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Dr. Kenyeres Imre
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jegyző
ügyvezető igazgató, Berek-Víz Kft.

Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes számban megjelent, a 7 főből minden képviselő
jelen van. Az ülést megnyitja.
Dr. Hajdu Lajos polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére Czinegéné Bődi Szilvia és Hosszu András
képviselőket javasolja megválasztani.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
17/2012.(II.09.) Önkorm. határozat
a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a
jegyzőkönyv hitelesítésére Czinegéné Bődi Szilvia és Hosszu András képviselőket
választotta meg.
Erről értesülnek:
1) Czinegéné Bődi Szilvia képviselő
2) Hosszu András képviselő
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5) Képviselő-testület tagjai
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a mai rendkívüli testületi ülés napirendi javaslata a
rendezvények, illetve előtte néhány aktualitás.
Ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
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18/2012.(II.09.) 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. Aktualitások.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
2. Rendezvények.
Előterjesztő: Hosszu András és ifj. Nagy György képviselők
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Képviselő-testület tagjai

Napirendi
pontok
tárgyalása

1. Napirendi pont: Aktualitások.
Dr. Hajdu Lajos polgármester átadja a szót a jegyző asszonynak.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy két témáról van szó, mindkettőt ismeri a testület,
csak pontosítást vagy módosítást igényelnek.
Az egyik az Idegenforgalmi Alapítvány ügye. Nagyon régóta húzódik már. Az ügyvéd úr ma volt itt,
és az ügyészség felhívására egy határozat módosítást kér. A határozat lényege az, hogy eddig
választani kellett póttagokat is, de most már nem kell, és ezt rögzíteni kell a határozatban. Felolvassa a
határozati javaslatot.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy régóta húzódik az ügy. Van-e valakinek kérdése,
észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Megkérdezi, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
19/2012.(II.09.) Önkorm. határozat
a Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalmi Alapítvány alapító okiratának módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berekfürdő Község Települési
és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapítvány kuratóriumának
Elnöke:
Lászlóné Szabó Ildikó 1116 Budapest, Sáfrány u. 44. 7. em. 79. sz. a. lakos
Tagjai:
Geréné Papp Ilona 5309 Berekfürdő, Pávai Vajna Ferenc u. 6. sz. a. lakos
Papp Imréné 5309 Berekfürdő, Eper u. 17. sz. a. lakos
Sinka István László 5309 Berekfürdő, Búzavirág u. 2. sz. a. lakos
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Hosszú Lajosné 5309 Berekfürdő, Móricz Zsigmond u. 11. sz. a. lakos,
A kezelő szerv ellenőrzésre jogosult – 3 főből álló – szerv tagjai:
Nádudvari Judit 5309 Berekfürdő, Móricz Zsigmond u. 24. fsz. 2. sz. a.
lakos
Tóth Lászlóné 5309 Berekfürdő, Móricz Zsigmond u. 22. 1. lph. 1. em. 4.
sz. a. lakos
Körmendiné Baksán Mária 5309 Berekfürdő, Arany János u. 22. sz. a.
lakos.
A tagok mandátuma 2014. december 31-én lejár.
A képviselőtestület kifejezetten rögzíti, hogy az alapítvány kuratóriumának póttagjai
nincsenek.
Az alapító okirat az alapítvány szerveiről és működéséről rendelkező fejezetének 5.
pontja a következők szerint megváltozik: Az alapítványt a kuratóriumi elnök képviseli,
akinek az alapítvány vagyona felett utalványozási joga van.
