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Dr. Hajdu Lajos polgármester nagy Tisztelettel és szeretettel köszöntötte a megjelenteket.
A meghívóban az áll, hogy „Veszélyben Berekfürdő önállósága …” Feltehetik a kérdést, hogy nem
túlzás-e ez? Nem túlzás. Nem csak Berekfürdő van veszélyben, hanem minden 2000 fő alatti település
sorsa bizonytalanná válhat a jövőben. Két ún. sarkalatos törvény tárgyalása kezdődött meg az
Országgyűlésen, a köznevelésről szóló törvény, amely a közoktatást és az iskolarendszer gyökeres
átalakításáról szól, és az önkormányzati törvény, amely a hatósági közigazgatási és az önkormányzati
ügyek alapvető átcsoportosítását jelentheti.
A falugyűlést két részre bontja, az első felében ezekről a törvényekről és a várható következményeiről
próbál meg felvilágosítást adni, a második részében pedig az időszerű aktualitásokról fog beszélni.
Az oktatás területén lévő változásokról megkéri Székely László iskolaigazgatót, hogy számoljon be.
Székely László iskolaigazgató köszönti e megjelenteket. A közoktatást, köznevelést érintő kérdéseket
röviden összefoglalja. 2010-ben volt a kormányváltás, de már ezt megelőzően is hosszú évek óta szó
van a közoktatás átalakításáról. Ezzel minden résztvevő, gyerek, szülő, pedagógus egyetértett, tehát
valóban szükség van az átalakításra. A köznevelési törvényről most folyik a vita a Parlamentben. A
múlt év decemberében egy koncepció jelent meg a Kormány honlapján, melyről kérték a pedagógusok
véleményét. A koncepció nagy vonalakban tartalmazta a Kormány elképzeléseit. Első olvasatban
rendben volt a koncepció. Szó volt benne a pedagógus életpálya modellről, a béreket rendezéséről,
amit az állam fog adni. Jelenleg az iskola-óvoda költségvetésének ¾ részét a bér viszi el, így ezt az
elgondolást rendben is találták. 2011. nyaráig csend volt, csak azt lehetett hallani, hogy viták voltak,
amik nem voltak annyira nyilvánosan. Augusztusban készült el a törvénytervezet. A
törvénytervezetben nagy vonalakban az volt benne, hogy az óvodák teljes mértékben önkormányzati
fennhatóság alá kerülnek. Minden iskola állami fenntartásba kerül az egész országban, és aki szeretné,
5 éves szerződésben visszaveheti az iskola fenntartását, de 2000 alatti települések nem kérhetik.
Persze a 2000 fő feletti településeknél is vannak bizonyos feltételek. Az alsó tagozat akár 8 fővel
összevont osztályokban is működhet. Komoly aggodalmat jelent számunkra, hogy az iskola elveszíti
az önállóságát. Még azok a 2000 fő alatti települések sem kérhetik az iskola fenntartását, ha az
önkormányzat azt mondja, hogy valamit tud hozzátenni. Ugyanakkor a magán- és az egyházi iskolákat
nem kötik létszámhoz, és ugyanúgy megkapják az állami támogatást. Felmerült az, hogy csak azokban
az osztályokban finanszírozzák a felső tagozatot, ha párhuzamos osztály van. A kistelepülések
iskoláiban a tantermek számát tekintve sem biztosított a párhuzamos osztály indítása.
Nagyon sokfelé vannak iskolatársulások. Pl. a nagyiváni iskolák a tiszafüredi iskola tagintézménye. A
törvény szerint ezek a társulások is megszűnnek.
Tegnap Szolnokon volt egy fórum, ahol Dr. Hoffman Rózsa államtitkár is részt vett. Kérdéseket
előzetesen fel lehetett tenni. Részben válaszoltak is rá, de pont arra nem kaptak választ, hogy ha akarja
az önkormányzat az iskola fenntartását, miért nem teheti meg.
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Nyilvánosság előtt zajlanak a viták, és mindig újabb és újabb dolgok kerülnek előtérbe. 60-70
módosító javaslat érkezett a törvénytervezethez. A kistelepülési polgármesterek is küzdenek.
