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Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai
közül 1 fő később fog érkezni az ülésre. A képviselő-testület határozatképes a 7 főből 6 fő jelen van.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Buczkó Zoltánné képviselőt és Czinege Béla alpolgármestert javasolja
megválasztani.
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal,
ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
26/2012.(II.27.) Önkorm. határozat
a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a
jegyzőkönyv hitelesítésére Buczkó Zoltánné képviselőt és Czinege Béla alpolgármestert
választotta meg.
Erről értesülnek:
1) Buczkó Zoltánné képviselő
2) Czinege Béla alpolgármester
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5) Képviselő-testület tagjai
Dr. Hajdu Lajos polgármester a napirendi javaslat a meghívóban kiküldésre került. Van-e valakinek
módosító javaslata?
Megállapítja, hogy a napirendet módosító javaslat nem érkezett.
Megkérdezi, hogy ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
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27/2012.(II.27.) Önkorm. határozat
a napirend elfogadásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az
alábbi napirend megtárgyalását fogadta el:
1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.
2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.
Előadó: Dr. Hajdu Lajos polgármester
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4. Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
5. Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
6. Előterjesztés „Berekfürdő ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-7.1.0/11-20110046 azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának feltételes beszerzésiről.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
7. Megkeresés körjegyzőség alakításával kapcsolatban.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
8. Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács ajánlás kérésére a
nagykunkapitány személyére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
9. Előterjesztés Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács nagykunkapitány
választás protokoll szabályzatának elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
10. Aktualitások.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Képviselő-testület tagjai

Napirendi pontok tárgyalása

1. Napirendi pont: Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e interpellációjuk,
kérdésük?
Hosszu András képviselő: A Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatójától szeretett volna kérdezni, de még
nincs jelen, hogy a karszalagos rendszer elkezdődött-e?
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Megkérdezi a jelenlévő lakosokat, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Selmeci Tamás visszatér a közmeghallgatáson elhangzottakra. Elmondja, hogy a Rádióban hallotta a
Nemzeti Fürdőszövetség elképzeléseit. Ha jól hallotta, azokról az önkormányzati tulajdonban lévő
Készült: 2012. február 27-én

