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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 Dr. Kenyeres Imre és ifj. Nagy György 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:
102/2011.(VI.27.) 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 Dr. Kenyeres Imre és ifj. Nagy György képviselőket
választotta meg.
Erről értesülnek:
1) Dr. Kenyeres Imre képviselő
2) Ifj. Nagy György képviselő
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5) Képviselő-testület tagjai
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a napirendi javaslat a meghívóban kiküldésre került.
Van-e valakinek módosító javaslata?
Módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a napirendi javaslat elfogadását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
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103/2011.(VI.27.) 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. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.
2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.
Előadó: Dr. Hajdu Lajos polgármester
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4. Előterjesztés a szociális igazgatásról, és az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 6/2009.(III.10.) sz. önkorm. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.) sz. önkorm.
rendelet módosítására.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
6. Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi
térítési díjának meghatározásáról szóló 14/2005.(VII.18.) sz. önkorm. rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
7. Előterjesztés az építményadóról szóló 22/2003.(XII.15.) sz. önkorm. rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
8. Előterjesztés a képviselő-testület és a bizottság tagjainak járó tiszteletdíj
magállapításáról szóló 21/2006.(X.24.) sz. önkorm. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
9. Előterjesztés Berekfürdő község közigazgatási területén vízállások létesítésének és
fennmaradásának szabályozásáról.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
10. Előterjesztés beiskolázási támogatásokra.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
11. Beszámoló a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda 2010/2011. tanévéről.
Előadó: Székely László igazgató
12. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről, valamint a könyvvizsgáló jelentéséről.
Előterjesztő: Gál József ügyvezető igazgató
13. Előterjesztés optikai kábel létesítése kapcsán tulajdonosi hozzájárulásról.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
14. Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Tárulás Társulási Megállapodásának
módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
15. Előterjesztés útépítés támogatására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
16. Előterjesztés nyári gyermekétkeztetés támogatásra.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
17. Előterjesztés Berekfürdő község füstmentesítésére, azaz dohányzási tilalom bevezetésére.
Előterjesztő: Dr. Kenyeres Imre képviselő
18. Előterjesztés a közterületek parkosítására.
Előterjesztő: Dr. Kenyeres Imre képviselő
19. Előterjesztés az „Erős falu” rendezvény támogatására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
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20. Előterjesztés „Nagykunságért díj” odaítélésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
21. Előterjesztés a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására beérkezett
pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
22. Előterjesztés a közétkeztetésre beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
23. Előterjesztés kitüntetések adományozására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
24. Előterjesztés a Laguna Kft. ajánlatára.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
25. Előterjesztés telek visszavásárlás iránti kérelemre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
26. Előterjesztés telek vásárlás iránti kérelemre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
27. Előterjesztés kamatmentes kölcsön iránti kérelemre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
28. Előterjesztés lakásbérleti szerződések meghosszabbítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
29. Aktualitások.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Képviselő-testület tagjai

Napirendi

pontok

tárgyalása

1. Napirendi pont: Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek
interpellációja, kérdése?
Buczkó Zoltánné képviselő kéri, hogy nézzék meg, hogy van-e arra lehetőség, hogy a Tourinform
Iroda hétvégén is nyitva tartson.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Művelődési Ház dolgozói 2 fővel kevesebben vannak,
mint tavaly. Az a kérdés, hogy három fő el tudja-e látni, vagy vegyenek fel valakit?
Buczkó Zoltánné képviselő: Régebben diákokat vettek fel, akik a strandon látták el a tourinform
feladatokat. Tourist polic-osokat alkalmaztak.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a hétvégi ügyeletet a Polgármesteri Hivatal is ki
fogja próbálni.
Puskás Mariann megbízott igazgató elmondja, hogy mostantól szombatonként nyitva lesz a
Tourinform Iroda.

