Berekfürdő Községi Önkormányzat
5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2011. december hó 19. napján
tartott testületi ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

Készült: 2011. december 19-én

Oldalszám: 1/23

JEGYZŐKÖNYV
Készült a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 2011. december hó 19. 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
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Hosszu András
Dr. Kenyeres Imre
Potornainé Szűcs Katalin
Gál József
Székely László
Harmati Péter
Kovács Mária
6 fő rendszeres véradó

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
ügyvezető igazgató, Berek-Víz Kft.
igazgató, Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda
gazdasági vezető, Berek-Víz Kft.
Magyar Vöröskereszt Karcagi Területi képviselője

Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, és a megjelent vendégeket. Külön
köszönti a Magyar Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezetének képviselőjét. Olyan ritkán van ilyen
esemény. A hosszú évtizedek óta vért adókról, mint háziorvos a legnagyobb elismeréssel tud szólni. A
véradás az egyik legsikeresebb ágazata az egészségügynek. Ebben az évben 6 bereki lakost
köszönthet, akik már olyan sok alkalommal adtak vért, amely igen-igen elismerésre méltó. Nagyon
sajnálja, hogy az önkénteseknek megbecsülésére egyre kevesebb pénz marad. A Vöröskereszt Karcagi
Területi Szervezetének megkeresésére a Képviselő-testület úgy gondolta, hogy mindenképpen az
elismerésüket kell kifejezni. Átadja a szót a szervezet képviselőjének.
Kovács Mária köszöni Polgármester úrnak a nagyon szép szavait, amelyhez csak csatlakozni tud,
illetve pár gondolattal szeretné kiegészíteni. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Magyar Vöröskereszt
Szervezete nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszönt minden kedves megjelentet. Megköszöni a
Polgármester úrnak, illetve a Képviselő-testületnek, hogy lehetőséget nyújtottak arra, hogy a
többszörös véradókat ünnepélyes keretek között, az önkormányzati gyűlés előtt köszönthessék. Nagy
Ágnes Ildikó megyei igazgató asszony hivatalos elfoglaltsága miatt személyesen nem tudott eljönni,
de köszöni a Polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek a lehetőséget, illetve a kitüntetett
véradóknak gratulál, és jó egészséget kíván. November 27-e a véradók napja, ezen alkalomból köszönt
minden kedves véradót. Minden évben megrendezésre kerül a jubiláló véradók ünnepsége.
Berekfürdőn ebben az évben 6 fő véradó kerül kitüntetésre. Nehéz szavakat találni arra, hogyan
köszönhetik meg határtalan segítségüket. Önök megtalálták az utat, Önökben él a másokért tenni
akarás. Az út megtalálás egyben azt eredményezte, hogy a vérre és a vérkészítményre szoruló
embereknek ebben a térségben nem kellett nélkülözniük a számukra életet jelentő vért. Ez hogyan
sikerült? Aligha tudna racionális magyarázattal szolgálni. Mondhatná, és igaz is lenne, hogy nagyon
sokat dolgoztak a szervezők. Állíthatná, és ez igaz is, hogy a véradók szemlélete is oka a sikernek.
Talán a leghelytállóbb állítás az, hogy Önökben nagyon erős az emberért vállalt felelősség. Kívánja,
hogy legyen boldog karácsonyuk, és amikor a karácsonyfa mellett állnak, jusson eszükbe, hogy Önök
az emberek sokaságát ajándékozták meg, mégpedig olyan ajándékkal, amelynek értéke nagyobb
minden kincsnél. Köszöni.
A Polgármester úrral és a Jegyző asszonnyal átadják a kitüntetéseket az alábbi személyeknek:
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10-szeres véradó Kurucz János,
20-szoros véradó Bakos József,
25-szörös véradó Martin Sándor és Kiss Sándor,
30-szoros véradó Székely László,
100-szoros véradó Papp János.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megköszöni még egyszer a véradók segítségét. Úgy gondolja, hogy a
100-szoros véradás nem gyakori, amit külön megköszön. Ez valóban az egyike azoknak az önzetlen
segítségeknek, amellyel embertársain tud segíteni. Még egyszer köszöni, és kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog újévet kíván, és kívánja, hogy máskor is köszönthessék őket.
Dr. Hajdu Lajos Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes számban megjelent, a 7 főből 6
képviselő van jelen, ifj. Nagy György képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az
ülésen. Az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Czinege Béla alpolgármestert és Buczkó Zoltánné képviselőt javasolja
megválasztani.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
231/2011.(XII.19.) 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 Czinege Béla alpolgármestert és Buczkó Zoltánné képviselőt
választotta meg.
Erről értesülnek:
1) Czinege Béla alpolgármester
2) Buczkó Zoltánné 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.
Javasolja a napirendi javaslatot kiegészíteni a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóságnak a „Méhecske”-t érintő határozatához kapcsolódó teendők ismertetésével.
Van-e valakinek még kiegészítő, módosító javaslata?
Hosszu András képviselő a jegyzőkönyvek készítésével kapcsolatosan kéri, hogy a szavazások során
név szerint kerüljön feltüntetésre, hogy ki, hogy szavazott.
Dr. Hajdu Lajos polgármester kéri, hogy a jövő évben foglalkozzanak majd ezzel.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ha a képviselő-testület ezt elfogadja, akkor így
készítik el a jegyzőkönyvet. Egyébként csak szám szerint kell megjelölni, az igen, nem, vagy
tartózkodó szavazatok számát.
Dr. Hajdu Lajos polgármester tekintettel arra, hogy további napirend módosító javaslat nem hangzott
el, szavazásra a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak a „Méhecske”-t
érintő határozatához kapcsolódó teendők ismertetésének a 29. napirendi pontként való felvételét.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
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Szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
232/2011.(XII.19.) 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. (A polgárőrség beszámolója.)
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 magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24/2003.(XII.15.) Önkorm.
rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
5. Előterjesztés az építményadóról szóló 22/2003.(XII.15.) Önkorm. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
6. Előterjesztés a telekadóról szóló 23/2003.(XII.15.) Önkorm. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
7. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.) Önkorm.
rendelet módosítására. (+ Határozat kedvezményes fürdőbérletre jogosultak körének
meghatározásáról.)
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
8. Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi
munkatervére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
9. Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat gazdasági programjának
felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
10. Előterjesztés 2012. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására, valamint a belső ellenőrzési
ütemterv elfogadására.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
11. Előterjesztés a köztisztviselők 2012. évi teljesítménycéljainak megállapítására.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
12. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.
Előadó: Gál József ügyvezető igazgató
13. Előterjesztés növényvédelmi és mechanikus fa és cserjeápolási feladatok ellátására.
Előterjesztő: Hosszu András képviselő, ifj. Nagy György képviselő
14. Előterjesztés a kemping területén sövény telepítésére.
Előterjesztő: Hosszu András képviselő, ifj. Nagy György képviselő
15. Előterjesztés az ÉAOP-3.1.2/A-11 (önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése)
pályázaton való részvételre, és a saját erő biztosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
16. Előterjesztés a Szovjet Repülőtér Titkai Múzeum bővítésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
17. Előterjesztés a Laurus Művészeti Iskola támogatására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
18. Előterjesztés kommunális hulladék begyűjtésre és elszállítására vonatkozó szerződés
módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
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19. Előterjesztés a bereki Tánccsoport támogatására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
20. Előterjesztés a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda fenntartásának,
működtetésének további lehetőségeiről.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester, Székely László igazgató
21. Előterjesztés a fürdő területén belül faház telepítésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
22. Előterjesztés telek visszavásárlás iránti kérelemre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
23. Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
24. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelemre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
25. Előterjesztés horgászegyesület támogatására, valamint a külterület 0381 helyrajzi számú
gyep (legelő) cseréjére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
26. Előterjesztés közgyógyellátásra való jogosultság elutasításának fellebbezésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
27. Előterjesztés pályázatírási ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
28. Előterjesztés ügyvédi megbízás meghosszabbítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
29.
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak a „Méhecske”-t
érintő határozatához kapcsolódó teendők ismertetése.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Képviselő-testület tagjai