Javaslataikat, kételyeiket megfogalmazták és továbbították a minisztérium felé.
Mi lesz velünk? Ha csak alsó tagozat maradhat, 20-25 bereki gyermekkel 2 összevont osztály tartható
fenn. A felső tagozat várhatóan megszűnik. A törvényt 2013. január 1-jétől szeretnék hatályba léptetni,
és a jövő év az átadás-átvétel jegyében zajlik. A szakszervezetek fogadóórákat tartanak, tiltakoznak.
Megoldás? Sok gyerek kellene hirtelen. Összefogásra és közakarat kifejezésére van szükség. Felmerült
kiútként a magán- és az egyházi iskola kérdése. Ennyit kívánt elmondani. Ha van valakinek kérdése,
szívesen válaszol rá.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megköszöni az igazgató úr tájékoztatását. Folyatja az önkormányzati
törvény tervezetének ismertetésével, mert úgy gondolja, hogy a két törvénytervezet szorosan
összefügg. Előrebocsátja, hogy a pontos törvényt nem fogadták el. Azokról az elképzelésekről tud
beszélni, amit nyilvánosságra hoztak.
Néhány adatot előzetesen elmond. Az önkormányzatok 75 %-a van 2000 fő alatt. A magyarországi
önkormányzatok ¾-ét érinti. A megyében 38 települést érint. A kistelepüléseken élők létszáma annyi,
mint Budapesté. 280.000 Ft/fő/év a városok költségvetése, míg a kistelepüléseké ennek kb. a fele. Az
önkormányzati adósság összesen 1.300 milliárd Ft, a 2000 fő alatti települések összes adóssága 81
milliárd Ft. A kommunikációban mindig az hangzott el, hogy a kistelepülések el vannak adósodva,
ezért kell ott intézkedni. Ezek az adatok ezt nem támasztják alá. Az Állami Számvevőszék adataiból
látható, hogy a nagyvárosok adósságállománya nagyon megnőtt. 2011-ben az önhibáján kívül
eladósodott települések támogatásának 44%-át megyék és városok kapták meg. Úgy rémlik, hogy több
adóssággal vették át annak idején az önkormányzatok az iskolát, mint amennyi most az adósság. A
Faluszövetség kiáltványában az áll, hogy a nemzet jelenlegi helyzetéért semmiképpen sem tehetők
felelőssé a kisfalvak. Az alapvető gond az a törvénnyel, hogy ezeket a kistelepüléseket lehetetlen
helyzetbe fogja hozni. Az egyik legfontosabb a közoktatás, az iskola. Az első világháború után a
tanyákat is iskolákkal látták el. A falvak értelmiség nélkül fognak maradni. Berekfürdő helyzete
egyébként is speciális. A falvakban egyetlen értelmiség réteg van, a pedagógus. El fognak tűnni az
egészségügyi értelmiségiek is az iskola miatt. A magyar állam – nagyon helyesen – rengeteg energiát
fordít arra, hogy harcoljon a határon túli magyar iskolákért. Itthon meg egyszerűen megszüntetik.
A közigazgatás el fog tűnni a kistelepülésekről. Berekfürdő az önállóságát 1991-ben a hatalomnak egy
gyenge pillanatának köszönheti, amikor úgy gondolták, hogy a centralizáció helyett decentralizációra
van szükség. Azóta folyamatosan megy a centralizáció.
Nem tudjuk, hogy milyen adatokból dolgoznak. Berekfürdő vagy Kunmadarashoz, vagy Karcaghoz
kerül. Közös önkormányzati hivatal fog létrejönni, de ha Karcaghoz kerülünk, akkor a város fog
dönteni mindenről. Ha Kunmadarashoz kapcsolódik a település, akkor lesz beleszólási lehetősége a
községnek. Ez nem csak Berekfürdőt érinti, hanem valamennyi 2000 fő alatti települést. A víz- és
szennyvízszolgáltatást is állami kezelésbe akarják venni. Ez azt jelenti, hogy erre a feladatra gazdasági
társaságot fognak létrehozni, ami nem kötelezően 100%-ban állami tulajdonú, így megjelenhet a
magánszféra. Ugyanez vonatkozik a hulladékkezelésre is.