Készült: 2011. június 27-én

Oldalszám: 4/28

Hosszu András képviselő köszönetét fejezi ki a csíkszentkirályi kirándulásért. Külön köszönetét fejezi
ki Puskás Mariannak, amiért olyan jól kézben tartotta az egész kirándulást.
Néhány szót szeretne szólni az I. Berekfürdői Undergrund Zene Tehetségkutató Versenyről. Rendben
lezajlott, panasz nem érkezett. A költségvetést egy kicsit túlszárnyalták, köszöni az önkormányzat
támogatását, a Berek-Víz Kft. felajánlását.
A következő témára áttérve megkérdezi, hogy a Pávai Vajna Hotel kútjából származó elhasznált
melegvíz miért fog közvetlenül a tóba folyni?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ideiglenesen
engedélyezte a használt melegvíznek a tóba való bevezetését. Egyeztetett a Vízügyi Igazgatósággal,
annak érdekében, hogy vizsgálják meg, hogy szabad-e a tavon kívül máshová vezetni a vizet. El fogja
készíttetni az egész tórendszer ökológiai vizsgálatát, hogy mennyiségileg és minőségileg is mennyi
vizet bír még el. A tanulmány elkészítéséig, ideiglenesen engedélyezte a víznek a tóba vezetését.
Gál József ügyvezető igazgató: Elkészült a tanulmány, amit holnap fog a Vízügyi Igazgatóság elhozni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Ezt a tanulmányt el kell készíteni, mert várható, hogy más intézmény is
akar majd kutat fúrni. Most ideiglenesen engedélyezésre került, hogy a tóba kerüljön a víz. Egyébként
a kút vízösszetételét tekintve nem rontja a tó vizének minőségét.
Ifj. Nagy György képviselő elmondja, hogy eddig erről nem kaptak tájékoztatást a képviselők.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Az ökológiai tanulmány alapján vissza fognak térni erre a kérdésre.
Ifj. Nagy György képviselő visszatérve a zenei tehetségkutató versenyre, elmondja, hogy 14-15 éves
gyerekek voltak a polgárőrök. Májusban lépett hatályba egy törvény, amely szerint nagykorúak
lehetnek csak polgárőrök.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: A Polgárőrség vezetőjével egyeztetni fog ezzel kapcsolatosan, de a
gyerekekkel voltak felnőttek is járőrözni.
ifj. Nagy György képviselő: Felmerült, hogy 4 üléssel ki lehetne bővíteni a kisbuszt. Júliusban lesz a
műszaki felülvizsgálata a busznak.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Csak az lesz a gond, hogy nem lesz csomagtér.
Ifj. Nagy György képviselő: Utánfutóval megoldható.
Czinege Béla alpolgármester: Kb. fél millió Ft lenne a költsége.
Dr. Hajdu Lajos polgármester kéri ifj. Nagy Györgyöt, hogy készítsen a busz bővítésére egy
előterjesztést, valamint a hivatal vizsgálja meg, hogy a pályázat megengedi-e a bővítést.
Ifj. Nagy György képviselő további észrevétele, hogy a sportpályánál, a szelektív hulladékgyűjtő
mögött van egy akna, amit meg kellene csináltatni zárhatóra.
Buczkó Zoltánné képviselő válasza: Ez kábeltévés akna, amit a szolgáltató megnézett. Lezárható
fedelet fognak rá készíteni.
Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy az új osztású területen a közterület fűnyírása hogy áll?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: A közterület-felügyelő megnézte, a Berek-Víz Kft. pedig a
kapacitása függvényében intézkedni fog.
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Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy szúnyogirtás volt-e már?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: A múlt hétvégén már lett volna, de az időjárás miatt nem
lehetett.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy a Metropol újságban benne van a berekfürdői fürdő
fényképe, de Berekfürdő nevét meg sem említik.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megjegyzi: Ennyit az újságok megbízhatóságáról. Helyreigazítást lehet
kérni.
Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy a kamerarendszer hogy áll?
Czinege Béla alpolgármester: Elviekben hozzájárult a kistérség a tárhelyek átadásához, de még nincs
róla határozat. 6 tárhelyet kért. A fürdővel kapcsolatosan szintén megnézték a kamerák kiépítésének
lehetőségét.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: A kistérségi ülésen felvetette a problémát. Műszakilag meg kell
vizsgálni, hogy működőképes lesz-e a rendszer. Olyan információi vannak, hogy a karcagi Leader-ben
100 %-os támogatással van pályázati lehetőség kamerarendszer kiépítésére. Ennek utána kell nézni.
Hosszu András képviselő a fürdő vezetőjétől kérdez rá az Arany János utcai járdára.
Gál József ügyvezető igazgató: A járda a víz-szennyvíz vezetése miatt fel lett bontva.
Hosszu András képviselő rákérdez a Kemecsiék fürdő felőli kerítésére.
Gál József ügyvezető igazgató nem tudja, hogy ki engedélyezte, hogy a fürdővel közös kerítést
megbontsák.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző kéri, hogy ezt a Berek-Víz Kft. írásban jelezze a hivatal felé, hogy
megtegyék a szükséges intézkedéseket.
Hosszu András képviselő megjegyzi, hogy nagyon sok a bögöly.
Gál József ügyvezető igazgató: Most az az időszak van, hogy sok a bögöly, nem tudnak vele mit
kezdeni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: A fürdőben eddig soha nem volt probléma a homok-focipályával. Most,
amióta be van kerítve, írásos panasz is érkezett.
Ifj. Nagy György képviselő megkérdezi, hogy a vendéglátó egységek fizetik-e a közterület-foglalási
díjat?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: Egy kivételével mindegyik fizetett.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy meg lehet beszélni a focistákkal, illetve a vendégek
számára ki lehet írni egy táblára, hogy 12-től 15 óráig ne focizzanak, valamint nagyon száraz időben a
pályát használata előtt fél órával locsolják fel.
Ifj. Nagy György képviselő elmondja, hogy problémák vannak az új útalapokkal.
Dr. Hajdu Lajos polgármester kéri, hogy adják be írásban a problémát. Ő is végigment a Fodor József
és a Radnóti Miklós utcán, de nem észlelte a hibát.
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Van-e még valakinek kérdése, észrevétele a képviselők közül?
További kérdés, észrevétel nem érkezett.
Megkérdezi a megjelent lakosokat, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Galaczi Antalné berekfürdői lakos csatlakozik Buczkó Zoltánné felvetéséhez a Tourinform Iroda
nyitva tartását illetően. Örül, hogy elindult a kamerarendszerben valami, ugyanis megnövekedtek a
lopások száma. Az utóbbi két évben elég sok fiatal volt Berekfürdőn. Itt volt a Tehetségkutató
Verseny, az utcabál, a homokfoci bajnokság, és mindhárom pozitívan zárult. A fiatalok hozzák a
barátaikat, lehet rájuk számítani. Ez a három rendezvény megmutatta, hogy összefogásban az erő. Az
egészséges életmódhoz hozzátartozik a sport, erre volt jó a homokfoci bajnokság. A fiataloknak meg
kell adni a lehetőséget.
Ifj. Nagy György képviselő elmondja, hogy éjféllel bezárultak a rendezvények, mivel csak addig
kaptak az útlezárásra lehetőséget.
A Polgárőrség agresszívan lépett fel vele szemben a rendezvényeknél, az éjféli zárást illetően.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Az önkormányzat és a civil rendezvények között nem tehet
különbséget. Ha megengedik a hosszabb programokat, akkor mit fognak mondani, ha valaki
hétköznap akar rendezvényt szervezni?
Buczkó Zoltánné képviselő: Hétvégén egy nap a szórakozásé. Este 8-ig van nyitva a fürdő, a
szórakozás a vendéglátóegységekben 9 óra, fél 10 körül indul meg, éjfélkor meg már le kell zárni
mindent.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy rugalmasan lehet kezelni ezeket a dolgokat. Azt
próbálta szorgalmazni, hogy a Polgárőrség azokon a helyeken intézkedjen, ahol probléma van. Nem
jutottak közös nevezőre.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele a lakosság részéről?
További kérdés, észrevétel nem érkezett.

2. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester röviden ismerteti a két ülés között történt főbb eseményeket.
Csíkszentkirályon, illetve a Csíksomlyói búcsún vettek részt a berekfürdőiek. Egy jól sikerült
kirándulás volt.
Az idegenforgalmi adó az első 5 hónap alatt jól alakult. 2010-ben június 15-ig 26.845 volt a
vendégéjszakák száma, míg idén 28.646. Az idegenforgalmi adóból 2010. június 15-ig 8.343.100 Ft,
2011. június 15-ig pedig 10.576.700 Ft folyt be. Kb. 20 % az emelkedés.
Ifj. Nagy György képviselő megkérdezi, hogy mióta van az idegenforgalmi adó ellenőrzése?
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Május közepétől. A szezon végén lehet megmondani, hogy az
idegenforgalmi adó ellenőrzésnek köszönhető-e a bevétel növekedés.
A Matula csárdát illetően az építési hatóság meghozta a határozatát, legkésőbb szeptember 30-ig kell
az építtetőnek elbontania az épületet.
Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy van-e még fellebbezési lehetőség?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Nincs. Ha határidőre nem teljesíti a bontást, akkor az építési
hatóság hoz még egy határozatot, amiben kijelöli, hogy kinek kell lebontania az épületet.
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A Nagykun Hagyományőrző Társulás a civil szervezetek támogatására pályázatot írt ki. A Társulás két
berekfürdői civil szervezetet támogatott. Az Őszikék Nyugdíjas Klub az Országos Nyugdíjas
Találkozóra 75.000 Ft-ot, a Mozgássérültek Csoportja pedig a Rokkantak Világnapjára 30.000 Ft
támogatást kapott.
Szervezés alatt van a Barta Gedeon Sakk Emlékverseny, októberben. A Megbékélés Házában lesz a
rendezvény. A Barta Gedeon múlt század első három legjobb versenyzője között szerepelt.
Július 23-24-én lesz a testvérvárosi találkozó. Július 23-án lesz az indonéz nap. Itt lesz az Indonéz
nagykövet. Július 24-én pedig megnyílik a szovjet katonai hagyaték kiállításának megnyitása. Ez egy
állandó kiállítás lenne a piac épületében.
A Sportkörrel kötni kell egy megállapodást a sportpálya és a sportöltöző használatára. Az egyesület
csak akkor indíthat a megyei bajnokságon csapatot, illetve csak akkor pályázhat, ha van a tulajdonában
sportpálya, vagy azt használatba kapta.
Június 30-án lejár a Művelődési Ház vezetőjének a megbízatása. Ki kell neki fizetni a jubileumi
jutalmat.
Az Út Kurucznak ki kell fizetni egy elmaradott, két évvel ezelőtti tervezési díjat, ami 5-600.000 Ft.
Ennyit kívánt elmondani.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

3. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző tájékoztatja a képviselőket a lejárt határidejű határozatokról.
31/2011.(III.28.) sz. önkorm. határozat az Allnet Hungary Kft. részére értékesített telekre vonatkozik.
A módosított határidő lejárt 2011. május hó 31. napján. A Földhivatali bejegyzés sajnos még mindig
nincs a birtokunkba. Többször megkérte az ügyintézőt a Földhivatalnál, hogy nézze meg, hogy
hiányzik-e még valami. A múlt héten kapott egy e-mailt az Ügyvéd úrtól, hogy még hiányzik az
önkormányzat törzskönyvi kivonata. Egy órán belül pótoltuk a hiányt, azonban ezt a hiánypótlási
felhívást a Földhivatal az ügyintézési határidő lejárta előtt két nappal küldte meg. Nem kér határidő
hosszabbítást, mert reméli, hogy hamarosan rendeződik az ügy.
A 68/2011.(IV.26.) sz. önkorm. határozat a folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról szól. A
hitelkeret meghosszabbításra került.
A 71/2011.((IV.26.) sz. önkorm. határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda igazgatói
állásának meghirdetéséről szól. Az állás meghirdetésre került. Az elbírálás napirendi pontként
szerepel.
A 77/2011.(IV.26.) sz. önkorm. határozat az Arany János utcai buszmegálló útpadkájának javításáról
szól. A javítás megtörtént.
A 83/2011.(IV.26.) sz. önkorm. határozat festmény értékesítésére vonatkozik. A határozatot elküldtük
az ajánlattevőnek, visszajelzést várunk.
A 82/2011.(IV.26. ) sz. önkorm. határozat az 548/67 hrsz-ú telek visszavásárlásáról szól. A
jogügylethez szükséges okirat elkészült, aláírásra vár.
Várja a kérdéseket, észrevételeket.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem érkezett.
Szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
104/2011.(VI.27.) Önkorm. határozat
a lejárt határidejű határozatokról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Készült: 2011. június 27-én
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Erről értesülnek:
1) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Polgármesteri Hivatal
4. Napirendi pont: Előterjesztés a szociális igazgatásról , és az egyes szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 6/2009.(III.10.) sz. önkorm. rendelet módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a szociális rendelet felülvizsgálatára azért került sor,
mert szociális támogatások összege elég sok, 20 millió Ft körül van, illetve egyéb változások miatt is
szükségessé vált.
Egyenként végigmennének a támogatási formákon.
Dr. Kenyeres Imre képviselő nem javasolja módosítani.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja Dr. Kenyeres Imre képviselő javaslatát.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 1 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat
nélkül nem fogadta el.
Javasolja a támogatási formákat egyenként megtárgyalni.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
A közgyógyellátással kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele? A méltányosságból megállapított
közgyógyellátást több, mint 2 millió Ft-al támogatja az önkormányzat.
Czinege Béla alpolgármester javasolja, hogy méltányosságból annak a személynek lehessen
megállapítani a közgyógyellátást,
- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
- egyedül élő esetén 250 %-át.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy korábban úgy működött a közgyógyellátás, hogy nem
volt meghatározva a gyógyszerkeret, hanem a beteg az összes gyógyszerét ingyen kapta. Most az
állam ezt leredukálta 6.000 Ft-ra. Tehát havonta 6.000 Ft-ig kapja ingyen a beteg a gyógyszerét, amely
után az önkormányzat 30.000 Ft körüli támogatást fizet éves szinten az Egészségbiztosítási
Pénztárnak.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy még így is a törvény által meghatározott minimum felett
kerülne meghatározásra az egy főre jutó jövedelem.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Így van, és több mint 1.000.000 Ft lenne a megtakarítás.
Szavazásra bocsátja Czinege Béla alpolgármester javaslatát?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül egyhangúlag elfogadta.
Megkérdezi, hogy a módosítás mikortól kerüljön bevezetésre?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző: 2011. július 1-jétől javasolja bevezetni, a július 1-je után beérkezett
kérelmekre vonatkozna.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül egyhangúlag elfogadta.
Áttér a fürdőbérlet támogatásra. Várja a javaslatokat.
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Ifj. Nagy György képviselő teljesen ingyen adná a bérletet.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az már természetbeni juttatásnak számít, 98 %
adóköteles.
Czinege Béla alpolgármester véleménye szerint úszásoktatásra, tanóra keretén belül ingyen engedné
be a gyerekeket a fürdőbe, de iskolai időn kívül vegye meg a szülő a 3.000 Ft-os bérletet a
gyerekének.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy mi indokolja, hogy 24. életévükig támogassák a
fürdőbérletek megvásárlását?
Ifj. Nagy György képviselő visszakérdez, hogy miért nem támogathatják a fiatalokat?
Buczkó Zoltánné képviselő meghagyná a 3.000 Ft-os fürdőbérletet a diákoknak 24 éves korig, de 14
éves kor felett nem térítené vissza a bérlet árát, mivel az a korosztály valójában csak nyáron van
itthon.
Székely László iskolaigazgató elmondja, hogy ma már 15 éves korúak a 8. osztályosok, ezért nem
életkorhoz kötné a támogatást.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja Buczkó Zoltánné indítványát azzal a módosítással,
hogy az általános iskola befejezéséig, maximum 16 éves korig biztosítja az önkormányzat a
támogatást.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 5 igen és 2 nem szavazattal, tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
Szavazásra bocsátja ifj. Nagy György képviselő indítványát, mely szerint nem módosítana a
képviselő-testület ezen a támogatási formán.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 2 igen és 5 nem szavazattal, tartózkodó szavazat
nélkül nem fogadta el.
Áttér a születési támogatásra. Ez a fiatalok olyan típusú támogatása, amely nem sok önkormányzatnál
van. Gyermek születéskor az önkormányzat az öregségi nyugdíj legkisebb összegével támogatta a
családot. Évente átlagosan 10 születés van.
Czinege Béla alpolgármester 50.000 Ft-tal javasolja támogatni a családokat. Ebben az évben még csak
egy gyermek született.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez kötné a
támogatást.
Czinege Béla alpolgármester törölné az önkormányzat intézményeiben dolgozók támogatását.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja azt, hogy a rendeletből törlésre kerüljön az a rész,
hogy az önkormányzat intézményeiben dolgozók is kaphassanak születési támogatást.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Dr. Hajdu Lajos polgármester az öregségi nyugdíj 200 %-ában javasolja a támogatás összegét
megállapítani.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
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Áttér a temetési segélyre. 2010. évben 7 fő kapott temetési segélyt, 2011. évben eddig pedig 1 fő. A
támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a.
Czinege Béla alpolgármester az egy főre jutó jövedelem a közgyógyellátásnál meghatározott
jövedelmi határokhoz igazodik. Nem javasolja változtatni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Áttér a köztemetésre, amit nem javasol módosítani. Köztemetés nem is volt az elmúlt 5 évben.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
A következő az átmeneti segélyként nyújtandó visszatérítendő kamatmentes kölcsön. A hivatal
javasolja ezt a támogatási formát megszüntetni, mivel a megállapított támogatásokból alig került
visszafizetésre.
Czinege Béla alpolgármester egyetért a támogatás megszüntetésével.
Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy történt-e intézkedés a kintlévőségek behajtására?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy akinek van valamilyen ellátása, annak folyamatosan
visszavonásra kerül a kölcsön.
Czinege Béla alpolgármester véleménye szerint a rászorulókat ideiglenesen foglalkoztatni lehetne, és a
fizetéséből a kölcsönt levonni.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ilyen is van már.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy elengedni sem szabad a kölcsönt, mert igazságtalan
lenne azokkal szemben, akik nehezen ugyan, de visszafizetik a pénzt.
Szavazásra bocsátja az átmeneti segélyként nyújtandó visszatérítendő kamatmentes kölcsön eltörlését.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Átmeneti segélyként elemi kár esetén nyújtható támogatás a következő. 2001-ben tűzeset miatt került
támogatás kifizetésre. Nem javasolja ezt a támogatási formát módosítani.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Áttér az egyszeri átmeneti segélyre.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a rendkívüli többletkiadás nem volt meghatározva,
ami fontos dolog.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a hivatal átgondolni javasolja azt, hogy bevezetésre
kerüljön-e a rendszeres átmeneti segély. Ha ez a támogatási forma bevezetésre kerül, akkor azt
mindenképpen a testület hatáskörében kell tartani. Az egyszeri átmeneti segélyt a hivatal nem
javasolja módosítani.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
A másik támogatási forma a lakásfenntartási támogatás.
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Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a lakásfenntartási támogatás augusztusban kerülne