Napirendi
pontok
tárgyalása
1. Napirendi pont:
beszámolója.)

Interpellációk,

kérdések,

lakossági

észrevételek.

(A

polgárőrség

Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek interpellációja,
kérdése?
Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy a járdával kapcsolatosan jött-e visszajelzés a COOP-tól?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Nem.
Hosszu András képviselő rákérdez az önkormányzati tájékoztatóra, hogy lesz-e?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Igen, készül. A jövő évben.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy a lenti buszmegállónál még mindig nem folyik le a víz.
Most ez nagyon jól látható.
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Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy megkereste már a hivatal a közútkezelőt.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselők közül van-e még valakinek
interpellációja, kérdése?
További interpelláció, kérdés nem hangzott el.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkéri a Polgárőrség elnökét, Varga Sándort, hogy adjon tájékoztatást
az egyesülettel kapcsolatos dolgokról.
Varga Sándor elnök elmondja, hogy a november 25-i tisztújító közgyűlésen változás történt a
vezetőségben. Géricz Tibor lemondott, és a tagok új elnökként engem választottak meg. Gyarapodott a
vezetőség is. Szeretnék tovább folytatni az elkezdett munkát. A 2012. évi munkatervben szerepel az
intézményekkel való kapcsolat megteremtése által, szervezett rendezvények biztosítása, egyeztetés
alapján.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy az autót meddig lízingelik még?
Varga Sándor elnök válasza: Nem tudja, erről még nem tájékozódott, egyébként is az önkormányzat
fizeti.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző úgy emlékszik, hogy 10 évre vették meg.
Czinege Béla alpolgármester: Egy rossz autó. 10 évre lízingelik, és még ráfordítanak egy csomó pénzt
a javításra. Elviszi a költségvetésük felét.
Dr. Hajdu Lajos polgármester köszöni a tájékoztatást. A támogatási igényük ugyanannyi, mint tavaly
volt. Jó munkát kíván a Polgárőrségnek. Február-márciusban a nyár közbiztonságát illetően majd
egyeztetni fognak. A támogatási kérelemre a költségvetés tárgyalásakor fognak kitérni. Egy biztos,
hogy a jó közbiztonságra szükség van. Az új Polgárőrségnek jó munkát és sok sikert kíván.
Megköszöni a tájékoztatást.

2. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy november 28-án volt az előző testületi ülés, illetve
rendkívüli testületi ülés volt a múlt héten. Ismerteti az elmúlt időszak eseményeit.
Egy nagy esemény volt, a Faluszövetség közgyűlése. Majd meglátják, hogy milyen eredménye lesz a
közgyűlésről, ugyanis ezen a héten fog dönteni az országgyűlés az önkormányzati és a köznevelési
törvényről, szavazni fognak a költségvetésről. Úgy érzi, hogy marketing szempontból a közgyűlés
sikeres volt, az itt lévő polgármesterek jó hírét viszik a falunak.
Kistérségi ülés volt ma. A kistérség pozitívan zárta az évet. A polgármesterek a munkájuk segítéséhez
egy-egy laptopot kaptak.
A szeméttelep rekultivációja hamarosan indulni fog, de a karcagiak esetében gond van, peres eljárás
van a közbeszerzést illetően.
A Mikulás ünnepség lezajlott, a gyerekek megkapták az ajándékokat.
A főtér rekonstrukciója elkészült, holnap délután lesz a műszaki átadás. Az ünnepélyes átadást a
szezonnyitáshoz, április 28-ára kell ütemezni. Nagyon örül, hogy a Berek-Víz Kft. végezte el a
munkát, mint alvállalkozó. Jó minőségű munkát végeztek. Ez sikert jelent a dolgozóknak. Nem volt
könnyű feladatuk.
Karcagon, a Böllér fesztiválon arany fokozatú elismerést kapott a bereki csapat, összességében a 2.
helyezést érték el. Gratuláció illeti őket.
Elkészült a szociális szolgáltató központ épülete átalakításának költségvetése. Úgy gondolja, hogy a
Berek-Víz Kft. ezt a feladatot is el tudná látni. Tovább szépül a falu.
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Györfi Lajosnak volt egy nagy sikerű kiállítása Budapesten. Ott volt a megnyitón a volt köztársasági
elnök, a házelnök, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, Szűrös Mátyás, Dr. Maczó Ágnes, Dr.
Raffai Ernő. A kiállításon több bereki kiállítás is megjelent képekben. Györfi Lajosnak van a legtöbb
szabadtéri lovas szobra Magyarországon.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
3. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról a beszámoló
kiküldésre került. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Elmondja, hogy az Ivóvízminőség-javító programban való részvételi szándékról a pályázatot a
polgármesteri hivatal benyújtotta, befogadták. Időközben megérkezett a hiánypótlás. Egyrészt ki kell
egészíteni a 202/2011.(XI.21.) Önkorm. határozatot, mert nem volt benne az önerő összege. Ehhez
kéri a képviselő-testület határozatát. Az önerő összege 1.116.000 Ft, melyet az EU önerő alaphoz
benyújtandó pályázatból kíván az önkormányzat finanszírozni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért a 202/2011.(XI.21.) Önkorm.
határozat kiegészítésével?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozat kiegészítést 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
233/2011.(XII.19.) Önkormányzati határozat
Berekfürdő Község tervezett ivóvízminőség-javítása fejlesztés KEOP 7.1.0/11 Derogációs
viziközmű projektek előkészítése pályázat benyújtásához.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berekfürdő Község tervezett
ivóvízminőség-javítása fejlesztés KEOP 7.1.0/11 Derogációs viziközmű projektek előkészítése
pályázat benyújtásához 202/2011.(XI.21.) Önkorm. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. elhatározza, hogy Berekfürdő Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai
Unió Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.0/11 kódszámú Derogációs
Viziközmű projektek előkészítése pályázati konstrukcióra, valamint a KEOP-1.3.0/09-11
kódszámú ivóvízminőség-javító fejlesztés pályázati konstrukció keretében elnyerhető
támogatás iránt a „Berekfürdő ivóvízminőség-javítási projekt” beruházás megvalósítására.
2. elhatározza, hogy Berekfürdő Község Önkormányzata a KEOP 7.1.0/11. Derogációs
Viziközmű projektek előkészítése című konstrukció keretében jelen határozat mellékletét
képező Pályázati Űrlapon szereplő támogatási összeg elnyerésére az Ivóvízminőség-javító
Program felgyorsításáról szóló 1224/2011.(VI.29.) Kormány határozat alapján pályázatot
nyújt be.
3. elhatározza, hogy a pályázathoz szükséges önerő 1 116 000 Ft összegét EU Önerő Alapból
kívánja biztosítani a 33/2011. (IX. 29.) BM rendelettel módosított önkormányzatok és
jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése
2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet alapján
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítő szakasz pályázati dokumentációjának
összeállításához, és benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Készült: 2011. december 19-én
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Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az aláírási címpéldányt kellett még megcsináltatni a
pályázathoz.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az ivóvízminőség program elszámolását az
önkormányzat fogja csinálni. Az a gond a pályázattal, hogy csak az 1000 fő lakosságot akarják
figyelembe venni, hiába kérték a módosítást.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a tervezést fogják ezekkel az adatokkal elkezdeni, de
tisztában vannak azzal, hogy a bekötések száma ennél jóval több.
Czinege Béla alpolgármester kéri, hogy ragaszkodjanak az önkormányzat adatához, mert egyébként
sokkal többet kell az önkormányzatnak hozzá tenni.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző a kamerarendszerről szóló határozat végrehajtását illetően kéri Gál
József ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be.
Lejárt határidejű határozat még a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvétele. A pályázatok benyújtásra kerültek.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 6 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül
elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
234/2011.(XII.19.) Önkorm. határozat
a lejárt határidejű határozatokról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatokról szóló beszámolót elfogadta.

a

lejárt

határidejű

Erről értesülnek:
1) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Polgármesteri Hivatal
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy jelenleg 12 kamerával működik a rendszer, még
bővíteni fogják. A kerékpártárolóhoz és az ipari bejárathoz kerülne egy-egy kamera, és még mindig
van lehetőség egy kamera elhelyezésére.
Czinege Béla alpolgármester véleménye szerint a kistérségi irodához is lehetne egy kamerát
felszerelni.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy közterületről van szó, így annak szigorú szabályai
vannak.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése,
észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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4. Napirendi pont: Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24/2003.
(XII.15.) Önkorm. rendelet módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a kommunális adó a 2010. évhez képest annyit
módosulna, hogy az állandó lakosok kedvezménye törlésre kerülne. Ennek az oka az, hogy
információink alapján meg fog emelkedni a szemételhelyezés díja. Adókedvezményt évközben is meg
lehet állapítani, de adót emelni, vagy kedvezményt elvonni nem lehet.
Buczkó Zoltánné képviselő kéri, hogy ha ismerik a pontos adatokat, akkor az adókedvezményt
terjesszék a testület elé.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy az adókedvezményt
vegyék ki a rendeletből, és ha ismerik a hulladéklerakás díját, akkor az adókedvezményre a képviselőtestület visszatér.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül egyetértett, és a következő rendeletet alkotta:
29/2011.(XII.20.) Önkorm. rendelet
A magánszemélyek kommunális adójáról
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

szóló

24/2003.(XII.15.)