Erről értesülnek:
1) Alapítvány elnöke, tagjai és a kezelő szerv tagjai
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ugyancsak régóta húzódó a kerékpárút kérdése. Még
mindig nincs tulajdonjogilag rendezve. A kerékpárút egy része Berekfürdő külterületén helyezkedik
el. 1528/1919-ed rész Berekfürdőhöz, 98/1919-ed rész Karcaghoz, 293/1919-ed rész pedig a Magyar
Államé. Ami Berekfürdő külterületén van, de a Magyar Államé, azt a részt most Karcag szeretné, ha
az önkormányzat ingyenesen a tulajdonába adná. Ezt a hozzájárulást kérik.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Ki az, aki hozzájárul ahhoz, hogy az említett ingatlanrész ingyenesen a Karcag Városi Önkormányzat
tulajdonába kerüljön?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ingatlanrész átadásához 7 igen, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül hozzájárul.
20/2012.(II.09.) Önkorm. határozat
A külterületi 0450/1 hrsz-ú, 293/1919-ed ingatlanrész átadásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berekfürdő külterület 0450/1
hrsz-ú, 1919 m2 területű ingatlan 293/1919-ed részének a Karcag Városi Önkormányzat
részére történő ingyenes tulajdonba adásához hozzájárul.
Karcag Város Önkormányzata ezen ingatlanrészt a kötelező feladatainak ellátása
érdekében kívánja tulajdonba venni, helyi közút céljára kívánja használni.
Erről értesülnek:
1) Karcag Városi Önkormányzat 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
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Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a következő téma a fürdőbérlet. Decemberben az a
döntés született, hogy azok kapnak kedvezményes fürdőbérletet, akik Berekfürdőn állandó lakóhellyel
rendelkeznek. Polgármester úrnak most az a javaslata, hogy azok is kapjanak kedvezményes
fürdőbérletet, akik ide járnak iskolába, óvodába.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a nem bereki, de itt tanuló gyereket is támogatná. Ők is
megkaphatnák a kedvezményes bérletet, de nem kerülne részükre visszatérítésre a bérlet ára. A
235/2011.(XII.19.) Önkorm. határozat egy d) ponttal egészülne ki: aki a Berekfürdői Veress Zoltán
Általános Iskolában és Óvodában tanul, vagy jár óvodába. A támogatás nem kerülne visszatérítésre.
Van-e valakinek kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül
elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
21/2012.(II.09.) Önkorm. határozat
Gyermekek, tanulók kedvezményes fürdőbérletéről szóló 235/2011.(XII.19.) Önkorm. határozat
módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyerekek, tanulók
kedvezményes fürdőbérletéről szóló 235/2011.(XII.19.) Önkorm. határozatot az alábbiak
szerint módosítja:
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 be nem töltött 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 be nem töltött 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 be nem töltött főiskolai vagy egyetemi hallgató.
d) a Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskolában tanul, vagy Berekfürdőn jár
Óvodába.
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.
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Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Berek-Víz Kft.
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy február 24-én 17 órára tervezi a közmeghallgatást. A
farsang miatt a Művelődési Házban kerül megtartásra.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a következő téma a köznevelési törvénnyel kapcsolatos.
A képviselő-testület nevében szeretné felhatalmazni Székely László igazgatót, hogy az új köznevelési
törvényből adódóan bárhol, bármikor, bárkivel tárgyaljon az önkormányzat nevében, beszámolási
kötelezettséggel. Próbáljon meg tenni valamit az iskoláért.
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy szabnak-e meg valami határidőt?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző március 31-i határidőt javasol.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja a március 31-i határidőt beszámolási kötelezettséggel.
Ki az, aki egyetért a javaslattal?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen ellen és tartózkodó szavazat nélkül
elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
22/2012.(II.09.) Önkorm. határozat
Székely László iskolaigazgató felhatalmazásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Székely Lászlót, a
Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, hogy az iskola jövőjét illetően, az
önkormányzat nevében, az új közoktatási törvényből adódóan tárgyalásokat folytasson.
A képviselő-testület kéri Székely László igazgatót, hogy a tárgyalásokról tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Székely László igazgató
Erről értesülnek:
1) Székely László igazgató, Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző

2. Napirendi pont: Rendezvények.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy tegnap e-mailen érkezett a Pálinka Fesztivál
rendezésével kapcsolatban egy újabb javaslat.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a Fesztivál és a képviselők által szervezett rendezvény
között nagy különbség van. A Harcsafesztiválnak nem lesz akkora visszhangja, hírértéke, mint a
Pálinkafesztiválnak.