átdolgozásra, mivel szeptembertől meg fog szűnni a gázár támogatás. A helyi lakásfenntartási
támogatásként nyújtott tűzifa törlésre kerülne a rendeletből.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja a módosítási javaslat elfogadását.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az ápolási díj a következő támogatási forma, amin nem
javasol változtatni a hivatal.
Ifj. Nagy György képviselő megkérdezi, hogy a helyi ápolási díj az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-a. Nem lehetne ezen emelni?
Hosszu András képviselő 100 %-ra javasolja emelni a támogatás összegét.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
A következő rendkívüli támogatási forma a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Ilyen támogatás az
elmúlt 5 évben nem került megállapításra. A hivatal nem javasolja a módosítást.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Áttér a beiskolázási támogatásra. Az önkormányzat beiskolázási támogatásra és a tankönyvekre több
mint 2 millió Ft-ot fizetett ki az elmúlt évben. Az óvodások 1.000 Ft-ot, az általános iskolások ingyen
kapták a tankönyvet, a középiskolások 6.500 Ft-ot kaptak, főiskolások egyetemisták nem kaptak külön
támogatást, mivel kapják a Bursa ösztöndíjat. Az általános iskolásoknál két csoport van, vannak, akik
szociális helyzettől függően ingyen kapják a tankönyvet, melyhez az állam 12.000 Ft-tal járul hozzá.
A 12.000 Ft-ot minden gyermek után megkapja az iskola, függetlenül attól, hogy mennyibe kerül a
tankönyv.
Székely László iskolaigazgató elmondja, hogy kb. 170.000 Ft-tal kell az önkormányzatnak
hozzájárulnia ahhoz, hogy a rászoruló gyerekek ténylegesen ingyen kapják a tankönyvet. A másik
csoport, az állami támogatásra nem jogosultak. Ha minden gyerek ingyen kapja a tankönyvet, akkor
ahhoz az önkormányzatnak kb. 600.000 Ft-ot kell biztosítani.
Vettek tartós könyveket annak érdekében, hogy kevesebbet kelljen fizetni a tankönyvekért. 7.
osztályban új tantárgyak jönnek be, ezért kerül olyan sokba a tankönyv, illetve a nyelvkönyvek nagyon
drágák.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy az óvodások kapjanak-e támogatást?
Czinege Béla alpolgármester nem javasolja. Az 1.000 Ft-ot nem nézik semmibe, az önkormányzatnak
meg kiadás.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Ki az aki egyetért azzal, hogy az óvodások ne kapjanak támogatást?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 2 igen és 5 nem szavazattal nem fogadta el.
Ki az, aki egyetért azzal, hogy az óvodásoknak gyermekenként az 1.000 Ft támogatása megmaradjon?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 5 igen és 2 nem szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta.
Az általános iskolásoknál az állami támogatásra nem jogosultaknak ingyenesen biztosítja-e az
önkormányzat a tankönyvet? Ez kb. 600.000 Ft-os kiadást jelent, ami nincs betervezve a
költségvetésbe.
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Székely László iskolaigazgató elmondja, hogy 5-6 évvel ezelőtt az önkormányzat az állami
támogatásra nem jogosultaknak 50 %-os támogatást nyújtott a tankönyvekhez. Előtte és utána is 100
%-os támogatást kaptak.
Dr. Hajdu Lajos polgármester kéri, hogy ha támogatás kerül megállapításra, akkor határozzák meg azt
is, hogy minek a terhére kerül kifizetésre. Mindenképpen javasol minimum 50 %-os csökkenést.
Folyamatosan kérték, hogy próbálják meg a tankönyveket olcsóbban beszerezni. Amíg az
önkormányzat mindig kifizeti a könyveket, addig nem fog az iskola változtatni.
Az a gond, hogy a fejlesztési lehetőségtől fogják elvinni a pénz, ugyanis hiába van pályázati lehetőség,
ha önerőt nem tudnak felmutatni. A mínusz 60 millió Ft-ot nem fogják önerőként elfogadni.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal a szociális ellátások
felülvizsgálatát önként készítette el, azért hogy tájékoztassák a képviselő-testületet arról, hogy mennyi
adható támogatás van bevezetve. A költségvetés tárgyalásánál a Polgármesteri Hivatal volt az
egyedüli, aki próbált egy kicsit spórolni. A hivatal elindította a kintlévőségek behajtására a
végrehajtási eljárásokat. Bevezettük az adóellenőrzést. Helyszíni ellenőrzéseket vezettünk be az
üdülőknél bevételek növelésére. Próbál a hivatal mindent megtenni, hogy a kiadásokat csökkentse, és
a bevételeket növelje. Kéri a képviselő-testületet, hogy gondolja át, hogy milyen kiadásokat támogat,
és milyen bevételek terhére.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy Polgármester úr tett egy köztes javaslatot az általános
iskolások támogatására.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy 600.000 Ft-on vitatkoznak, miközben van két szerződésük,
az egyik a Pávai Hotel kútfúrásának engedélyezése, a másik pedig a Pereczar féle telek, amivel pénzt
veszít az önkormányzat.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: A Pereczar telekkel csak nyernek, mivel még most sem adták volna el.
Telekadó, iparűzési adó fog befolyni.
Ki az, aki egyetért azzal, hogy az iskolásoknak a tankönyvtámogatás 50 %-os legyen?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 3 nem szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta.
A következő a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram. Ezt nem javasolja módosítani, mivel ha az
önkormányzat 10 hónapon keresztül 5-5.000 Ft támogatást nyújt, az állami a másik 5.000 Ft-ot
melléteszi.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
A speciális iskolába járók támogatását javasolja, az állami támogatással csökkentett tankönyvár 100
%-ával.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
A középiskolás tanulók esetében 6.500 Ft támogatás volt megállapítva. Ez a támogatás megmaradjone, kompenzálva a fürdőbérlet támogatás megszüntetését?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta.
A következő az utazási bérlettámogatás, mely a más községből a bereki iskolába járó gyerekek utazási
bérletének 100 %-os támogatására vonatkozik.
Czinege Béla alpolgármester 50 %-os támogatást javasol.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy 2010. évben 600.000 Ft volt a bérlettámogatásra
fordított összeg. Javasolja, hogy ha 50 %-os lesz a támogatás, akkor a kivitelezése úgy történjen, hogy
minden második hónapban az önkormányzat fizeti ki a gyerekek bérletét.
Ki az, aki az 50 %-os támogatást elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 2 nem szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta.
Ki az, aki ezekkel a módosításokkal a szociális igazgatásról, és az egyes szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 6/2009.(III.10.) Önkrom. rendelet módosítását elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott módosítási javaslatokkal a rendeletmódosítást 5
igen, 2 nem szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
12/2011.(VII.01.) Önkorm. rendelet
a szociális igazgatásról, és az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(III.10.)
Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Napirendi pont: Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.)
sz. önkorm. rendelet módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előző napirendi pontnál az összes szociális jellegű
támogatás megtárgyalásra került. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.)
Önkorm. rendelet tartalmazza a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a beiskolázási támogatást, az
éves fürdőbérlet támogatást, valamint az utazási bérlettámogatást.
Az elhangzott módosításokkal javasolja a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.)
Önkorm. rendelet módosításának elfogadását.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott módosítási javaslatokkal a rendeletmódosítást 5
igen, 2 nem szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
13/2011.(VII.01.) Önkorm. rendelet
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Napirendi pont: Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
intézményi térítési díjának meghatározásáról szóló 14/2005.(VII.18.) sz. önkorm.
rendelet módosításáról.
Dr. Hajdu Lajos polgármester a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi
térítési díjának meghatározásáról szóló 14/2005.(VII.18.) Önkorm. rendelet módosítását a
közétkeztetésre beérkezett árajánlatok elbírálása után javasolja megtárgyalni.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
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7. Napirendi pont: Előterjesztés az építményadóról szóló 22/2003.(XII.15.) sz. önkorm.
rendelet módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy eddig 30.000 Ft kedvezményt kaptak az üdülőben
állandó lakosként élők. Kérelem érkezett a rendelet felülvizsgálatára.
Hosszu András képviselő javasolja, hogy annak a néhány lakosnak, akik életvitelszerűen élnek
Berekfürdőn a nyaralójukban, emeljék meg a támogatásukat.
Buczkó Zoltánné képviselő úgy módosítaná a rendeletet, hogy legalább 5 éve éljen állandó lakosként
Berekfürdőn a nyaralóban a tulajdonos, és akkor kapja meg a kedvezményt.
Dr. Hajdu Lajos polgármester véleménye szerint azon kell elgondolkodni, hogy milyen más típusú
támogatást tudnának adni az üdülőben életvitelszerűen élőknek.
Czinege Béla alpolgármester: A 30.000 Ft kedvezmény a 100 m2 feletti üdülőre is vonatkozik. Úgy
határozná meg a kedvezményt, hogy csak a 70 m2 alatti üdülőre vonatkozzon.
Dr. Hajdu Lajos polgármester nem javasolja módosítani a rendeletet, továbbra is várja a javaslatokat a
képviselőktől és az Idegenforgalmi Alapítványtól.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.