Önkorm.

rendelet

5. Napirendi pont: Előterjesztés az építményadóról szóló 22/2003.(XII.15.) Önkorm. rendelet
módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az építményadó módosítása a kommunális adó, illetve a
hulladéklerakási díj változása miatt szükséges. Az építményadó 2011-ben az adókedvezmény mértéke
maximum 30.000 Ft, de a fizetendő adó mértéke minimálisan 10.000 Ft. Igazodva a kommunális
adóhoz a minimálisan fizetendő építményadó összege 15.000 Ft.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy természetesen a hulladéklerakás díjának ismeretében
ez a rendelet is bekerül a testület elé.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért a módosítással?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosítással 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül egyetértet, erről a következő rendeletet alkotta:
30/2011.(XII.20.) Önkorm. rendelet
Az építményadóról szóló 22/2003.(XII.15.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Napirendi pont: Előterjesztés a telekadóról szóló 23/2003.(XII.15.) Önkorm. rendelet
módosítására.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy Döntés előkészítő bizottság tárgyalt a telekadónak a
külterületre való kivetéséről. A hivatalnak az volt a feladata, hogy nézzen utána, hogy az adókivetés
mekkora területet érintene. Kb. 86.000 m2-t érint.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy még nem tudja, hogy az utakat, csatornákat az adó
érinti-e.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy így is jelentős területről van szó. A hivatal javaslata 20
Ft/m2.
Dr. Kenyeres Imre képviselő óvatosan bánna ezzel, mert van a külterületen néhány tanya.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a tanyát és a művelt földterületet nem érinti.
Állásfoglalást kért azzal kapcsolatosan, hogy milyen területre vethető ki az adó. Azért terjesztették
most a testület elé, mert év közben nem vethető ki az adó. A 86.000 m 2-be a mezőgazdasági
művelésből kivett területek tartoznak.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ennél az adónál is tudnak évközben kedvezményt vagy
mentességet megállapítani. Ebből a bevételből legalább rendbe tennék a külterületi utakat.
Ki az, aki egyetért az adó kivetésével, amiből hozzávetőlegesen 1,5 millió Ft bevétel származhat az
önkormányzatnak?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta. (Buczkó Zoltánné képviselő tartózkodott.) A képviselő-testület a következő
rendeletet alkotta:
31/2011.(XII.20.) Önkorm. rendelet
A telekadóról szóló 23/2003.(XII.15.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Napirendi pont: Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.)
Önkorm. rendelet módosítására. (+ Határozat kedvezményes fürdőbérletre jogosultak
körének meghatározásáról.)
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Az eddigi gyakorlat szerint a berekfürdői gyerekeknek, diákoknak a kedvezményes, 3.000 Ft-os
fürdőbérletének az önkormányzat visszatérítette.
Javasolja, hogy a 3.000 Ft-os fürdőbérlet 24 éves korhatára maradjon meg, és nem javasolja a
visszatérítést.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen 5.000 Ft-ról volt szó.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy a bizottság a 20 éves életkort javasolta.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek más módosító javaslata?
Más módosító javaslat nem érkezett.
Ki az, aki elfogadja, hogy 24 éves korig 3.000 Ft legyen a kedvezményes fürdőbérlet visszatérítés
nélkül?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy tavaly 103 bérlet árát térítették vissza.
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Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy az általános iskolások tankönyvtámogatást is kapnak.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a bérlet visszatérítés csak a Berekfürdőn állandó
lakos gyerekek kaptak.
Dr. Hajdu Lajos polgármester újra megkérdezi, hogy ki az, aki elfogadja, hogy 24 éves korig 3.000 Ft
legyen a kedvezményes fürdőbérlet visszatérítés nélkül?
Megállapítja, hogy 1 igen szavazat érkezett.
Ki az, aki egyetért azzal, hogy 24 éves korig legyen 3.000 Ft a bérlet, és az általános iskoláskorúaknak
visszatérítik?
Megállapítja, hogy 4 igen szavazat érkezett.
Ki az, aki egyetért az eredeti határozati javaslattal?
Megállapítja, hogy 1 igen szavazat érkezett.
Összefoglalja, hogy a képviselő-testület javasolja a Berek-Víz Kft-nek 24 éves korig bevezetni a
kedvezményes fürdőbérletet 3.000 Ft-os áron, és az általános iskolások részére a bérlet ára
visszatérítésre kerül. Ezt a javaslatot a képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal elfogadta, erről a
következő határozatot hozta:
235/2011.(XII.19.) Önkorm. határozat
gyerekek, tanulók kedvezményes fürdőbérletéről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportolási lehetőségek
támogatása, és az egészséges életmód elősegítése céljából javasolja a Berek-Víz Kft-nek
az alábbi kedvezményes fürdőbérlet bevezetését.
Kedvezményes fürdőbérletre jogosult az a gyermek, tanuló, aki
a) Berekfürdőn állandó lakóhellyel rendelkezik és
- 3. életévét betöltött óvodás korú, vagy
- általános iskolai tanuló, vagy
- nappali tagozatos, 24. életévét be nem töltött középiskolai tanuló, vagy
- nappali tagozatos, 24. életévét főiskolai vagy egyetemi hallgató.
b) a Berekfürdőn nevelőszülőknél tartózkodó, állandó lakóhellyel nem rendelkező,
- 3. életévüket betöltött óvodás korú, vagy
- általános iskolai tanulókat, vagy
- nappali tagozatos, 24. életévét be nem töltött középiskolai tanuló, vagy
- nappali tagozatos, 24. életévét főiskolai vagy egyetemi hallgató.
c) a Tatárülés és a Béke 100-as tanyaközpontban lakó,
- 3. életévüket betöltött óvodás korú, vagy
- általános iskolai tanulókat, vagy
- nappali tagozatos, 24. életévét be nem töltött középiskolai tanuló, vagy
- nappali tagozatos, 24. életévét főiskolai vagy egyetemi hallgató.
A fürdőbérletet a lakcímkártya és a diákigazolvány felmutatásával, a fürdőpénztárban
lehet megvásárolni, melynek ára 3.000 Ft.
A fürdőbérletet 2012. március 31-ig lehet megvásárolni.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Berek-Víz Kft.
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
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A fenti határozat alapján, az elfogadott javaslatnak megfelelően a képviselő-testület az alábbi
rendeletet alkotta:
32/2011.(XII.20.) Önkorm. rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. Napirendi pont: Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. évi munkatervére.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A bizottsági javaslat alapján a költségvetés tárgyalása előtt, 2012. február 10-ére közmeghallgatást
terveztek be.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a közmeghallgatással történt
kiegészítéssel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a kiegészített határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
236/2011.(XII.19.) sz. Önkorm. határozat
a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkatervéről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 12.§-a, valamint a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2010.(XII.01.) sz. Önkorm.
rendelet 11. §-a alapján az alábbi munkatervet fogadja el:
A munkaterv célja:
•
meghatározni azoknak a legfontosabb feladatoknak az éves
végrehajtását, melyet a képviselő-testület a község fejlődése, gondjainak
feltárása érdekében előirányzott,
•
biztosítani a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei
folyamatos munkavégzését, beszámolási és tájékoztatási tevékenységét,
•
a választópolgárok tájékoztatása a törvényi előírások és az
önkormányzat által fontosnak ítélt kérdésekről és döntésekről.
A képviselő-testület soros üléseit lehetőség szerint minden hónap utolsó hétfőjén tartja.
Általános feladatok
A képviselő-testület soros ülésein:
•
•
•

A polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testület két ülése közötti időszakban
tett intézkedéseiről, fontosabb eseményekről.
A jegyző tájékoztatást ad az önkormányzat feladat-, és hatáskörét érintő
jogszabályi változásokról, új jogszabályokról.
A végrehajtásokért felelősök jelentést tesznek a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.

Készült: 2011. december 19-én

Oldalszám: 12/23

1. Az ülés ideje: 2012. január 23.
Napirend:
- Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
- A képviselő-testület 2011. évi munkájának értékelése.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója, polgármester
Előkészítésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal
2. Az ülés ideje: 2012. február 10.
Közmeghallgatás
Napirend: A lakosság tájékoztatása a 2012. évi költségvetés tervezetéről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

3. Az ülés ideje: 2012. február 13.
Napirend:
- 2012. évi költségvetés tárgyalása.
- Berek-Víz Kft. 2012. évi üzleti tervének tárgyalása.
- Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
- Előterjesztés a 2012. évi rendezvénynaptár elfogadására.
Előterjesztő: polgármester, Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója, Kulturális-,
Idegenforgalmi Központ és Könyvtár igazgatója
Előkészítésben részt vesz: jegyző, intézményvezetők, Polgármesteri Hivatal

4. Az ülés ideje: 2012. március 26.
Napirend:
- A Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájának értékelése.
- 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása.
- Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása.
- Telkek árának felülvizsgálata.
- A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
- Javaslat a „Nagykunságért” díj adományozására.
- Javaslat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei díj adományozására.
Előterjesztő: jegyző, polgármester, Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója
Előkészítésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

5. Az ülés ideje: 2012. április 23.
Napirend:
- Beszámoló a 2011. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány
felosztásának jóváhagyásáról.
- Beszámoló a civil szervezetek 2011. évi munkájáról, a támogatások
felhasználásáról.
- 2011. évben végrehajtott belső ellenőri jelentés.
- Szezonkezdés előtti fürdőbejárás.
- Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
- Ajánlatkérés közétkeztetésre.
Előterjesztő: jegyző, polgármester, Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója
Előkészítésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal, civil szervezetek

6. Az ülés ideje: 2012. május 21.
Napirend:
- Jelentés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,
melynek keretén belül értékelésre kerülnek a gyámhatósági,
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gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok, valamint az oktatási nevelési
intézmények gyermekvédelmi felelőseinek munkája.
- Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék
kezeléséről, és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet módosítására.
- Berek-Víz Kft. beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról.
- Közétkeztetésre beérkezett ajánlatok elbírálása.
- Szociális nyári gyermekétkeztetés.
- Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről.
- Pedagógusok és 8. osztályos tanulók jutalmazása.
- Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
- „Tőkés Sándor díj” adományozása (festőtábor).
Előterjesztő: polgármester, jegyző, rendőrkapitány, polgárőrség vezetője,
Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója
Előkészítésben részt vesz: gyermekvédelmi felelősök, gyermekjóléti szolgálat,
Polgármesteri Hivatal, Iskolaszék, iskolaigazgató

7. Az ülés ideje: 2012. június 25.
Napirend:
- A Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda beszámolója a 2011/2012.
tanévről.
- Beiskolázási támogatás megállapítása.
- Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
- „Berekfürdőért” kitüntetés, díszpolgári cím adományozása (Berekfürdő
önállóvá válásának évfordulójára).
Előterjesztő: iskolaigazgató, polgármester, Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgató
Előkészítésben részt vesz: jegyző, Polgármesteri Hivatal

8. Az ülés ideje: 2012. július 30.
Napirend:
- Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója

9. Az ülés ideje: 2012. augusztus 23.
Napirend:
- Beszámoló a tárgyévi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
- Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
- Iskolatej programban való részvétel.
Előterjesztő: polgármester, Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója, jegyző
Előkészítésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

10. Az ülés ideje: 2012. szeptember 24.
Napirend:
- Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
- Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.
- „Tőkés Sándor díj” adományozása (írótábor).
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kitüntető díjak adományozása.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója, polgármester
Előkészítésben részt vesz: jegyző, Polgármesteri Hivatal

11. Az ülés ideje: 2012. október 29.
Napirend:
- Beszámoló a 2012. évi adóbevételek alakulásáról, az adóellenőrzések
hatékonyságáról. A 2013. évi feladatok meghatározása.
- Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Készült: 2011. december 19-én
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Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója, jegyző
Előkészítésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