Oldalszám: 3/10

fürdőkről van szó, amelyek önkormányzati intézményi kezelésben vannak. Ugyanis azoknak az
önkormányzati tulajdonú fürdőknek az állami tulajdonba vételénél, amelyek gazdasági társaság, egyéb
más szervezet kezelésében állnak, jogi akadályok vannak. Ez számára nagyon fontos. Egyébként is be
kell látni, hogy 20 éve mekkora erőfeszítéssel, munkával próbálják ezt a fürdőt működtetni. Jól is
csinálják, de meg kellene gondolni s fejlesztések miatt, hogy 2013-tól nem kellene-e tettestársat
bevonni?
Szintén a falugyűlésen merült fel, hogy a honlap mennyire naprakész. A hétvégén és ma reggel is
megnézte, hogy péntek óta frissült. Bár van néhány dolog, amin lehetne változtatni. Bódi Zoltán
felvetésére Hosszu képviselő úr nem megfelelően válaszolt. Ne felejtsék el, hogy a falu választotta
Önöket. Vannak akadékoskodó választópolgárok. A képviselők nem engedhetnek meg maguknak
bármilyen hangnemet.
A harmadik téma, amit szeretne felvetni, hogy nem húzná az időt, ha a testületi előterjesztések
nyilvánosak lennének, megismerhetnék a lakosok is, és javaslataikkal megkereshetnék a képviselőket.
Szeretne választ kapni arra, hogy hogyan áll a település rendezési terve?
Elhangzott a közmeghallgatáson az is, hogy a fedett fürdő engedélyezési terve készen van. Hol lehet
megtekinteni?
Köszöni a meghallgatást.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megköszöni az észrevételeket.
Nem tudja, hogy a fürdőfejlesztést illetően, hogy Selmeci Tamás mit ért a tettestárs alatt, de ha valakit
bevonnak, az a fürdő végét jelentené, ezt tudni kell. Rengeteg veszélye van. Úgy gondolja, hogy egy
lassú fejlődés sokkal biztonságosabb. Az előző fejlesztési tervnél éppen, hogy csak elkerülték a
magántőke bevonását.
Hogy a fürdőt államosítják-e? Nem tudja. Reméli, hogy csak arra voltak kíváncsiak, hogy az
önkormányzatok hogyan reagálnak. 30-35 millió Ft bevétel miatt nem hinné el, hogy elvennék a
fürdőt, ami mellé 40 millió Ft bérleti díjat fizet az önkormányzatnak úgy, hogy abból nem forgatnak
vissza semmit.
A honlapot illetően elmondja, hogy az összes előterjesztés, amikor kiküldésre kerül a képviselőknek,
felkerül a honlapra, a meghívóval együtt.
Mit engedhet meg magának a képviselő? Visszakérdez, hogy és mit engedhet meg magának a
választópolgár?
A rendezési tervet illetően elmondja, hogy új rendezési terv készítése indult el. Az előzőt 2009-ben a
előző képviselő-testület elfogadta. Rengeteg hiba van benne. Pl. olyan telkeken mentek át utak,
amelyek már el voltak adva, és az ingatlantulajdonos nem kapta meg az építési engedélyt. Ezért
gyorsan módosítást kellett végrehajtani, ami 1 millió Ft-ba került, és egy évbe, mire a szakhatósági
hozzájárulások megérkeztek. Jelenleg az árajánlatokat várják. Tehát új tervet készítenek, mert a
módosítás is ugyanannyi időbe telik, és a rendezési tervet több mint 10 évvel ezelőtt kezdték el
készíteni.
A fürdő engedélyes terve készen van, az építési hatóságnál engedélyezésre vár. Megmutatja a terv
alaprajzát, melynek külső megjelenése a reneszánszos hangulatú térhez fog igazodni, és ehhez fog
igazodni majd a nyári bejárat is. A fürdőfejlesztési pályázat még nem jelent meg. 200 millió Ft körüli
a bekerülési költség. Úgy készült el a terv, hogy több lépcsőben lehessen elkészíteni. Az első szakaszt,
a tetőcserét és a két medence felújítását az önkormányzat akkor is megvalósítja, ha nem lesz pályázati
lehetőség.
Czinege Béla alpolgármester kiegészíti a választ. 2008-ról 2010-re a fürdő 50 millió Ft-tal
csökkentette a költségeit. Az önkormányzatnak 100 millió Ft-os működési hitele volt, amit most
kinulláznak. Fenntartották a Berek Beruházó Kht-t, 25 millió Ft támogatással, amit megszüntettek. Ezt
a költséget nem vitték át a másik intézménynek. Ha magántőkét visznek be a fürdőbe, akkor az
önkormányzatnak nem lesz megfelelő ráhatása. Azt is tudni kell, hogy a fürdő bizonyos szociális
foglalkoztatást is végez. Ha a magántőke bekerül, akkor 30 %-al biztosan csökkenteni kell a
munkaerőt. Nem fog olyan munkákat elvégezni, amiket most kér az önkormányzat. Nem fog 50-60
iskolás gyereknek majdnem ingyen belépőt adni a fürdőbe. Ezek miatt sem akar az önkormányzat
magántőkét bevonni, mert mindezt elvennék az önkormányzattól. Ezen felül még 40 millió Ft bérleti
díjat is kifizetett tavaly a Berek-Víz Kft. az önkormányzatnak.
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A másik felvetésre áttérve elmondja, hogy van a faluban 50-60 szállásadó, akik közül egy van, aki
mindig kötözködik. Ezen a poszton ülve nem mindegy, hogy milyen hangnemben beszélnek, nem
lehet sarkosan válaszolni.
Köszöni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

2. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester ismerteti az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményeket.
Február 6-án és 9-én volt testületi ülés. Azóta túl sok minden nem történt.
Zatorból érkezett egy meghívó július 6-tól 9-ig 45 főt várnak Berekfürdőről. Uniós pályázatot nyertek,
így az önkormányzatot csak az útiköltség fogja terhelni, vagy még az sem. Csíkszentkirályról is
várnak 5 főt.
Megérkezett a Rendőrségtől a kistérségben, január hónapban történt bűncselekményekről szóló
kimutatás. Berekfürdőn egyetlen egy rongálásos esemény történt. Ez az összes bűncselekmény 0,33
%-a. Úgy gondolja, hogy ez jó eredmény. Közterületi rendőri óraszámuk pedig 120 óra összesen.
Máshol naponta van ennyi esemény.
Március 1-jén kezdődik az Utazás kiállítás.
Holnap jönnek a „Méhecske” rekultivációjával kapcsolatosan a Környezetvédelmi hatóságtól.
Kisújszálláson, szombaton Nagykunsági Hagyományőrző bál lesz.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

3. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy lejárt határidejű határozat nincs. Hiánypótlás érkezett
az útpályázatról. Március 12-ig kell benyújtani a hiánypótlást. 22 pontban jelölték meg a hiányokat.
Néhány egyezőtlenséget kell pótolni. Jobban tart az E.on egyeztetéstől.
A Start közmunkaprogram készen áll. Mára ígérték a vízjogi engedélyt. Támogatási szerződés akkor
lesz, ha jogerőssé válik az engedély. A Munkaügyi Központ is készen áll. Olyan dolgok derülnek ki,
hogy még az oktatót is az önkormányzatnak kell biztosítani.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

4. Napirendi

pont: Előterjesztés
költségvetésének módosítására.

Berekfürdő

Községi

Önkormányzat

2011.

évi

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés most kiosztásra került.

Készült: 2012. február 27-én

Oldalszám: 5/10

Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy a Döntés előkészítő bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. Ez a módosítás a 2011. évi eredményt már nem módosítja, ezért a bizottság elfogadásra
javasolja.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
A bevételek a 339 millió Ft-tal szemben 351 millió Ft-ra módosult.
Kocsis Veronika gazdasági ügyintéző elmondja, hogy egyeztetett a könyvvizsgálóval. Módosult az
Államháztartási törvény. A folyószámla hitellel kapcsolatosan előirányzat módosítás lehet, de az
technikai jellegű lesz. Még várják a tájékoztatásokat.
Az állami támogatások változása, pályázati pénz, testületi döntések miatt változott a költségvetés.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Megkérdezi, hogy a 2011. évi költségvetés módosítását a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
6/2012.(II.28.) Önkorm. rendelet
Berekfürdő Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2011.
(I1.15.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Napirendi pont:
költségvetésére.

Előterjesztés

Berekfürdő

Községi

Önkormányzat

2012.

