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Készült a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 2011. május hó 23. napján 16.00
órai kezdettel tartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház
5309 Berekfürdő, Fürdő u. 2.
Jelen vannak: Dr. Hajdu Lajos
Czinege Béla
Buczkó Zoltánné
Czinegéné Bődi Szilvia
Hosszu András
Dr. Kenyeres Imre
Ifj. Nagy György
Potornainé Szűcs Katalin
Gál József ügyvezető igazgató
Harmati Péter
Puskás Mariann
Székely László
Fejes Zoltán
Kele János
Kasza Norbert
Kun Csilla

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
Berek-Víz Kft.
gazdasági vezető, Berek-Víz Kft.
Művelődési ház megbízott vezető
igazgató, Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda
kapitányságvezető, Karcag Városi Rendőrkapitányság
a Kunmadarasi Rendőrőrs parancsnoka
körzeti megbízott
igazgató, Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Kovácsné Szabó Ágnes
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központ munkatársa
2 fő érdeklődő

Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes számban megjelent, a 7 főből mind a 7
képviselő jelen van. Az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Czinegéné Bődi Szilvia és Hosszu András képviselőket javasolja
megválasztani.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
84/2011.(V.23.) Önkorm. határozat
a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a
jegyzőkönyv hitelesítésére Czinegéné Bődi Szilvia és Hosszu András képviselőket
választotta meg.
Erről értesülnek:
1) Czinegéné Bődi Szilvia képviselő
2) Hosszu András képviselő
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
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5) Képviselő-testület tagjai
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a napirendi javaslat a meghívóban kiküldésre került.
Tekintettel arra, hogy a Rendőrség képviselői jelen vannak az ülésen, a 7. napirendi pontot tárgyalják
meg először, majd a 6. napirendi pontot, mivel az érintettek jelen vannak.
Van-e valakinek még módosító javaslata?
További módosító javaslat nem érkezett.
Ki az, aki az elhangzott módosításokat elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület az elhangzott módosító javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Ki az, aki az elfogadott módosításokkal a napirendi javaslatot elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
85/2011.(V.23.) Önkorm. határozat
a napirend elfogadásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az
alábbi napirend megtárgyalását fogadta el:
1. Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről.
Előadó: rendőrség, polgárőrség képviselői
2. Beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint
a gyermekvédelmi felelősök munkájáról.
Előadók: Intézményvezető, gyermekvédelmi felelősök
3. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.
4. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.
Előadó: Dr. Hajdu Lajos polgármester
5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
6. Előterjesztés az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az
eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
7. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről,
és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkorm. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
8. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójára.
Előterjesztő: Gál József ügyvezető igazgató
9. Előterjesztés TDM szervezet működtetésére megalakítandó non-profit kft.
létrehozására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
10. Előterjesztés az Idegenforgalmi Alapítvány további működésére, új kuratóriumi
tagok megválasztására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
11. Előterjesztés pedagógus és diák jutalmazására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
12. Előterjesztés „Tőkés Sándor” Díj adományozására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
13. Előterjesztés telek visszavásárlás iránti kérelemre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
14. Előterjesztés telek vásárlás iránti kérelemre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
15. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásának kérelmére.
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Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
16. Aktualitások.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Képviselő-testület tagjai