Ketté fogják választani az állami és az önkormányzati ügyeket. Ez azt jelenti, hogy az állami ügyeket
csak a járási székhelyen lehet elintézni, és lesz egy közös önkormányzati hivatal. Ha az ügyfél két
ügyet akar intézni, amiből az egyik önkormányzati és másik államigazgatási ügy, akkor két hivatalba
kell mennie, hogy elintézze. Sok esetben ez a két hivatal nem is egy településen lesz.
Nagyon sok kérdés van.
A 2000 fő alatti települések komoly veszélyhelyzetben van.
A Vidékfejlesztési Minisztérium mottója az, hogy „A vidék élni akar”.
Ezeken a kistelepüléseken nem lesz iskola, nem lesz hatósági ügyintézés.
Nagyon nehéz gazdasági helyzetben van az egész ország. Ilyen nehéz helyzetben három területen, a
közoktatáson, az önkormányzatokon és az egészségügyön kívánnak hatalmas jelentőségű változtatást
végrehajtani, úgy, hogy a „hátországot”, a vidéket meggyengítik. Az alapot gyengítik meg.
Nem vesznek figyelembe semmit, csak a lakosságszámot. Városi rangja van pl. Visegrádnak, de 2000
fő alatti település.
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Folyamatosan, hetente módosul a törvényjavaslat. Benne volt, hogy milyen minimális lesz a
polgármesterek és a jegyzők bére, illetve 3000 fő alatti településeket érintett. Ez már módosult.
Mit kell ilyen helyzetben tenni? Hagyni kell? Legyenek csendben? Ezt nem teheti meg egy
polgármester, nem egyeztethető össze az esküvel, amit tett.
Nem a falvakban mennek el a nagy pénzek. Nem a kisfalvak azok, amelyek felelősek a nemzet nehéz
helyzetéért.
6000-nél több pedagógus elküldéséről van és néhány 10 milliárd forintot spórolnának meg.
Úgy gondolta, hogy erről a lakosoknak tudniuk kell. Nem szabad némának maradni ebben a
helyzetben.
Ennyit kíván elmondani az önkormányzati törvényről.
A pártok közül a Jobbik állt a kistelepülések mellé, de nem párt hovatartozás kérdése, hogy mi lesz a
falvakkal.
A kezdet kezdetén, amikor nyilvánosságra került ez a két törvénytervezet, az önkormányzat
határozatban fejezte ki egyet nem értését, melyet elküldött az országgyűlési képviselőknek is, és a
minisztériumokhoz küldtek olyan anyagot, amelyekben leírták, hogy el fogják lehetetleníteni a
vidéket. Ahol szót kapnak, mindenütt elmondják a véleményüket. A többi kistelepülés vezetőinek is
hasonló az elképzelése.
Várja az észrevételeket, javaslatokat, hogy mi az, amit az önkormányzatnak tennie kell. Minden
bizonytalan. Köszöni a meghallgatást.
Oláh Sándor: A beszámolóból megtudták, hogy milyen negatívumai vannak a javaslatoknak. Jó lenne,
ha megkérnék a képviselőjüket, és mondja el, hogy milyen pozitívuma van a törvényjavaslatnak.
Mindez még a levegőben lóg, és bízik benne, hogy az országgyűlési képviselők át fogják gondolni a
helyzetet és olyan törvényt fognak hozni, ami nem csak a falvaknak, hanem az egész országnak jó
lesz.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Előrebocsátotta, hogy ez nem egy elfogadott törvény, de ha nem
szólnak a negatívumairól, akkor így kerül elfogadásra. Nem vitatja, hogy ezzel jól fognak járni a
megyék és a városok, mert több támogatáshoz jutni. A kisfalvak, Berekfürdő szemszögéből nézi a
dolgokat. A falvak ellehetetlenítésével fog járni a döntés, ezért nemcsak jó, ha szól, hanem kötelessége
is, hogy szóljon.
