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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. 

 

GYÓGYVÍZÁTVÉTELI SZERZŐDÉS módosításának jóváhagyása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Füzesgyarmati Kastélyparkfürdő Kft. mint szolgáltató és a Füzesgyógy Vidékfejlesztési 

Centrum Kft. mint felhasználó között létrejött Szerződés néhány pontjának módosítása vált 

szükségessé, amelyek jóváhagyása a képviselő-testület hatásköre 

 

A Szerződés 3. pontjának (3. Szolgáltató köteles az átadott víz után a jogszabályok alapján 

előírt vízkészlet-használati díjat megfizetni az ott előírt mértékben és határidőben. A 

Szolgáltató jogosult a vízkészlet-használati díjat továbbszámlázni a Felhasználó részére, 

havonta vagy negyedévente. A Felhasználó köteles a számla beérkezését követően azt 

haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül átutalással rendezni a Szolgáltató által megadott 

számlára.) 2. mondatában szabályozott vízkészlet-használati díj megfizetésére vonatkozóan a 

használó azt kérte, hogy a szezonban (nyári időszakban és ősszel) kelljen megfizetnie a díjat 

amikor rendelkezésre áll saját bevétel, nem pedig havonta vagy negyedévenként. A két 

ügyvezető megállapodtak abban, hogy közös megegyezés szerint, a pénzügyi lehetőségek 

szerinti időben kerül számlázásra és ezt követően kifizetésre a díj. Így nem okozna működési 

problémát a díjfizetés, az rugalmas lenne, amikor a fedezet rendelkezésre áll, de a tárgyévben 

kellene a fizetési kötelezettséget teljesíteni. 

 

A szerződés 3. pontjának 2. mondata az alábbira módosul: „A Szolgáltató és a Felhasználó a 

vízkészlet-használati díjának tárgyévi számlázása és fizetése a két Ügyvezető 

megállapodása alapjáni időpontban történik.” 

 

A Hotel Gara vízi létesítményeinek üzemeltetésére, felügyeletére, szakhatóságok előtti 

képviseletére szakképzett munkaerővel a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. nem 

rendelkezik. E feladatok ellátásának biztosítására az Önkormányzat a Kastélyparkfürdő 

vezetőjét javasolta, amelyben a felek megállapodtak. 

 

Így 8. ponttal egészül ki a Szerződés: „8. A Szolgáltató és a Felhasználó megállapodnak 

abban, hogy a Hotel Gara vízi létesítményei vezetését, szakhatóságok előtti képviseletét a 

Kastélyparkfürdő Ügyvezetője látja el.” 

 

 A T. képviselő-testülettől a két Szerződésmódosítás elfogadását kérjük. 

 

Határozati javaslat: 
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A képviselő-testület a Füzesgyarmati Kastélyparkfürdő Kft. mint szolgáltató és a Füzesgyógy 

Vidékfejlesztési Centrum Kft. mint felhasználó között létrejött Szerződésmódosítást az 

alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

A szerződés 3. pontjának 2. mondata az alábbira módosul: „A Szolgáltató és a Felhasználó a 

vízkészlet-használati díjának tárgyévi számlázása és fizetése a két Ügyvezető 

megállapodása alapjáni időpontban történik.” 

 

A Szerződés az alábbi 8. ponttal egészül ki: „8. A Szolgáltató és a Felhasználó 

megállapodnak abban, hogy a Hotel Gara vízi létesítményei vezetését, szakhatóságok 

előtti képviseletét a Kastélyparkfürdő Ügyvezetője látja el.” 

 

Felkéri a Polgármestert a határozat illetékesekhez való továbbítására. 

 

Határidő: 2014. április 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat, 2014. április 17. 

 

  Tisztelettel: 

 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

 

 