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Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy figyelemmel kell lenni arra is, hogy a középkorosztály van
jelen, és ők milyen programokat szeretnek.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megköszöni a képviselők munkáját, mert sok munkát fektettek a
tervezésbe. Mi van akkor, ha azt mondja a képviselő-testület, hogy ez a program július 1. hétvégéjén
legyen, a Nagykun Pálinkafesztivált pedig adják oda a Berek-Víz Kft-nek, és szervezze meg. A
Pálinkafesztiválon az ajánlat szerint itt lenne a Neoton Familia. Mind a kettő népszerű, így aki
pénteken eljön, az eljön szombaton is.
A Harcsafesztivál pedig legyen a fürdőn kívül a parkolóban, bevételmentesen, az I. Bereki
Fesztiválhoz hasonlóan, hogy legyen tömeg, legyen siker. 2,5 millió Ft-ba kerül. Felelősségmentesen
csinálhatják, mert semmilyen bevételi kényszer nincs. Próbálják meg ezt a kétnapos programot
szabadtéren megszervezni.
Dr. Kenyeres Imre képviselő nem támogatja a Pálinkafesztivált. Tetszik neki a képviselők által
összeállított program.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a Pálinkafesztiválnál tele vannak a szállodák. Ez a másik
program belekerül 2,5 millió Ft-ba, de semmi bevétel nincs. A Pálinkafesztiválon a vendégek döntő
hányada nem fiatal, hanem idősebb korosztály.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy jó, akkor adják ki a programszervezést. De mikor fizetett
vissza a szervező, ha nem sikerült valami? A teljes felelősségvállalásról beszélnek. Úgy érzi, hogy
egyéb oka is van annak, hogy ő a szervező.
Ez a program, amit ők szerveztek arra lett kihegyezve, hogy sokkal olcsóbb legyen, de legyen legalább
olyan jó. Azért nem tetszik sok mindenkinek, mert a fellépőket nem ismerik. A Pálinkafesztivál sosem
volt nullszaldós és soha nem is lesz az.
Czinege Béla alpolgármester válasza: Persze, mert nem számolják hozzá az idegenforgalmi adó
bevételt, a büfések plusz bevételét.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Forma1 is ráfizetéses, mégis ragaszkodik hozzá az
állam, mert a járulékos bevétel biztos, hogy nagyobb, mint a bekerülési költség. A Pálinkafesztivál is
ilyen.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy azt hiszik, hogy rosszat akarnak? Minden
negatívumával tisztában van, de a hozadékával is tisztában van. Ott volt a médiaszereplés.
Távozik az ülésről Buczkó Zoltánné képviselő.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy azért készítették ezt a programot, mert mindig arról
beszélnek, hogy sok a hitel, spórolni kell. Nincs pénz beruházásokra. Ők is ide tudnak hívni más
fellépőket, akár az Eddát, akár a Republicot, ha szabadok.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Az rendben, hogy el tudják hívni, de a költsége rögtön egy fél millióval
megnő. Hol van a marketing? Hol van az egész bevezetett marketing, hírverés?
Hosszu András képviselő elmondja, hogy ez csak a miénk lenne. A helyi értékeket hasznosítani kell,
pl. a horgásztavat, helyi civil szervezetek, helyi vállalkozások.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Igaza van Andrásnak. De más, ha egy műsort magának csinál, és más,
ha a vendégeknek.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a program minimum a Karcag TV-ben szerepelni fog.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a programszervezéshez szakértelem kell. Próbálják
meg, szervezzék meg egy másik hétvégén ezt a másik fesztivált, aminek nincs összehasonlítási alapja.
Vagy próbálják meg, neki mindegy, de számoljanak a következményekkel.
Van egy kialakult helyet.
