
és Üdülési Szolgáltató Kft., valamint a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Kft. ellenőrzéséről.
Megbízza a Polgármestert, hogy az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdése alapján a jelentésben foglalt
megállapításokhoz kapcsolódóan a jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül
intézkedési terv összeállításáról és az Állami Számvevőszékhez történő megküldéséről intézkedjen a
jelentésben foglaltak szerint.
Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: 2018. július 04.
Bere Károly polgármester: Az Állami Számvevőszék által megállapításra került, hogy a
Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési szolgáltató Kft. törzstőkéjét rendezni kell. Javasolja,
hogy ez nem pénzbeli hozzájárulással, hanem a motel és udvar ingatlan apportálásával valósítsák
meg. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és
Üdülési Szolgáltató Kft. törzstőkéjének rendezésével ebben a felállásban egyetért, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft.
törzstőkéjének rendezésével egyetért.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2018. (VI. 21.) határozata
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. törzstőkéjének
rendezéséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és
Üdülési Szolgáltató Kft. alapítója, a társaság törzstőkéjét nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással, a
saját tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Füzesgyarmat 512/37 hrsz.-on, kivett motel és
udvarként nyilvántartott ingatlant, a könyvvizsgálói jelentésben meghatározott 42.800.000 Ft azaz
negyvenkétmillió-nyolcszázezer forint apportérték apportálásával 6.637.000 Ft azaz hatmillióhatszázharminchétezer forintra emeli, mely teljesítésére Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint
tulajdonos jogosult.
A Képviselő-testület Felkéri Bere Károly polgármestert, hogy a nem pénzeli hozzájárulás (apport)
teljesítését haladéktalanul teljesítse.
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Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: 2018. július 20.
Kilencedik napirend
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételéről
Előadó: Furkóné Nagy Izabella pénzügyi csoportvezető
Bere Károly polgármester: Minden évben szoktak plusz támogatást igényelni a kormánytól, amelyre
idén is szeretnének pályázni. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint
a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadását.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatja.
Bere Károly polgármester: Akkora összegre tudnak majd pályázni, amennyi lejárt tartozásuk lesz a
pályázat beadásakor. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a rendkívüli önkormányzati
támogatás igénybevételét támogatja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételét támogatja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2018. (VI. 21.) határozata
2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete működőképességének megőrzése, valamint
kötelező feladatainak biztosítása céljából rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázatot nyújt
be a Belügyminiszter, a Nemzetgazdasági Miniszter, valamint a Magyar Államkincstár területileg
illetékes Igazgatósága által, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján hirdetett, települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázati eljárás keretében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatásra vonatkozó pályázat elkészítésére, a
polgármestert pedig a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Dr. Blága János, jegyző,
Bere Károly, polgármester
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2018. szeptember 30.
Tízedik napirend
Előterjesztés a DAREH Önkormányzati Társulás Társulati Megállapodásának módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Több önkormányzat is belépett a DAREH Társulásba, melynek
következtében módosul a Társulási Megállapodás. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és
Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida
Imrének.
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Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag elfogadta.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatja.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a DAREH
Önkormányzati Társulás Társulati Megállapodásának módosítását támogatja, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a DAREH Önkormányzati Társulás Társulati Megállapodásának
módosítását támogatja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2018. (VI. 21.) határozata
A DAREH Önkormányzati Társulás Társulati Megállapodásának módosítása
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet - Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata
1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Kaszaper Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Kondoros Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a Társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyja,
2. a Társulás Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja
és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítást a Társulás
Elnökének felhívására aláírja,
3. felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa.
Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: 2018. július 12.
Suchné Szabó Edit képviselő: Kéri, hogy a Kossuth utcán lévő Füzesgyarmat molinó kerüljön
lecserélésre, valamint kerüljenek beszedésre az utca névtáblát tartó vas oszlopok.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A Kossuth utcai iskolatelep épülete önkormányzati tulajdon. A
benne lévő ajtók, zárak megjavítása hova tartozik?
Dr. Blága János jegyző: Kisebb karbantartást a vagyonkezelő végez.
Bere Károly polgármester: A két ülés között volt megbeszélésen a vagyonkezelőnél, ahol elmondták,
hogy hány ablak került kicserélésre, milyen karbantartási munkákat végeztek, valamint, hogy a
kerékpártárolót újra fogják aszfaltozni.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Kéri, hogy a sportcsarnok öltözőinek és mellékhelyiségeinek
festése és zárak javítása történjen meg.
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Zs. Nagy Sándor képviselő: Érdeklődik, hogy a munkásszálló pályázat kapcsán mikor várható
eredmény?
Dr. Blága János jegyző: A nyár folyamán várható döntés. Az eredeti kiírás szerint 25 nap volt az
elbírálási határidő, de közben történt egy minisztériumi átnevezés és osztály átszervezés. Békés
megyéből ez volt az egyetlen felterjesztett pályázat.
Ibrányi Sándor lakos: Érdeklődik, hogy az uszoda építése hogy áll?
Bere Károly polgármester: Több tárgyalást is folytattak. Az alvállalkozóval szerződést bontottak,
kifizetésre került mindenki. A munkálatok újra elkezdődtek. Bízik benne, hogy szeptember végén
megtörténik az átadás. A Nemzeti Sportközpont fogja működtetni, gyermekek részére úszásoktatás
fog zajlani. Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Ezzel az ülést 18 óra 00 perckor
bezárja.

K. m. f.
Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