8. Napirendi pont: Előterjesztés a képviselő-testület és a bizottság tagjainak járó tiszteletdíj
magállapításáról szóló 21/2006.(X.24.) sz. önkorm. rendelet módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak járó
tiszteletdíj megállapításáról szóló 21/2006.(V.24.) Önkorm. rendelet módosítása formai okok miatt
szükséges, mivel a bizottság nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja úgy van meghatározva, hogy a
tiszteletdíj az alapdíjon felül az alapdíj 45%-ával növelhető. A bizottság nem képviselő tagjainak nincs
alapdíja, ezért a rendelet pontosítása szükséges.
Javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
14/2011.(VII.01.) Önkorm. rendelet
a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj megállapításáról szóló 21/2006.
(X.24.) sz. Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9. Napirendi pont: Előterjesztés Berekfürdő község közigazgatási területén vízállások
létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a víziállások létestésének és fennmaradásának
szabályozásáról az előterjesztés a képviselőknek kiküldésre került. Köszönti a nagyszámú
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érdeklődőket. Sajnos bereki arcot keveset lát. A rendelet július 1-jén lép hatályba. A díjat 2012-től kell
majd fizetni. Kéri Karsai Jánost, a Horgászegyesület elnökét, hogy mondja el az egyesület véleményét.
Várja a képviselők kérdését, észrevételét.
Ifj. Nagy György képviselő a felépítmények után az 500 Ft/m2 árat soknak találja. A felét, 250 Ft-ot
tudna elfogadni.
Czinege Béla alpolgármesternek a parthoz nem kapcsolódó, csak vízi járművel megközelíthető
stégekkel van problémája. Akik ellenőrzik a horgászatot, azok hogy tudják megközelíteni?
Karsai János elnök elmondja, hogy az egyesület tagjait ők maguk úgy ellenőrzik, ahogy akarják. Úgy
gondolja, hogy ez nem tartozik a szabályozás alá.
Dr. Hajdu Lajos polgármester tisztázásképpen elmondja, hogy az egyesület csak a halászati jogot
kapta meg. Az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak joga van ahhoz, hogy megnézze, hogy a stégek
milyen állapotban vannak, az előírásoknak megfelelően vannak-e felállítva.
Magával a rendelettel kapcsolatosan kéri az egyesület véleményét.
A rendelet 3. § (9) bekezdése rögzíti, hogy a víziállások bejáratánál, jól látható helyen fel kell tüntetni
a tulajdonos nevét, címét, a fennmaradási-létesítési engedély számát. Ezt kiegészítené a víziállás
jellegével, hogy közhasznú, vagy magánstég.
Lehet vitatkozni az alapdíjon, de az önkormányzatnak az az álláspontja, hogy nem támogatja a
magánstégek felállítását.
Az elnök úrnak már többször elmondta, hogy nem fogadja el, hogy az önkormányzatnak nincs
beleszólási joga. Az önkormányzat nem kívánja a Horgászegyesületet kitúrni, más cégnek,
szervezetnek a tavat nem akarja átadni.
A Horgászegyesület akkor nem jelent meg ilyen szép számmal, amikor arról volt szó, hogy a BerekVíz Kft-nek a tavat átadja, vagy jelzálogba adja.
Határozati javaslata, hogy a két tó halászati jogára a megállapodást újra meg kell kötni.
Ifj. Nagy György képviselő javasolja, hogy a víziállásokból befolyt adót adják vissza támogatásként az
egyesületnek.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Az önkormányzatnak nem az a célja, hogy a támogatás ne kerüljön
visszaforgatásra, viszont a horgászat idegenforgalmi tevékenység, ezért inkább a tó és környékének
rendben tartására, rendezésére fordítaná a bevételt. A környező utakat vagy ki kell sajátítani, vagy meg
kell venni, ami milliós nagyságrendű kiadás lesz.
Ezt az ügyet mindenképpen rendezni kell.
Egy érdeklődő elmondja, hogy ha nem lesz stég, akkor honnan tudnak horgászni?
Karsai János elnök elmondja, hogy a tó úgy van kikotorva, hogy egy 20 méter széles sávban a nád
megmaradt, emiatt nem lehet a partról horgászni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az önkormányzat nem tud hozzákezdeni a nád
kitakarításához, mert nem tudja, hogy hol van az ívóhely, valamint pénze sincs rá.
Karsai János elnök elmondja, hogy onnan indult az egész ügy, hogy engedély nélkül épültek a stégek.
Már többször elmondta, hogy amikor Berekfürdő még nem is volt önálló, akkor is voltak stégek, és
senki sem szólt, hogy engedély kell hozzá. Amióta Berekfürdő önállóvá vált, azóta senki sem szólt
róla, hogy engedélyek szükségesek. Jóhiszeműen alakították ki a stégeket. Azért nem hívta el arra a
testületi ülésre az egyesületi tagokat amelyen a tavak átadásáról volt szó, mert azt a tájékoztatást
kapta, hogy a tó nem kerül idegen kézbe, az átadás csak a pályázat miatt szükséges.
Azért nincs itt olyan sok bereki a mai ülésen, mert a vidéki tagok többen vannak, és ők nincsenek
ennyire érintve. Azok vannak itt, akiknek stégük van, és azon valamilyen felépítmény van.
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A rendelettel kapcsolatosan a díjakkal van gond. Többe kerül egy stég éves díja, mint egy üdülőé, ahol
víz, villany van. A stégeken felépítmények csak a külső tavon vannak, ezért igazságtalannak tartaná,
ha a stégek után befolyt pénzt a belső tóra fordítanák.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ne hasonlítsák az üdülőkhöz, mert az üdülőkben a
vendégek befizetik a 400 Ft-os vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adót.
Egy érdeklődő elmondja, hogy milyen körülmények uralkodnának a tó körül, ha ők nem vágnák le a
füvet, nem tartanák rendben a területet.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Ez a maguk érdeke.
Vita.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a kormányrendelet 1997-ben lépett hatályba, amely
ezeket a dolgokat rögzíti. Eddig az önkormányzat szemet hunyt a dolgok felett, de a dolog most már
túl ment a tűrés határán. Túllépték a határt, amikor már több százezer forintért árulták a stégeket.
Kénytelenek voltak lépni.
Egy érdeklődő megkérdezi, hogy a berekfürdőieknek miért kerül 50%-al kevesebbe a stég?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Azért, mert ez a bereki önkormányzat. Nem véletlen, hogy
2012-ben lép hatályba a rendelet, mivel tudták, hogy a díjak meghatározása egy kemény pont lesz.
Nem szeretnék, ha a magánépítményes felépítmények száma növekedne.
Karsai János elnök elmondja, hogy nem az elvvel van a baj, hanem a díjak irreálisan magasak.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy az út megvásárlására előrehaladott tárgyalások vannak,
amiért két lakótelket kérnének cserébe.
Karsai János elnök elmondja, hogy ha meg lesz az út, akkor a tó is sokkal többet fog érni, és pályázni
is jobban lehet.
Dr. Hajdu Lajos polgármester a horgászturizmus keretében most van pályázati lehetőség.
Egy érdeklődő elmondja, hogy akik megépítettek a stégeket, nem számoltak azzal, hogy fizetni kell az
önkormányzatnak. Aki ezután fog építkezni, az már ennek a tudatában fog építeni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy 2000-ben adta meg a legfelsőbb bíróság a tó
tulajdonjogát az önkormányzatnak, és csak a gáttal adta át, a körülötte lévő utat nem.
Hosszu András képviselő tisztázza az elhangzottakat. Az egyesület tagjai egyetértenek az elvvel.
Egyetértenek azzal, hogy a befolyt összeget az önkormányzat 100 %-osan visszaforgassa a tavakra. Az
árat magasnak tartják. Karsai János elnök úr készült egy árajánlattal.
Karsai János elnök elmondja, hogy több helyen 1.000 Ft/hó volt egységesen a díj. A m2-es ár
igazságosabb lenne, de nem ekkora összegben. 100 Ft/m2 árat tudnának elfogadni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester a rendelet elfogadását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a stég
jellegét is fel kell tüntetni. A Horgászegyesülettel egyeztetve szeptember 30-ig a halastóra kössenek
egy halászati szerződést, további 5 évre.
Karsai János elnök nem érti, hogy miért kell a halászati jogról megállapodást kötni, hiszen az
egyesületnek erre vonatkozóan 2017-ig érvényes szerződése van.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester folytatva a rendelet tárgyalását elmondja, hogy a melléklet nem lép
hatályba, azt szeptember 30-ig átdolgozza az önkormányzat.
A kérelem 2011. október 31-ig nyújtható be, elfogadható indok esetén legkésőbb december 31-ig
nyújtható be.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a kérelem nyomtatványt a hivatal meg fogja
szerkeszteni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester örül neki, hogy magával az elvvel mindenki egyetértett. A díjakat,
valamint a befolyt díj visszaforgatását tekintve vannak viták.
Ki az, aki egyetért a rendelet módosításával, hogy a stégeken kiírásra kerül, hogy milyen a jellege?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosítási javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.
A rendelet melléklete a következő testületi ülésre kerül előkészítésre.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosítási javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Ezekkel a módosításokkal elfogadásra javasolja a rendelet tervezetének elfogadását.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosítási javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
15/2011.(VII.01.) Önkorm. rendelet
Berekfürdő község közigazgatási területén viziállások létesítésének és fennmaradásának
szabályozásáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a rendelet mellékletét, mely a viziállások mederhasználati díját tartalmazza, a következő testületi
ülésre dolgozza ki.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosítási javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
105/2011.(VI.27.) Önkorm. határozat
A viziállások mederhasználati díjának kidolgozásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a Berekfürdő község közigazgatási területén viziállások létesítésének és
fennmaradásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet mellékletét képező
viziállások mederhasználati díját a következő testületi ülésre dolgozza ki.
Felelős: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
Határidő: következő testületi ülés
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
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10. Napirendi pont: Előterjesztés beiskolázási támogatásokra.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a beiskolázási támogatást a képviselő-testület a szociális
ellátások tárgyalása során megtárgyalta. Javasolja az ott elhangzottak szerint a beiskolázási támogatást
elfogadni: óvodások 1.000 Ft/fő, az állami támogatásra nem jogosult általános iskolások 50 %
tankönyvtámogatásra jogosultak, a gimnáziumban, szakiskolában, szakközépiskolában tanulók 6.500
Ft/fő támogatást kapnak, a speciális iskolában tanulók pedig az állami támogatáson felül 100 %
tankönyvtámogatást kapnak.
Ezekkel az elfogadott módosításokkal javasolja a beiskolázási támogatásról szóló határozati javaslatot
elfogadni.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosított határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