Töreki István: Ma reggel figyelte az országgyűlés vitáját, ahol azt hallotta, hogy egyetlen
önkormányzatot sem szüntetnek meg. De megszüntetik a jegyző munkáját, ami a kistelepülések ügyeit
intézi, és a körjegyző fogja felügyelni a munkát. A másik hozzászóló azt mondta, hogy meg fogják
tenni a javaslatukat, hogy a pénzzel hogy bánjanak. A kistelepülések pénzét odaadják a városnak, amit
az majd elfelejt majd átadni. Minden megmozdulása a Kormánynak légből kapott. Varga Mihályt
illetően ne csak akkor legyen képviselő, amikor meg kell választani, hanem akkor is, amikor
képviselni kell azt a települést, amely megválasztotta.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az önkormányzatot nem szüntetik meg, csak nem lesz
Polgármesteri Hivatala. A testület megmarad, de nem lesz senki, aki segítse a munkáját. Ha az
önkormányzat nem jelzi, hogy baj van, akkor senki sem fogja az érdekeit képviselni.
A körzetben lévő kistelepülések ki fogják hívni Varga Mihályt, hogy egyeztessenek. Nyilván vannak
hibák a Polgármesteri Hivatal működésében, de ha nem lenne, az nagyobb gond lenne. Olyan fogja
intézni az emberek ügyeit, aki nem is ismeri őket.
Molnár János: Köszöni a tájékoztatást. Végigolvasta a Faluszövetség kiáltványát. Mit szándékozik
tenni a Faluszövetség? Minden településnek meg van a képviselője, és megpróbál azon keresztül
intézkedni. Ha külön-külön panaszkodnak, annak kevesebb a haszna, mintha összefogva szólalnának
fel. Mit próbál tenni a Faluszövetség? Ha elfogadják a törvényt, utána sokkal nehezebb lesz a
módosítást.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester: A Faluszövetség keményen kiáll a kistelepülések mellett. Az
Önkormányzati Szövetségnek is meg van már az állásfoglalása. Tiltakoznak. A kiáltványt mindenhová
el fogják juttatni, a frakciókhoz is. Minél nagyobb nyilvánosságot próbálnak teremteni. A szövetségek
igyekeznek maguk mögé felsorakoztatni az önkormányzatokat. Az önkormányzatok képviselőtestületi határozatokban tiltakoznak. Megpróbálják megszólaltatni azokat az embereket, akik felelősen
gondolkodnak a vidéket illetően. Szívesen várják a javaslatokat.
A Faluszövetség december 6-án Berekfürdőn fogja tartani a közgyűlését.
Molnár János: Mindenképpen pozitívum, hogy a Faluszövetség is felemeli a hangját. Az országgyűlési
képviselőkön, vagy a vidékfejlesztési miniszteren lehet hallatni a hangjukat, a Faluszövetségen
keresztül. Próbáljon meg Berekfürdő is a Faluszövetségen keresztül fellépni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy 1-2 hónapja az önkormányzat a Faluszövetségnek nem
volt tagja sem. Igyekezni fognak.
Papp Imréné: Ki dönti el, hogy Karcaghoz, vagy Kunmadarashoz tartozzunk?
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ehhez meg kell várni a járások kijelölését. Feltehetően
járáson belüli településhez lehet csatlakozni. Majd utána fognak erről beszélni.
Papp Imréné: Meg kellene nézni azt is, hogyan lehetne elérni, hogy 2000 fő felett legyen a település.
Nem mindegy, hogy Karcaghoz tartoznak, vagy marad önálló település.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ez is egy lehetőség, csak nem tudják, hogy mely
időpontot fogják alapul venni a lakosságszámot illetően. Jelenleg 1200 lakosa van Berekfürdőnek. 800
fő kellene még. Ez egy nyitott kérdés. Nem ad lehetőség az állam arra, hogy az idegenforgalmat
tekintve a 25. helyen álló település helyben intézhesse az ügyeket. Nem tudja, hogy mi van azzal a
településsel például, amelynek időközben csökken 2000 fő alá a lakosságszáma. Korrektebb lenne, ha
azt mondaná az állam, hogy ennyi pénze van, oldják meg az önkormányzatok a dolgokat ennyiből.