Napirendi

pontok

tárgyalása
1. Napirendi pont: Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjét, Fejes Zoltánt,
valamint a megjelent képviselőit. A Polgárőrség vezetője egészségi állapota miatt nem tud jelen lenni
az ülésen.
A beszámoló a képviselőknek kiküldésre került. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Megkérdezi Fejes Zoltán kapitányságvezetőt, hogy kívánja-e a beszámolót szóban kiegészíteni?
Fejes Zoltán kapitányságvezető köszönti a képviselőket és a megjelent lakosokat. A beszámolót
szóban nem kívánja kiegészíteni, várja a kérdéseket. Bemutatja kollegáit, Kele Jánost, a Kunmadarasi
Rendőrőrs parancsnokát, valamint Kasza Norbertet, aki június 1-jétől Berekfürdőn lát el körzeti
megbízotti feladatokat. Várja a kérdéseket.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy Berekfürdő szeretne térfigyelő kamerákat elhelyezni a
közterületen. Van-e az elhelyezésre, az üzemeltetésre előírás a Rendőrség részéről?
Fejes Zoltán kapitányságvezető elmondja, hogy a kistérség pályázatot nyert a kamerarendszer
kiépítésére. A kamerák a kapitányságra kerültek bekötésre. Az az álláspontja, hogy az
önkormányzatok ne külön-külön építsék ki a rendszert, amihez különféle engedélyeket kell beszerezni,
illetve költségekkel jár. Szabadidős rendőr követi figyelemmel a kamerákat, bizonyos
ellentételezésért. A kistérség és a Rendőrség között van egy kis vita, mivel ezt a költséget nem
ellentételezik.
A rendszer 30-40 kamerát bír el. Nem indokolt az összes kamera felszerelése, ezért célszerű lenne
kiadni a fennmaradó kamerákat. Már a MÁV jelezte is, hogy bérbe vennének kamerát, amiért
fizetnének is. Más cégeket, sőt még magánszemélyeket is érdekelne.
Mivel a kamerák figyelésével járó költségek ellentételezését a kistérség nem vállalta, így szolgálatban
lévő rendőrnek kell ezt a feladatot ellátni, így kevesebb rendőr lesz a közterületen.
Akár a Tűzoltóságot is megkérdezhetik, hogy ezek a kamerák jók. A településeket 4-5 kamerával le
lehetne fedni. Szerencsétlen dolog, hogy Berekfürdő kimaradt a kistérség pályázatából. Már jelezte a
Karcagi Önkormányzatnak és a kistérségnek, hogy mivel nincs messze Karcagtól és Kunmadarastól
Berekfürdő, nem tudnának-e átadni a szabad kapacitásukból néhány kamerát.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testület nem kívánta igénybe venni a
kistérségi kamerarendszert, így maradt ki a pályázatból Berekfürdő. Most viszont szeretnének egy pár
kamerát a főtéren elhelyezni, valamint kisebb kamerákat a fürdő területén. Az egészet be szeretnék
vezetni a kemping recepciójához, mivel ott éjjel-nappal biztonsági őr van. Megtehetik-e ezt?
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Fejes Zoltán kapitányságvezető válasza: Ezt nem tehetik meg. Adatvédelmi szempontból nem
figyelheti a kamerákat biztonsági őr. Meg van határozva, hogy a felvételeket meddig kell őrizni, mire
lehet felhasználni. A kamerák figyelése olyan költséggel jár, ami kivitelezhetetlen.
Említette, hogy felvetette Karcagon, hogy Kunmadaras és Karcag adjon át egy pár kamerát
Berekfürdőnek. A jegyző úrtól azt a választ kapta, hogy jogi aggályai vannak. Nem hiszi, hogy jogi
aggálya van, mivel a pályázatot nem a városnak nyerték, hanem a Karcagi Kistérségnek. Nem a
kistérségen kívülre adják át a kamerát, hanem csak átcsoportosításról van szó, plusz költséggel sem
jár. Berekfürdő a kistérség tagja. 5-5 kamera településenként elég. Jelenleg 60-60 kamera van
Karcagon és Kunmadarason, melyből 4 vég működik.
Czinege Béla alpolgármester: Azt a választ kapta Karcagon, hogy ha bővítik a rendszert, akkor
megpróbálják belevenni Berekfürdőt is.
Fejes Zoltán kapitányságvezető: A kamera kiépítéséhez áramvételezés szükséges, ami költségként