12. Az ülés ideje: 2012. november 26.
Napirend:
- 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása.
- 2013. évi díj-, és adómértékek meghatározása.
- Berek-Víz Kft. 2013. évi üzleti terv koncepciója.
- 2013. évi belső ellenőrzési terv meghatározása.
- Beszámoló a 2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről.
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása.
- Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel.
- Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
- Berek-Víz Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása.
Előterjesztő: polgármester, jegyző, Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója
Előkészítésben részt vesz: intézményvezetők, Polgármesteri Hivatal

13. Az ülés ideje: 2012. december 17.
Napirend:
- Gazdasági program felülvizsgálata.
- A képviselő-testület 2013. évi munkatervének meghatározása.
- Fürdőbérlet támogatás.
- Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
- A Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesítménycéljainak meghatározása.
Előterjesztő: polgármester, jegyző, Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója
Előkészítésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal
Ezen kívül a képviselő-testület rendkívüli üléseket is tarthat, ha azt a feladatellátás,
hatáskör gyakorlása megkívánja, vagy más, időközben felmerülő ok azt kötelezően
szükségessé teszi.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Képviselő-testület tagjai

9. Napirendi pont: Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat gazdasági programjának
felülvizsgálatára.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a gazdasági program a Döntés előkészítő bizottság
ülésére kiküldésre került. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ezen a programon haladjanak tovább.
Határozati javaslata: A képviselő-testület a 2010-2014. évi gazdasági programot nem kívánja
módosítani.
Ki az, aki ezzel egyetért?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
237/2011.(XII.19.) Önkorm. határozat
A gazdasági programról.
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Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-2014. évi gazdasági
programját nem kívánja módosítani, ezen a programon kíván továbbhaladni.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Képviselő-testület
4) Polgármesteri Hivatal
10. Napirendi pont: Előterjesztés 2012. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására, valamint a
belső ellenőrzési ütemterv elfogadására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Döntés előkészítő bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
238/2011.(XII.19.) Önkorm. határozat
a 2012. évi belső ellenőrzési munkatervről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormány rendelet 21.§-a alapján az alábbi
ellenőrzési tervet elfogadta:
2012. évi belső ellenőrzési munkaterv
I. Az elvégzendő ellenőrzések leírása
1. sz. Ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya, címe:
Az ellenőrzés célja:

A Berek-Víz Kft. bizonylati rendjének ellenőrzése
A szigorú számadási kötelezettség alá vont
nyomtatványok
körének
megállapítása
során
érvényesültek-e a jogszabályi követelmények, az
azokról vezetett nyilvántartás és pénzügyi elszámolás
szabályszerű-e.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység: Berek Víz Kft., Berekfürdő
Az ellenőrizendő időszak:
2011. év és folyamatos
Az ellenőrzés típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszerei:
Az ellenőrzés ütemezése:
Szükséges ellenőrzési kapacitás:

Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
2012. február 13. – 2012. március 20.
1 fő belső ellenőr, 25 revizori nap

2. sz. Ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya, címe:
Az ellenőrzés célja:
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költségvetésből kapott támogatások a szervezetek
működése érdekében kerülnek-e felhasználásra.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység: Társadalmi és civil szervezetek, Berekfürdő
Az ellenőrizendő időszak:
2011. év és folyamatos
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:
Beszámolók elemzése és értékelése, dokumentumok
és nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzés ütemezése:
2012. augusztus 13. – 2012. szeptember 17.
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
1 fő belső ellenőr, 25 revizori nap
II. Az ellenőrzések időbeli ütemezése
Az előre lekötött idő és ellenőrzési kapacitás
Az ellenőrzés sorszáma,
címe

Feladat ellátás
időpontja

Szükséges ellenőrzési
kapacitás

1. A Berek-Víz Kft. bizonylati
rendjének ellenőrzése

2012. február 13. 2012. március 20.

1 fő
25 revizori nap

2. A társadalmi szervezetek
költségvetési támogatás
felhasználásának ellenőrzése

2012. augusztus 13. 2012. szeptember 17.

1 fő
25 revizori nap

Összesen:

50 revizori nap

Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Pápai Andrea belső ellenőr
4) Ellenőrzés alá vont szervezetek
5) Polgármesteri Hivatal

11. Napirendi pont:
megállapítására.

Előterjesztés

a

köztisztviselők

2012.

évi

teljesítménycéljainak

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
239/2011.(XII.19.) Önkorm. határozat
a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § alapján, az előterjesztésben megfogalmazott
teljesítmény célokat határozta meg.
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A teljesítménykövetelmények szempontjait a jegyzőre vonatkozóan a polgármester, a
polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozóan a jegyző készíti el.
Kiemelt célok:
A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. XXIII. Tv. 34. § (3)
bekezdése
alapján
Berekfürdő
község
köztisztviselői
2012.
évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint
határozza meg.
1.) A jegyző az Önkormányzati hivatal bevonásával folyamatosan gondoskodjon arról,
hogy az önkormányzati tevékenységet érintő változásokról a képviselő-testület időben és
kellő részletezettséggel tájékoztatást kapjon.
A tájékoztatás során ki kell térni arra, hogy az érintett változás várhatóan hogyan fog
hatni az Önkormányzat, illetve annak intézményei feladatellátására, pénzügyi
helyzetére.
2.) Biztosítani kell a testület törvényes működésének alapfeltételeit. Ennek érdekében
határidőre el kell készíteni, és a testületi tagok részére meg kell küldeni a
döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat.
3.) Az előterjesztések, rendeletek, határozatok szövegét úgy kell megszerkeszteni, hogy
azok egyértelműek, világosak a magyar nyelv szabályainak megfelelőek legyenek.
4.) A törvényességi észrevételeknek az azokban előírt határidőn belül eleget kell tenni.
5.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre
történő elkészítése.
6.) A 2012. évi költségvetés határidőre
megszigorításának figyelembevételével.