Nem ezt a fajta megoldást választották. Márpedig az országnak valahogy ki kellene jutni az
adósságból.
Van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele? További észrevétel, vélemény nem
érkezett. Köszöni a véleményeket.
Rátér az aktualitásokra.
Indul az új közmunkaprogram. A Start közmunkaprogram keretében az önkormányzat egy kertészet
kialakításában kíván elindulni. Első évben az állam 100 %-ban finanszírozza a bért, valamint
fejlesztési lehetőségekhez is hozzájárul. 15 főt alkalmazna az önkormányzat, és a kertészetet a hobbi
földek helyén alakítaná ki. 2012. március 1-jtől indul a program. Sajnos a dolgozók nem a minimálbért
kapják meg csak 57.000 Ft-ot. Egy konyhakertészet lenne, melynek van felvevőpiaca is. Családoknak
tudnak segíteni vele. Megpróbálnak önellátó településsé válni. Az ipar eltűnt a településről, aminek
most látszik a hátránya, hogy a fürdő és az idegenforgalom nem tud mindenkit ellátni.
A Matula csárda a fürdőben lebontásra került. A bontás 2 millió Ft-ba került, amit külső cég végzett.
A Fürdő előtti tér felújítása folyik egy 2009-es pályázat keretében. Ennek a pályázatnak a keretében
készült el a játszótér felújítása is. 100 %-os támogatottságú a pályázat. Az alvállalkozó a Berek-Víz
Kft. A műszaki átadás december 20-án volt. Néhány fát ki kellett vágni, de másik fákat ültettek a
helyükre. Kerékpártároló került kialakításra.
A szeméttelep rekultivációja a Kistérségi Társaság keretében kerül megvalósításra. A közbeszerzési
eljárást az egyik cég megtámadta. Ennek ellenére a beruházás hamarosan indulni fog.
Van egy 90 %-os támogatottságú pályázati lehetőség útépítésre. Az önkormányzat a Camping utca és
a Tulipán utca útépítésére és csapadékvíz elvezetésére, az ÉAOP-3.1.2/A-11 sz. projektre kíván
pályázatot benyújtani. A pályázat benyújtási határideje 2012. január 30. Ezzel a beruházással a tavon
túli terület úthálózatának a teljes megújítására kerül sor. A projekt magába foglal zöldfelület növelést,
szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítását és kerékpártárolók elhelyezését. A projekt várható
bekerülési költsége kb. 140 millió Ft, melyből 10 % önerőt, 14 millió Ft-ot az önkormányzat saját
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erőből biztosítja. Idegenforgalom szempontjából is kiemelten fontos ez a beruházás, hiszen azon a
területen található az önkormányzat tulajdonát képező Kemping, illetve számos szálláshely és egy
gyógyszálló, a Thermál Hotel Pávai. Az utak megépítésével az ideérkező vendégek a jelenlegi, szinte
földút helyett egy minőségi, aszfaltozott utat tudnának igénybe venni.
A Habitattal volt az önkormányzatnak megállapodása a szociális lakások felújítására, hőszigetelésére,
ami kb. 3 millió Ft-ba került.
Összességében ebben az évben fejlesztésekre, útjavításra, híd áteresz javítására kb. 35 millió Ft-ot
fordított az önkormányzat.
A fürdőfejlesztés pályázata most van tárgyalás alatt, még nem került kiírásra. Az önkormányzat az
engedélyes terveket elkészíti. Kb. 200 millió Ft-ra kíván az önkormányzat pályázni, mely várhatóan 60
% támogatottságú. Nem tudják az egész fedett fürdőt felújítani. A fiatal képviselők elképzelését fogják
megvalósítani, aminek megfelelően a fedett medencetért újítják fel. A két fedett medence felújításra
kerül, illetve kb. 5-600 m2 kerül lefedésre, épülne még egy kisebb medence. A tervező Hayde Tibor,
aki a gyerekmedencét tervezte. Annak idején a nagy fürdőpályázat tervezésére ő is adott ajánlatot, és
hosszas vita után nem őt választották. A bejárati rész és az orvosi rendelő kerülne felújításra.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetét illetően elmondja, hogy a rulirozó hitelből egy nagyobb összeget
vissza tudott az önkormányzat fizetni, de nagy látványos javulás nincs.