106/2011.(VI.27.) Önkorm. határozat
a beiskolázási támogatásról, annak összegéről, az igénylés módjáról és a támogatásra jogosultak
köréről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévkezdés okozta nehézségek
enyhítése érdekében beiskolázási támogatást nyújt azoknak a szülőknek, örökbefogadó
és nevelőszülőknek, akiknek gyermeke(i) a községben lakóhellyel rendelkeznek, vagy
életvitelszerűen itt tartózkodik(nak) és óvodai ellátásban, nappali tagozaton alap- és
középfokú oktatásban részesül(nek).
A beiskolázási támogatásra jogosult továbbá az a szülő, örökbefogadó szülő, és
nevelőszülő is, akinek gyermeke(i) nem berekfürdői állandó lakos(ok), de a községben
részesülnek általános iskolai oktatásban, óvodai nevelésben.
1) A beiskolázási támogatás összegei:
Óvodai ellátás esetén
Berekfürdőn általános iskolai oktatásban
részesülők esetén
Speciális iskolába járó általános
iskolások esetén

1.000 Ft/fő
Az állami támogatásra nem jogosult
gyerekek 50 % tankönyvtámogatást
kapnak.
Az állami támogatással csökkentett
tankönyvár 100%-a.

Gimnáziumban, szakiskolában,
szakközépiskolában tanulók esetében

6.500 Ft/fő

2) A beiskolázási támogatás igénylésének módja:
- A községben óvodai ellátásban, iskolai oktatásban részesülő gyermekek után a
támogatás igénylése az intézményvezető feladata, mely igénylés pontos névsor leadásával
történik.
- Speciális iskolába járók esetében a támogatást egy hónapnál nem régebbi
iskolalátogatási igazolással, valamint a szülő által kifizetett tankönyv számlájának
bemutatásával igényelhető, a Polgármesteri Hivatalban.
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- Gimnáziumban, szakiskolában, szakközépiskolában tanulók esetén a támogatást a
szülő/törvényes képviselő egy hónapnál nem régebbi iskolalátogatási igazolással
igényelheti a Polgármesteri Hivatalban.
A támogatás 2011. október 31-ig igényelhető.
3) A beiskolázási támogatás kifizetése:
- A községben óvodai nevelésben részesülő gyermekek után gyermek után az
intézményen keresztül történik.
- A községben általános iskolában tanulók esetében a támogatás levonásra kerül a
tankönyv árából.
- Egyéb esetekben a Polgármesteri Hivatal pénztárán keresztül történik a támogatás
kifizetése.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beiskolázási támogatást az
Önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére, valamint tartalék kerete terhére vállalja.
Határideje: 2011. október 31.
Felelős: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
A képviselő-testület felhívja a Veress Zoltán Általános Iskola vezetőjének figyelmét, hogy
próbáljon meg olyan áru tankönyveket rendelni, hogy az „ingyenes” tankönyvellátásra
jogosult tanulók esetén ne legyen több az állami támogatás összegénél, vagy próbáljon
meg más megoldást találni a költségek csökkentésére (kölcsönözhető tankönyvek).
Erről értesülnek:
1) A Szülők közhírellés útján
2) Székely László igazgató, Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda Berekfürdő, IV.
Béla király út 1.
3) Kürti Judit óvodavezető, Óvoda, Berekfürdő, Fürdő u. 7.
4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5) Képviselő-testület tagjai
6) Polgármesteri Hivatal