merül fel. A kamerák ára néhány 10.000 Ft-nál kezdődik. Berekfürdőn egy 40-50.000 Ft-os kültéri
kamera elegendő lenne. Ez a költség biztos, hogy jelentkezni fog. Maga a kiépítés nem jelent
költséget, mivel az már kiépítésre került. A kistérségnek nem kerülne plusz költségbe, ha
Berekfürdőnek átadna néhány kamerát.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Akár úgy is megkereshetik a kistérséget, hogy ideiglenesen kérjen
kamerákat, tárhelyet, és ha Karcagnak szüksége van rá, akkor visszaadja Berekfürdő.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy Berekfürdő Képviselő-testülete biztos, hogy
támogatná a Rendőrséget a kamerák figyelése érdekében. Ezzel ösztönöznék a többi önkormányzatot
is.
Fejes Zoltán kapitányságvezető: Ha az önkormányzat egyénileg kíván térfigyelő kamerát működtetni,
ahhoz minimum egy közterület-felügyelőt kell alkalmazni. Nem mindegy, hogy milyen helyiséget
biztosítanak a számára, riasztórendszerrel kell kiépítettnek lenni. Ez nagyon sok költséggel jár.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Köszöni a tájékoztatást. 2009-hez viszonyítva kb. felére csökkent a
bűncselekmények száma. Megkérdezi, hogy a rendőrség hogyan látja a Polgárőrség jövőjét? Van-e
esetlegesen probléma a Bereki Polgárőrséggel?
Fejes Zoltán kapitányságvezető: Karcag vonatkozásában nem jellemző a médiában szereplő probléma.
Kiemelkedő a kapcsolat a Polgárőrséggel. Lehet rájuk számítani, segítik a rendőrség munkáját. Érezni
rajtuk, hogy valóban a településért tesznek. Kiemelkedő az aktivitásuk, a hozzáállásuk. Megköszöni a
munkájukat.
Dr. Kenyeres Imre képviselő nézegetve a beszámolót, látta, hogy a betöréses lopás lakosságarányosan
több Kunmadarason, mint Karcagon. Kunmadarasi születésű, kertje és földje is van ott. A kertbe már
nem vet semmit, mert mindent ellopnak, a kunyhót pedig csákánnyal verték szét. Áldatlan állapot van,
ami nem tartható.
Fejes Zoltán kapitányságvezető elmondja, hogy Kunmadaras helyzete nem erre az ülésre tartozik.
Kunmadarason július 15-én lesz közmeghallgatás, ahol a Rendőrség is be fog számolni. A bűnözés
társadalmi probléma, amit a Rendőrség egymaga nem tud egy országban sem tud megoldani. A
társadalomnak együttesen kell ezt a problémát megoldani.
A Rendőrség 1998 óta van a Megyei Rendőrkapitányság állományában. Azóta a Karcagi
Rendőrkapitányság 110 fő létszámmal működött. Azóta az állomány folyamatosan csökkent.
Kunmadarason 24 órás ügyelet volt, az állomány onnan eltűnt. 2008-ban, amikor idekerült
folyamatosan bővítette az állományt, amiből minden település részesült. Bízik benne, hogy ezzel a
létszámmal már tudnak olyan köznyugalmat biztosítani, amely csökkenti a bűnözések számát. Bízik az
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eredményes tevékenységben. Bízik a Bíróságban, hogy egyre szigorúbb döntéseket fog hozni.
Kunmadarason is, ha minimálisan is, de megindult a bűncselekmények számának csökkenése.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megköszöni a választ. A kamerarendszert megpróbálja megvalósítani a
képviselő-testület. Javasolja a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
86/2011.(V.23.) Önkorm. határozat
a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóról.
Berekfürdő
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Karcagi
Rendőrkapitányságnak (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) és a Berekfürdői Polgárőr
Egyesületnek a település közrend és közbiztonsági helyzetére vonatkozó 2010. évi
beszámolóját elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Karcagi Rendőrkapitányság
2. Berekfürdői Polgárőr Egyesület
2. Dr. Hajdu Lajos polgármester
3. Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4. Polgármesteri Hivatal