2007-ben a svájci frankra átváltott 70 millió Ft hitelből 35 millió Ft kifizetésre került, és most 82
millió Ft a fennálló tartozás.
Ennyit kívánt az aktuális témákból elmondani. Átadja a szót a lakosoknak.
Kanta Gyula köszönti a jelenlévőket. Néhány kérdést szeretne felvetni. Nem szeretnék, ha a kóborló
lovak vagy a kutyák kárt tennének valakinek az autójában, és a biztosító nem fizetne, mert az állatokra
nincs biztosítás kötve. Amit 2006-tól 2010-ig kértek, hogy meg kellene csinálni a fürdőben, a tűzcsap,
a lépcső, köszönik, hogy megcsinálták.
A víz hőfokával kapcsolatosan elmondja, hogy néhol eléri a 41-43 fokot is, ezt hőmérővel meg is
mérték.
Köszönik, hogy lebontották a csárda épületét.
A járműforgalommal kapcsolatosan elmondja, hogy sokszor 70-80 km-es sebességgel haladnak a
főúton.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megköszöni a hozzászólást. Köszöni a dicséretet. A lovakkal
kapcsolatosan elmondja, hogy az önkormányzat körbejárta a hatóságokat. A lovakat be lehet fogni, de
attól kezdve a befogót fogja minden felelősség terhelni.
Kanta Gyula a Törökszentmiklósi Állatvédő Egyesületet kihívta, akik kijöttek és mindent rendben
találtak az állattartónál.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a lovakkal kapcsolatosan olyan joghézag van, amivel
nem tudnak mit kezdeni. Nem az a helyzet, mint a kóbor kutyákkal. A kóbor kutyákat a sintérrel
befogatják. Ebben az évben erre kb. 300.000 Ft-ot fordított az önkormányzat. Megpróbálják a kóbor
kutyákat befogatni, de egy kutya befogatása kb. 20.000 Ft. Várható, hogy ha az ebadó bevezetésre
kerül, akkor még több kóbor kutya lesz. Azt kívánja, hogy ne legyen nagyobb közbiztonsági gondjuk,
mint a kóbor kutya.
A vízhőfokra nem tud mit mondani, mert a digitális hőmérő mutatja a hőfokot, 38 fokra van beállítva.
Ahol befolyik a víz, ott elképzelhető, hogy eléri a 40 fokot. Ha nyitva tartási időben magas a hőfok,
akkor szólni kell a fürdővezetőnek.
Molnár János elmondja, hogy a lovakkal kapcsolatosan valamilyen megoldást mindenképpen találni
kellene. Van olyan dolgozója, akinek le kellet ugrania a kerékpárról, és belemenni az árokba, hogy
nehogy elüssék a lovak. Komolyabb problémák is lehetnek, autóra ráugorhat, embereket, gyerekeket
üthet el. Attól, hogy joghézag van, akkor is kellene megoldást találni. A Kunmadarasi Polgármesteri
Hivatalnak komolyabban fel kellene hívni a figyelmét, illetve az állattartónak és a rendőrségnek.
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Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy éveken keresztül minden hatóságot megkerestek, az
állatvédőktől kezdve a rendőrséget, az állatorvost, a Kunmadarasi Polgármesteri Hivatalt. Sajnos nem
lett foganatja. Kedden már azon gondolkodtak, hogy valahová befogják a lovakat, de addigra megint a
helyükre kerültek a lovak. Nem fogják szó nélkül, sem intézkedés nélkül hagyni az ügyet. Beszélt a
telep régi és az új tulajdonosával is. Már próbáltak helyet keresni a lovaknak is, ahová be lehetne
fogni, de senki nem vállalja. Próbálnak megoldást találni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért megköszöni mindenkinek a falugyűlésen való
részvételét, a falugyűlést berekeszti.

k. m. f.
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