11. Napirendi pont: Beszámoló a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda 2010/2011.
tanévéről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy kiküldésre került a Veress Zoltán Általános Iskola és
Óvoda 2010/2011. tanévéről szóló beszámolója.
Megkérdezi, hogy a 13. pontban valóban csak a kitűnő tanulók szerepelnek?
Székely László iskolaigazgató: Nem, a jeles tanulók is.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy a 19. pont a tanulmányi átlagot tartalmazza, vagy
csak a magatartás és szorgalom átlagot?
Székely László iskolaigazgató válasza: A magatartás és szorgalom átlagát tartalmazza.
Készült: 2011. június 27-én
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Dr. Hajdu Lajos polgármester megjegyzi, hogy elég alacsony a 6. és a 8. évfolyam átlaga.
Székely László iskolaigazgató
kompetenciamérés is átlag alatti.

elmondja,

hogy

a

szorgalom

átlaghoz

kapcsolódóan

a

Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy a 23. pontban a hiányzások számát hogy kell érteni?
Székely László iskolaigazgató válasza: Az alsó, illetve a felső tagozatosoknál a naplóban lévő
hiányzási órákat összesítik és alsó tagozatban 4 órával, felső tagozatban pedig 5 órával számolnak egy
napot. Az egész tanévben a gyerekek összesen ennyi napot hiányoztak.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szerette volna a beszámolóban látni, hogy melyik gyerek milyen
versenyen ért el eredményt.
A képviselők közül van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem érkezett. Megköszöni a Veress Zoltán Általános Iskolában végzett tanulók
továbbtanulási adatairól készített kimutatást.
Ki az, aki elfogadja a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda 2010/2011. tanévéről szóló
beszámolóját?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
107/2011.(VI.27.) Önkorm. határozat
a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda beszámolójáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veress Zoltán Általános Iskola és
Óvoda 2010/2011. tanévéről szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesülnek:
1) Székely László iskolaigazgató
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző

12. Napirendi pont: Beszámoló a Berek-Víz Kft.

pénzügyi helyzetéről, valamint a

könyvvizsgáló jelentéséről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója kiküldésre
került. Illetve kiküldésre került a könyvvizsgálói jelentés is, amely az előző testületi ülésre nem
érkezett meg.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy elkészült a Berek-Víz Kft. 1-5. havi pénzügyi
beszámolója. Az elkövetkező 3 hónapban kellene a Kft-nek a bevételek 70 %-át előteremteni.
Mindenben kicsit jobbak a mutatók, mint az előző években.
Dr. Hajdu Lajos polgármester kéri a Kft-től, hogy a július havi beszámolót úgy készítsék már el, hogy
a 2008. és 2009. év azonos időszakú adatai is láthatóak legyenek.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy a lakossági vízdíjhátralékból is sikerült behajtani. Az
igénybevett szolgáltatásoknál növekedés mutatkozik világításkorszerűsítés miatt.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a bérleti díjat az önkormányzatnak még nem fizette ki a
Kft.
Ifj. Nagy György képviselő megkérdezi, hogy a mobilházakról nincs egy kimutatás, hogy megéri-e
vagy nem?
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy a bérleti díj fele a Kft-jé:.Vannak bizonyos költségek,
de erre az évre is 200 vendégéjszaka van, ezért mindenképpen megéri.
Az önkormányzat adóellenőre kifogásolta a vendégek nyilvántartását, ezért készíttetnek egy
nyilvántartó programot, mely várhatóan 2011. szeptemberében lesz kész.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja 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:

108/2011.(VI.27.) Önkorm. határozat
A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. 2011. évi 1-5.
havi pénzügyi beszámolóját elfogadja.
Erről értesülnek:
1) Berek-Víz Kft.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző

13. Napirendi

pont:
hozzájárulásról.

Előterjesztés

optikai

kábel

létesítése

kapcsán

tulajdonosi

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy Karcag és Tiszaörs között egy optikai kábel kerülne
lefektetésre, melyhez kéri az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását. A kábel az Orgona út,
Hortobágyi út, Berek tér, Camping utca és Határ út mentén kerülne lefektetésre.
Három kikötést tenne a tulajdonosi hozzájárulás megadása mellé. Az egyik, hogy a beruházás
közhasznú jellegét a kérelmező igazolja. A mellékelt térképen pirossal jelzett területen csak abban az
időszakban engedélyezzék a beruházást, ha az idegenforgalmat nem zavarja. Továbbá a helyreállítás
maradéktalan elvégzésére adjanak biztosítékot.
Ki az, aki ezzel a három módosítással elfogadja a határozati javaslatot?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
109/2011.(VI.27.) Önkorm. határozat
közterületbontással kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról.
Berekfürdő Község Képviselő-testülete Berekfürdő belterületén, az alábbi feltételekkel
adja meg tulajdonosi hozzájárulását a Novotron Zrt. által megvalósításra kerülő
elektronikus hírközlésű szolgáltatás optikai kábelének lefektetéséhez:
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1. A kérelmező a beruházás közhasznú jellegét igazolja.
2. A tervben a H-10, és H-11 számú szelvényen lévő közterületen a kábelfektetéshez
szükséges földmunka az idegenforgalmat nem zavarhatja.
3. A kivitelezőnek megfelelő biztosítékot kell nyújtania a helyreállításra.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Hajdu Lajos polgármestert, - e határozat alapján,- a
hozzájárulás kiadásához.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Novotron Zrt. 1124 Budapest, Stomfeld Aurél u. 9.
4) Polgármesteri Hivatal

14. Napirendi pont: Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Tárulás Társulási
Megállapodásának módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Nagykun Hagyományőrző Társulás
Megállapodásának módosítása szükséges jogszabályi változás miatt. Javasolja a módosítás
elfogadását.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
110/2011.(VI.27.) Önkorm. határozat
A Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nagykun Hagyományőrző
Társulás működtetésére kötött megállapodás módosítását a határozat 1. számú
melléklete, a működtetésre kötött megállapodás egységes szerkezetben a határozat 2.
számú melléklete szerint elfogadja.
Erről értesülnek:
1) Társult Önkormányzatok Polgármesterei
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal

15. Napirendi pont: Előterjesztés útépítés támogatására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az útépítés támogatása a Tulipán utca aszfaltozására
vonatkozik. Elmondja, hogy szeptember 15-től lehet pályázni útépítésre, ahol az elkerül ő és feltáró
utakra lehet pályázni. Minimum 50 millió Ft-ra kell pályázni. Ezzel le lehetne fedni a Kunhalom utca
folytatását is.
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Székely László iskolaigazgató javasolja a Radnóti Miklós utcát is belevenni, mint a központot
elkerülő utat.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Utána fog nézni a feltételeknek. Áttér a következ ő napirendi pont
tárgyalására.

16. Napirendi pont: Előterjesztés nyári gyermekétkeztetés támogatásra.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy évek óta mindig kapott az önkormányzat állami
támogatást a gyerekek nyári étkeztetésére. A kormány most már csak a leghátrányosabb helyzetű
településeket támogatja. Berekfürdőn ezen a nyáron 31 gyermek érkeztetéséről van szó.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy tavaly meg volt határozva központilag, hogy
Berekfürdő 16 főre 370 Ft/fő állami támogatást kapott.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy tavaly a szülők 80 Ft-tal járultak hozzá a szülők az
étkeztetéshez, most pedig 150 Ft-tal.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak tavaly ez nem került költségébe,
az idén viszont a felmérések alapján 31 gyermek jelentkezett, és kb. 475.000 Ft-ba fog kerülni ez az
önkormányzatnak.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ez a kiadás várhatóan kevesebb lesz, mert lakossági
támogatás várható.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy Dr. Kenyeres Imre képviselő közben távozott az ülésről. A Képviselő-testület a
határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta,
erről a következő határozatot hozta:
111/2011.(VI.27.) Önkorm. határozat
A szociális nyári gyermekétkeztetésről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális nyári
gyermekétkeztetés támogatására bruttó 475.050 Ft összeget biztosít a 2011. évi
költségvetés tartalék kerete terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Hajdu Lajos polgármestert a megállapodás
megkötésére a Jófalat vendéglővel.
Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja, hogy amíg Dr. Kenyeres Imre képviselő nem érkezik vissza
az ülésre, addig a 17-18. napirendi pontok tárgyalását halasszák, hiszen ő az előadójuk. Szavazásra
bocsátja a javaslatot.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.