2. Napirendi pont: Beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,
valamint a gyermekvédelmi felelősök munkájáról.
Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti Kun Csillát, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központjának igazgatóját. A 2010. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok
ellátásról, valamint a gyermekvédelmi felelősök munkájáról szóló beszámoló a képviselők részére
kiküldésre került. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Megkérdezi, hogy a felelősök
kívánják-e a beszámolójukat kiegészíteni?
Kiegészítés nem érkezett. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Milyennek látják a község problémáit?
Kovácsné Szabó Ágnes: Berekfürdőn nagyon jól működik az együttműködés az önkormányzattal, az
intézményekkel, így nagyon kevés jelzés kerül a gyermekjóléti szolgálathoz. Inkább középiskolások
igazolatlan hiányzása miatt érkeztek jelzések.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző: A hivatal is így gondolja, szociálisabban érzékenyebbek, mint a
környező települések, és ismernek is minden családot.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? További kérdés, észrevétel
nem érkezett, ezért megköszöni munkát.
A képviselő-testület tagjai elfogadják-e a 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámolót?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
87/2011.(V.23.) Önkorm. határozat
a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolóról.

Készült: 2011. május 23-án

Oldalszám: 6/11

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 2010.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 5000
Szolnok, Kossuth L. u. 2.
2. Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala, Kissné
Szendrei Judit gyámhivatal vezetője, 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
3. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Kun Csilla
intézményvezető, 5300 Karcag, Püspökladányi út 33.
4. Dr. Hajdu Lajos polgármester
5. Potornainé Szűcs Katalin jegyző
6. Polgármesteri Hivatal

3. Napirendi pont: Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek
interpellációja, kérdése?
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy hová tűntek az útépítők?
Czinege Béla alpolgármester: Megnézték az utat, ki fogják javítani.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy a honlap készítésen folyamatban van.
Székely László igazgató elmondja, hogy az iskola és az óvoda honlapterve is elkészült.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Van-e még a képviselők közül valakinek kérdése, észrevétele? További
kérdés, észrevétel nem érkezett. Megkérdezi a lakosokat, hogy van-e valakinek kérdése?
A lakosság részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

4. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester ismereti a két ülés között történt főbb eseményeket.
Lezajlott a festőtábor, értékes festmények maradtak. A jövő évtől új művészeti vezetője lesz a
tábornak, Bráda Tibor. Ő Munkácsy Díjas festőművész, művészeti tanszékvezető tanár, karcagi
származású. Három olyan karcagi művész kötődik Berekfürdőhöz, akikkel a község kulturális és
művészeti koncepcióját meg kellene csináltatni, Bráda Tibor, Csíkos Sándor és Györfi Sándor.
A hétvégi fogászati ügyelet megszűnik Karcagon.
A komposztálásra beadásra került a pályázat, ami a beadás után felfüggesztésre is kerül a sok
jelentkező és a kevés pénz miatt.
A Leader pályázat keretén belül elkezdődött a játszótér készítése. Remélhetőleg a gyereknapra el is
készül. Ez lesz a gyereknapnak a fő produkciója.
A Polgárőrség most ünnepelte a fennállásának 20 éves évfordulóját.
Tüdőszűrés lesz június 7-én, 8-án, kötelező jelleggel, a 30 éven felülieknek.
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A szeméttelep rekultiválásának kivitelezésére a közbeszerzési kiírás elkészült. Péteken volt helyszíni
bejárás. Sok érdeklődő volt. A természet már majdnem visszavette magának a területet, már csak az
üveg látszik.
A Habitat ma elkezdte az önkormányzati lakások felújítását.
A zeneoktatást illetően aláírásra került a szerződés a szolnoki zeneiskolával. Ugyanannyi támogatásért
még a táncoktatást is vállalták. A község rendezvényeire is biztosítani fognak szereplést, nem csak a
gyerekek által, hanem maguk az oktatók által is.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele, kiegészíteni valója? Kiegészítés, módosítás nem érkezett.

5. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző röviden ismertette a lejárt határidejű határozatokat.
A gyerekek fürdőbérlet támogatása megtörtént, 101 db bérlet árát, összesen 303.000 Ft összeget
fizetett ki az önkormányzat támogatás jogcímen.
A 16/2011.(II.14.) Önkorm. határozat lakbércsökkentésre vonatkozott. A csökkentés érvényesítésre
került március és április hónapban.
A 17/2011.(II.14.) Önkorm. határozat közterület-foglalásról szóló. A kérelmezővel nem került
megkötésre a szerződés, mivel a fürdőben folytatja tevékenységét.
A „Tőkés Sándor Díj” adományozása napirendként fog szerepelni.
A Berek-Víz Kft. felmérte a csapadékvíznek a szennyvízbe történő bekötésének ellenőrzését. A hivatal
megkapta az adatokat, a szükséges, jogszabályban előírt intézkedéseket megteszi.
A Berek-Víz Kft. pályázati beszámolója kiküldésre került.
Várja a kérdéseket, észrevételeket.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Kérdés, észrevétel nem érkezett. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
88/2011.(V.23.) Önkorm. határozat
a lejárt határidejű határozatokról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

a

lejárt

határidejű

Erről értesülnek:
1) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Polgármesteri Hivatal