Ifj. Nagy György képviselő elmondja, hogy ezek a fellépők is közkedveltek. Abádszalókon és
Tiszafüreden ugyanezek a fellépők voltak.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a Pálinkafesztivál bekerült az országos hírnévbe.
Ifj. Nagy György képviselő megkérdezi, hogy hol lehet hallani, hogy Berekfürdőn Pálinkafesztivál
volt?
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Írja be az internet keresőbe, és nézze meg, hogy mit ad ki.
Ifj. Nagy György képviselő: Ha beírja, hogy Csobbanó fesztivál 2005, arra is ad ki valamit. Láttak a
TV-ben olyan reklámot a Pálinkafesztiválról?
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy rengeteg fürdő van, nem kell túldimenzionálni. Sok
rendezvény van. Berekfürdő is egy fürdő, és a hírértékére nagyon sokat tesz.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ha sok a költség, akkor ne csináljanak semmit.
Ifj. Nagy György képviselő elmondja, hogy elhangzott, hogy a 3,7 millió Ft nagyon sok. Két hétig
jártak be a hivatalba, és senki nem emelte fel a telefont, hogy beszéljenek erről. Hétfőn meg már kész
tények elé voltak állítva. Erre készítették el ezt a programot.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy arra készítették el ezt a programot, hogy szavazták meg a
Pálinkafesztivált.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a programtervezetet a Pálinkafesztivál nélkül fogadták
el. Utána azt kérdezte, hogy a Pálinkafesztivál legyen-e? A költségeiről, a műsoráról további
egyeztetést folytassanak-e? Erre érkezett 3 igen szavazat. Ezek után nyilvánvaló, hogy ne is
tárgyaljanak tovább, nem kell a Pálinkafesztivál. Nem arról volt szó, hogy a 3,7 millió Ft-ot el kell
fogadni.
Dr. Kenyeres Imre képviselő: Végre a két fiatal csinál valamit, felvállalták ezt a feladatot, csinálják.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy a programszervezéssel nagyon sok munka van.
Rengeteg egyeztetés van. Az 1 millió Ft-ot rá kell szánni. Neves, színvonalas fellépők vannak.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Kell hozzá egy ember, hogy elhozza a sajtót.
A tervezett program költsége 2,5 millió Ft + Áfa. Az Áfát csak a belépőjeggyel szemben tudják
visszaigényelni.
Van-e valakinek zárszava? Kéri a határozati javaslatokat.
Visszaérkezett az ülésre Buckó Zoltánné képviselő.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki tartja az előző testületi határozatot, amely
szerint nem lesz Pálinkafesztivál?
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület a rendezvényekről szóló határozatot a Pálinkafesztivál nélkül 4
igen, 3 nem szavazattal fenntartja, nem vonja vissza, tehát augusztus 3-4-5-én nem lesz
Pálinkafesztivál.
Megkérdezi, hogy legyen-e helyette más program, és mennyi pénzt szánnak rá?
Javaslata a képviselők által tervezett programhoz 3 millió Ft + ÁFA-t biztosítsanak.
Ki az, aki a javaslatot elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
Ki legyen a produkció felelőse? Hosszu András és ifj. Nagy György.
Ki az, aki a javaslatot elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül
elfogadta.
Bereki Napok névvel javasolja a programot megjelentetni.
23/2012.(II.09.) Önkorm. határozat
Bereki Napok.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 3. 4. 5. napján a
Thermál- és Strandfürdő területén meg kívánja rendezni a Bereki Napokat, 3 millió Ft +
ÁFA költségen.
A rendezvény felelőse: Hosszu András és ifj. Nagy György képviselő
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Hosszu András képviselő
4) Ifj. Nagy György képviselő
5) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester megköszöni mindenkinek az ülésen való részvételét, az ülést berekeszti.
k. m. f.
/: Dr. Hajdu Lajos :/
polgármester

/: Potornainé Szűcs Katalin :/
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
/: Czinegéné Bődi Szilvia :/
képviselő
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