történő

előkészítése,

a

kiadások

7.) Költségtakarékos, költség hatékony gazdálkodás szem előtt tartása.
8.) A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, valamint a
teljesítés szakmai igazolása feladatkörök folyamatosan ellátásra kerüljenek.
9.) A helyi adó rendelet szabályainak maximális betartása, a megállapított adóbevétel
teljes körű behajtására való törekvés.
10.) Az adók módjára nem behajtható követelések behajtására tehető törvényes
intézkedéseket határidőben meg kell tenni, a megtett intézkedéseket nyilvántartásban
kell vezetni. Folyamatos egyeztetést kell megvalósítani a főkönyvi analitikus
nyilvántartással, a bírósági végrehajtóval.
11.) Az ügyintézés során kiemelt figyelmet kell fordítani az ügyintézés gyorsítására,
egyszerűsítésére, az ügyfelekkel való udvarias kulturált bánásmódra és a megfelelő
tájékoztatásra.
12.) A törvényesség és az ügyintézési határidő, a módosított Ket. előírásainak
maradéktalan betartása a hivatali munka valamennyi területén.
13.) A közfoglalkoztatás rendszerének átalakításából adódó feladatok ellátása.
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14.) Szakszerű munkavégzés érdekében biztosítani kell a köztisztviselők folyamatos
képzését, különös figyelemmel a meghatározó jogszabályi változásokhoz kapcsolódó
továbbképzésekre, a különböző szakterületeket érintő szakmai ismeretek folyamatos
bővítésére.
15.) Az ügyintézők munkavégzésük során törekedjenek a magas színvonalú,
jogszabályoknak megfelelő precíz munkavégzésre, kiküszöbölve ezáltal az esetleges
ellenőrzések negatív észrevételeit.
16.) Az önkormányzat honlapjának színvonalas működtetése, szerepének fokozatos
növelése az állampolgárok tájékoztatásában.
17.) Az önkormányzati tulajdonú közterületek rendeltetésétől eltérő használata során
vizsgálni kell a közterület használat jogszerűségét.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal

12. Napirendi pont: Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről a Döntés
előkészítő bizottság tárgyalt. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A jegy- és bérletárakat is
csatolták az előterjesztéshez, illetve egy kérelmet.
9 millió Ft körüli készpénze van a Kft-nek. Ez a bérletárakból folyt be. 182 db 35.000 Ft-os diáknyugdíjas, kistérségi bérlet fogyott el, és 100 db a helyi lakosok bérletéből, illetve 5-6 db a teljes árú
bérletből.
Beszéltek a Döntés előkészítő bizottság ülésén a kút vásárlásáról. Erről tárgyalásokat folytatott a
Berek-Víz Kft. és a hivatal. A másik kérelem a közterületi munkák elismerésére vonatkozik.
Harmati Péter gazdasági vezető elmondja, hogy a beszámolóban látható, hogy milyen eredménnyel
fognak zárni. Ez a meg nem valósult beruházás költségének leírásából adódik. Ha az önkormányzat
elismeri a közterületi munkákat, ami kb. 25 millió Ft-nyi, az emelné a Kft. eredményét.
Szó volt az ivóvíz kút átadásáról is, ezt a közterületi munkákból befolyt bevételből valósítanák meg.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy előállt a Kft. most a közterületi munkák elismerésével.
Megállapítja, hogy hatékonyabban dolgoztak az emberek. Ezek az emberek a fürdőben is végeznek
munkát.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a kút átadása megvásárlással, vagy apporttal
történhet.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy Harmati Péter azt mondta a bizottsági ülésen, hogy a
pályázat során ez az eredmény nem fogja befolyásolni a bank döntését. A testület ennek ellenére
szeretné nullássá tenni, hogy szebb képet mutasson. Erre próbáltak megoldást keresni.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy a pályázat feltételeit még nem tudják, de jobb
óvatosabbnak lenni.
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Harmati Péter gazdasági vezető elmondja, hogy a pályázatnál előtérbe fog kerülni az önkormányzat
kezességvállalása, és akkor az önkormányzat hitelképességét is vizsgálni fogják.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy azt szerették volna, ha az önkormányzat csökkenti a
bérleti díjat.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az önkormányzat számláján -50 millió Ft van.
Beszélgetések.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javaslata: A képviselő-testület a Berek-Víz Kft-vel a közhasznú
tevékenység ellátására kötött megállapodáson felül további támogatást nem kíván nyújtani 2011.
évben.
Megkérdezi, hogy ki az, aki a javaslatot elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
240/2011.(XII.19.) Önkorm. határozat
A Berek-Víz Kft. kérelméről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft-nek a közhasznú
tevékenység ellátására kötött megállapodáson felül további támogatást nem kíván
nyújtani 2011. évben.
Erről értesülnek:
1) Berek-Víz Kft.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester kéri, hogy az ivóvíz kút átadásával kapcsolatosan pedig induljanak el.
Ki az, aki ezzel egyetért?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazattal
elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
241/2011.(XII.19.) Önkorm. határozat
az ivóvizes kút átadásáról a Berek-Víz Kft. részére.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Hajdu Lajos
polgármestert, Potornainé Szűcs Katalin jegyzőt és a Berek-Víz Kft. ügyvezetőjét, hogy a
II. számú (K-159 kataszteri számú, 260 m talpmélységű) ivóvízkút eladást előkészítse.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Gál József ügyvezető igazgató
4) Polgármesteri Hivatal
Harmati Péter gazdasági vezető elmondja, hogy előterjesztették a tervezett jegy- és bérletárakat. Az
árat tartalmazzák az áfa emelést is. 100 Ft-ra kerekítettek mindenhol. A gyermek- és ifjúságbérletek
árát módosítani fogják a képviselő-testület alapján 3.000 Ft-ra. Kisebb emelés várható a 30 napos
bérleteknél, mivel a jelenlegi árakkal nem érte meg megvásárolni, ezért több kedvezményt adtak rá.
A kempingnél tavaly az elő- és utószezon árakat nem emelték, most ott is emelést javasolnak.
Készítettek egy kimutatást az eladott jegyek forgalmáról.
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Hosszu András képviselő elmondja, hogy 2010-ben 200 Ft, 2011-ben pedig 500 Ft lett az állandó
lakosok belépőjegye, ezért nem gondolja, hogy ezen most emelni kellene. A családi belépőknél
nagyobb kedvezményt lehetne adni, gyerekenként 300 Ft kedvezményt adna.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy a családi belépőknél van rizikó, mert akár a szomszéd
gyerekét is hozzácsaphatják a családhoz.
Harmati Péter gazdasági vezető elmondja, hogy amikor kiderült, hogy emelkedni fog az állandó
lakosok jegyára, akkor megnövekedett a helyi lakosok bérletvásárlása.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy az éves kabinjegy 26.000 Ft.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy 52 napi jegynek felel meg. A napi jegy sem fogyott
ennyi.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a felső kabinsornál van gondja, a hátsó kabinsornál talán
sok is.
Dr. Hajdu Lajos polgármester hozzáteszi, hogy a kabinkölcsönzés a nyári 3 hónapra realizálódik.
Czinege Béla alpolgármester: Hangos bemondás, reklám 500 Ft. Igénybe is veszik 500 Ft-ért? Ezt
levinné akár 150 Ft-ra.
Mosógépet hogy lehet használni?
Gál József ügyvezető igazgató: A kempingben van, kulcsot kap hozzá a vendég, és 500 Ft-ot
számolnak fel érte.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy az állandó lakókocsik elszámolása hogyan történik?
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy havonta 13.000 Ft-ért parkolnak. Akkor is ki kell
fizetni, ha nem jönnek bele. Ha jönnek bele, akkor a napidíjat ki kell fizetni, csak a lakókocsi díját
nem kell megfizetnie.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy az még mindig érvényben van, hogy ha valaki 0 óra 5
perckor érkezik, annak már nem kell fizetnie arra az éjszakára?
Gál József ügyvezető igazgató: Igen, de annyira elenyésző az ilyen, aki így ügyeskedik.
Czinege Béla alpolgármester nem szeretné, ha a lakókocsiért kevesebbet fizetnének, mint a faházért.
Megy a hősugárzó, a légkondi.
Gál József ügyvezető igazgató köztes megoldásként javasolja, hogy mérik a kemping fogyasztását a
köztes időszakban, és össze tudják hasonlítani a forgalmas időszak fogyasztásával, és az alapján
tudnak lépni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester visszatér a jegyekre. A családosoknál soknak tartja az áremelést. Míg a
többi jegy 8 %-al emelkedik, ez 16 %-al. A háromgyerekes családosokat a csoportos belépővel tenné
egyenlővé.
Buczkó Zoltánné képviselő egységes 10 %-ot javasol. A bereki lakosok napijegyét nem javasolja
emelni. Kell a bevétel, hiszen fürdőt akarnak fejleszteni, de a gyógykezeléseknél mégsem lát emelést.
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Harmati Péter gazdasági vezető elmondja, hogy ennek az oka az, hogy a gyógykezelések nem
áfakötelesek. Most egységesítették a rendszert, ami a nagy változás volt.
Buczkó Zoltánné képviselő: De költségek itt is felmerülnek. A kempingnél emelne a szállásdíjon. A
sátorhely díjánál jóval nagyobb az emelés, mint a lakókocsinál, ami komfortosabb.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy a lakósátorról van szó, nincs nagy emelés.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság ülésére nem készültek el ezek az
ártáblázatok, ahol ki lehetett volna az egészet részletesen beszélni.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy visszatérhetnek rá, a fürdőbelépők, és bérletek árát
lenne most fontos elfogadni.
Buczkó Zoltánné képviselő, mint a Felügyelő Bizottság elnöke kéri, hogy a kemping árakra térjenek
vissza.
Dr. Hajdu Lajos polgármester kéri a Berek-Víz Kft-t, hogy az elhangzottakat vegye figyelembe a
jegyárak kialakítása során.
Ki az, aki ezzel egyetért?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
242/2011.(XII.19.) Önkorm. határozat
A Berek-Víz Kft. 2012. évi ártervéről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. 2012. évi
árainak kialakítása során kéri a Berek-Víz Kft-t, hogy vegyék figyelembe a testületi
ülésen a képviselők által tett javaslatokat.
Erről értesülnek:
1) Berek-Víz Kft.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal

13. Napirendi pont: Előterjesztés növényvédelmi és mechanikus fa és cserjeápolási feladatok
ellátására.
14. Napirendi pont: Előterjesztés a kemping területén sövény telepítésére.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a 13-14. napirendi ponttal kapcsolatosan a Döntés
előkészítő bizottság tárgyalt. Egy másik szakértő is végigment a fürdőn. Komoly gondok vannak a
fákkal, többet is ki kell vágni. A szakirányítást elvállalja és a munkát a Berek-Víz Kft. dolgozói végzik
el. Részletes ajánlatot fog adni.
Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy az öreg fákat nem feltétlenül kell kivágni. Lehet rajta
javítani, metszeni. A madarak élőhelye. Sajnálja, hogy a lehullott falevelet összeszedik.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy januárban vissza kell térni erre az ügyre, és a kemping
területén a sövény telepítésére is.
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Gál József ügyvezető igazgató kéri, hogy a Berek-Víz Kft-t érintően vegyék előre a 21. napirendi pont
tárgyalását.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítási kérelmet. Megállapítja, hogy
a képviselő-testület a napirend módosítást 6 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta.
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

/: Potornainé Szűcs Katalin :/
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
/: Czinege Béla :/
alpolgármester
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