6. Napirendi pont: Előterjesztés az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az
eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a rendelet megalkotása jogszabályi előírás. A
rendelet a helyi adottságok figyelembevételével készült el. A hivatali helyiség a Művelődési Ház. Ha
ezen kívül történik a házasságkötés, akkor minimális összeget kell fizetni. Elég nagy eltérések vannak
a települések között. Berekfürdő külön díjat semmiért sem kér, kivéve a versmondás díját.
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy névadó nem jellemző?
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Potornainé Szűcs Katalin jegyző: Nagyon ritkán szokott lenni, de azt is külön rendeletben kell
szabályozni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért javasolja a rendelet elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
10/2011.(V.24.) Önkorm. rendelet
az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó díjak
mértékéről.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Napirendi pont: Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék
kezeléséről, és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkorm. rendelet módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a rendeletmódosítás a gazdálkodó szervezetekre és
intézményekre vonatkozik. 2.400 Ft+ÁFA/hó volt a kisebb, 4.000 Ft+ÁFA/hó pedig a nagyobb kukák
díja. A kisebb kukák díját javasolja emelni, azért, hogy inkább a nagyobb gyűjtőedényeket vegyék
igénybe. A kisebb kukák hamar megtelnek, és utána mellé gyűjtik a szemetet.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem érkezett.
Javasolja a rendelet elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
11/2011.(IV.01.) Önkorm. rendelet
A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, és ártalommentes
elhelyezéséről szóló 16/2005.(IX.05.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. Napirendi pont: Előterjesztés a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójára.
Dr. Hajdu Lajos polgármester visszatér a lejárt határidejű határozatoknál szóló beszámolóban említett
Berek-Víz Kft. pályázati beszámolójára. A Kft. határozati javaslatot tett, melyet elfogadásra javasol.
Van-e valakinek kérdése, észrevételek?
Kérdés észrevétel nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
89/2011.(V.23.) Önkorm. határozat
a fürdőberuházásról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Berek-Víz Kft-nek,
hogy az ÉAOP-2.1.1.A-2f-2009-0008 jelű pályázat keretében tervezett fürdőberuházást a
várhatóan nem gazdaságos üzemeltetés miatt ne valósítsa meg, és az eddig erre fordított
összegeket vezesse ki a könyveiből.
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Erről értesülnek:
1) Berek-Víz Kft. Berekfürdő, Berek tér 11.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Berek-Víz Kft. 2010. évi egyszerűsített beszámolója
kiküldésre került a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. Kívánják-e a beszámolót kiegészíteni?
Harmati Péter gazdasági vezető: Vári Imre könyvvizsgáló a beszámolót megvizsgálta és hitelesnek
találta az adatokat. A hosszú lejáratú kötelezettségekből átsorolást kért a rövid lejáratú kötelezettségek
közé. A beszámolót a könyvvizsgáló jóváhagyta.
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy könyvvizsgálói jelentés nélkül elfogadható-e a
beszámoló?
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja a beszámoló elfogadását azzal, hogy a könyvvizsgálói jelentést
május 30-ig ki kell küldeni a képviselőknek. A képviselők, ha valami problémát találnak, akkor a
beszámolót újratárgyalják.
Ki az, aki a beszámolót elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
90/2011.(V.23.) Önkorm. határozat
a Berek-Víz Kft. 2010. évi egyszerűsített beszámolójáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. 2010. évi
egyszerűsített beszámolóját elfogadja, és javasolja a 17.428.309 Ft mérleg szerint
eredmény eredménytartalékba vezetését.
Erről értesülnek:
1) Berek-Víz Kft. Berekfürdő, Berek tér 11.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
Dr. Hajdu Lajos polgármester az ülés további részére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 12. § (4) bekezdése alapján zárt ülést rendel el.
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.)
k. m. f.

/: Dr. Hajdu Lajos :/
polgármester
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