19.

Napirendi pont: Előterjesztés az „Erős falu” rendezvény támogatására.

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy Berekfürdő minden évben képviseltetni szokta magát az
„Erős falu” vetélkedőn. A területi döntő augusztus 6-án lesz Tiszaszőlősön, az országos döntő pedig
Perkátán kerül megrendezésre, augusztus 12-14-én.
Dr. Kenyeres Imre képviselő visszaérkezett az ülésre.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki támogatja a vetélkedőn való részvételt?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület az „Erős falu” vetélkedőn való részvételt 7 igen szavazattal,
ellen és tartózkodó szavazat nélkül, 250.000 Ft-tal támogatja. Erről a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:

112/2011.(VI.27.) Önkorm. határozat
az „Erős falu” vetélkedőn való részvétel támogatásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő csapatának az „Erős
falu” vetélkedő területi döntőjén (Tiszaszőlősön), és az országos döntőn (Perkátán) való
részvételét 250.000 Ft-tal támogatja az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
tartalék kerete terhére.
Erről értesülnek:
1) Bagyinszki Tibor csapatvezető Berekfürdő, Gárdonyi G. u. 28.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal

17. Napirendi pont: Előterjesztés Berekfürdő község füstmentesítésére, azaz dohányzási
tilalom bevezetésére.
Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy olyan dologra tett javaslatot, amit többször felvetett már
korábban. Országosan nagyon sok helyen hoztak már dohányzásmentesítésről rendeletet. Az
elkövetkezendő 3-4 évben az önkormányzatnak fejlesztési lehetősége nem lesz. Valamit mégis tenni
kell. A játszótér átadásánál felháborította, hogy a szülők dohányoztak és eldobták a csikket. Felsorolt
egy csomó lehetőséget, amelyeket nem feltétlenül kell elfogadni, de el kell indulni benne. A
dohányzásmentesítés során dohányzásra kijelölt helyet kell kijelölni.
Czinege Béla alpolgármester igazgat ad a képviselő úrnak. Olyan kukákat kell kihelyezni, amelyeken
csikktartó is van.
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Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy az a másik dolog, hogy a játszótéren a homokba
piszkítanak a kutyák és a macskák.
Visszatérve a dohányzásmentesítésre, javasolja, hogy a játszótér egész területén legyen tilos a
dohányzás. A játszótéren kívül helyezzenek el csikktartós kukákat.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a szórakozóhelyekre van jogszabályi előírás.
Dr. Kenyeres Imre képviselő: A közterületre több helyen kellene kukát elhelyezni. Az orvosi
rendelőnél egyáltalán ne lehessen dohányozni. A szállodákban jelöljenek ki dohányzásra kijelölt
helyet, a kempingben és a fürdőben szintén.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a játszótér használatának szabályára vonatkozóan már
készül a tábla. Meg lesz határozva a nyitva tartása, kutyát, macskát bevinni tilos. A kóbor kutyával
nem tud mit kezdeni.
Gál József ügyvezető igazgató: A homokozó tetejét le lehet fedni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: A dohányzásmentesítés egyértelmű a játszótérnél. A Berek-Víz Kft.
gondolkodjon el azon, hogy a fürdő területén hol lehetne dohányzásra 3-4 helyet kijelölni. A
dolgozóknak meg lehet tiltani, hogy a fürdő területén ne dohányozzanak. A kempingben ez már kicsit
nehezebb.
Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy ha lesz kijelölt hely, akkor az emberek egymásra fognak
rászólni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: A dolgozóknak jó példával kell elől járni. A buszmegállónál is lehet
helyet kijelölni. Javasolja, hogy a dohányzóhelyek kijelölésében induljanak el.
Czinege Béla alpolgármester javasolja, hogy 2012. május 1-ig intézkedjen a dohányzóhelyek
kialakításáról a fürdő.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja, hogy kezdjék meg a közterületeken, a frekventált helyeken a
dohányzóhelyek kijelölését, valamint játszótéren a dohányzás megtiltásáról intézkedjenek.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
113/2011.(VI.27.) Önkorm. határozat
Berekfürdő község dohányzásmentesítéséről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy a község
dohányzásmentesítése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket, az alábbiak
szerint:
- a játszótér egész területén tilos a dohányzás,
- a buszmegállóban és a frekventált helyeken dohányzásra kijelölt helyet kell kijelölni.
- a fürdő és a kemping területén dohányzásra kijelölt helyet kell kijelölni.
Felelős: közterület-felügyelő, Berek-Víz Kft.
Határidő: 2012. május 1.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Berek-Víz Kft.
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4) Kustár Péter közterület-felügyelő
5) Polgármesteri Hivatal

18. Napirendi pont: Előterjesztés a közterületek parkosítására.
Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy évek óta szívén viseli a község fásítását. Az
üdülőtulajdonosok jelezték, hogy Berekfürdőn 5-10 nappal korábban kezdődik a tavasz. Berekfürdő,
ha jól megfigyelik, egy szigeten fekszik. Több, mint ezer fát elültetett, de már évek óta nem volt
fásítás. Felajánl 50 fát elültetni korai juhart és vadgesztenyét, és ősszel elültetik. A rendezvénytéren is
lehetne fásítani.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy van egy erdőművelési terv, ami alapján az erdőben
illetve a Búzavirág utcán is volt faültetés.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: A fürdőben is el kell kezdeni a fák ültetését. Azt pedig el kell dönteni,
hogy a teret mire fogják használni. Ha nagyobb rendezvényeket szeretnének ott rendezni, akkor nem
szabad befásítani, csak körbeültetni. Javasolja, hogy Kustár Péter mérje fel a községet, hogy hová
lehet fákat ültetni. Határidő: szeptember 30.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
114/2011.(VI.27.) Önkorm. határozat
Közterületek fásításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kustár Pétert, a
Polgármesteri Hivatal dolgozóját, hogy mérje fel, hogy Berekfürdő közterületein hová
lehet fákat ültetni, és a fásítási tervet 2011. szeptember 30-ig terjessze a képviselő-testület
elé.
Felelős: Kustár Péter közterület-felügyelő
Határidő: 2011. szeptember 30.
Erről értesülnek:
1) Kustár Péter közterület-felügyelő
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja, a közétkeztetésre beérkezett ajánlatok elbírálásáról szóló 22.
napirendi pontot előre venni. Az ajánlatok megtárgyalására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 12. § (4) bekezdése alapján zárt ülést rendel el. A tárgyalást követően, az elfogadott
árajánlatnak megfelelően módosítani szükséges a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások intézményi térítési díjának meghatározásáról szóló 14/2005.(VII.18.) Önkorm. rendelet, mely
nyílt ülésen fog történni.

22. Napirendi pont: Előterjesztés a közétkeztetésre beérkezett ajánlatok elbírálására.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester a közétkeztetésre beérkezett árajánlatok megtárgyalását követően, az
elfogadott árajánlat alapján szavazásra bocsátja a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások intézményi térítési díjának meghatározásáról szóló 14/2005.(VII.18.) Önkorm. rendelet
módosítását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testületet a rendelet módosítását 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
16/2011.(VII.01.) Önkorm. rendelet
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának
meghatározásáról szóló 14/2005.(VII.18.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Hajdu Lajos polgármester az ülés további részére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 12. § (4) bekezdése alapján zárt ülést rendel el.
k. m. f.
/: Dr. Hajdu Lajos :/
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