évi

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került, illetve egy oldal most
kicserélésre került.
Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy az előterjesztést a Döntés előkészítő bizottság
megtárgyalta. Néhány dolog felmerült. A működési támogatások 2011-ben 117 millió Ft volt, 110
millió Ft-ra csökkent. A felhalmozási bevételek 29 millió Ft az ivóvizes kút miatt. Az előző évi
pénzmaradvány 35 millió Ft, ami a LEADER pályázatot tartalmazza. A bevételek főösszegét
elfogadhatónak, tarthatónak látják. A kiadásoknál merült fel néhány dolog. Részletezték a 93 millió Ft
hitelt. Kiderült 21 millió Ft a felhalmozás, 7 rulírozó hitel, a többi folyószámlahitel. Szóba került a
Polgármester úr által javasolt tartalékképzés. A bizottság úgy foglalt állást, hogy mindenféle
tartalékképzést elfogad és támogat. Viszont megkérdezi, hogy a tartalék milyen formában lesz
felhasználva, milyen ütemben? Felmerült egy gondolat, az útjavításra tervezett 14 millió Ft ki lett véve
a költségvetésből. Erre kellene a tartalékból 15 millió Ft-ot fordítani. A táblázatokat átnézték. Ezzel a
kiegészítéssel javasolják a 2012. évi költségvetést elfogadni.
Kocsis Veronika gazdasági ügyintéző elmondja, hogy az előző testületi ülésen előterjesztett anyaghoz
képest a változásokat igyekezett kiemelni. Az Államháztartási törvény változása, valamint
Magyarország stabilitásáról szóló törvény alapján 2013-tól működési célú hitele nem lehet az
önkormányzatnak, csak likvid hitele. Tehát éven belüli hitel lehet, de nem lehet éven túli lejáratú
működési hitele. Erre felkészülve a likvidhitelt évvégére le kellene nullázni. Ennek megfelelően
próbálták a költségvetést átdolgozni. A bevételi oldalon be lett állítva kúthasznosításra 20 millió Ft +
ÁFA bevétel. Időközben realizálódott a pénzmaradvány, ami 35.721.000 Ft. Ezekkel módosult az
előző verzió. A pénzmaradványban a LEADER pályázati pénz szerepel. A kiadási oldalon az
útpályázat önereje a 14 millió Ft lett betervezve, ami korábban a felhalmozási kiadások között
szerepel. Úgy néz ki, hogy 2012-ben az önerőre még nem lesz szükség, így kivették, illetve arra hitelt
is vehet fel az önkormányzat. Továbbá 66 millió Ft-tal megemelkedett a hitel visszafizetés.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester az útpályázattal kapcsolatosan elmondja, hogy az önkormányzat
hitelképes, 270 millió Ft hitele van. Mivel fejlesztésről van szó, arra hitelt lehet felvenni. Ha nyer a
pályázat, elképzelhető, hogy az önerő felhasználására 2013-ban kerül sor. Mivel a pályázat most került
benyújtásra, májusra várható a döntés, júliusra várható a támogatási szerződés aláírása, és ezután kerül
kiírásra a közbeszerzés, ami szintén kb. 3 hónap. Elképzelhető, hogy október végén lesz eredmény.
Kérdés, hogy az évvégén érdemes-e elkezdeni az útépítést, vagy átvigyék 2013. tavaszára. Így az
önerőre is akkor lesz szükség.
Még nem lehet tudni, hogy mi lesz a Polgármesteri Hivatalok sorsa. Ha lazítanak a feltételeken, akkor
elképzelhető, hogy az lesz, hogy képes legyen az önkormányzat fenntartani a hivatalt. Nyilvánvaló, ha
működési hiány van, múlhat ezen az önálló hivatal, illetve az önkormányzati önállóság is múlhat ezen.
A bevételeknek vannak gyenge pontjai, mint a gázhasznosításból származó bevétel, vagy a
kúthasznosítás. Az is kérdés, hogy sikerül-e telkeket eladni.
A zárolás az önkormányzat ötlete, ami azt szolgálja, hogy ha az önkormányzat bevételét az állami
pénz csökkenti, ezt az összeget ne lehessen elkölteni.
A 2012. év költségvetésében nagy a bizonytalanság.
Az intézmények költségvetésének felhasználhatósága képlékeny. Az önkormányzatnak az eddigi egy
bankszámlája helyett négy lesz. Az adminisztrációs és a banki költségeket ez legalább négyszeresére
emeli. Mindig gondoskodni kell arról, hogy az intézmények számláin legyen pénz, mert a kifizetések
arról történnek. Az ellenőrzés, a szabályszerűség képlékeny, nincs egy egységesen kialakított
szabályrendszer.
Ezért lenne szükség a zárolásra. Ez 15 millió Ft, ami 5 %-a a költségvetésnek.
Ezért van szükség a zárolásra, nem az útpályázat miatt.
Papíron lehetőség van arra, hogy évvégére ne legyen működési hitel. Azt, hogy megvalósul-e, senki
sem tudja.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy Tiszafüred pl. 250 millió Ft-ra tudta a költségvetésében
lecsökkenteni a működési hitelét. Nem nulla lesz. Úgy kell csoportosítani a dolgokat, hogy ha kell,
akkor pl. a fürdő december utolsó napjaiban fizesse ki a bérleti díjat, hogy ne legyen folyószámlahitel.
Lehet, hogy tavaly évvégén is több támogatást kapott volna az önkormányzat, ha a Berek-Víz Kft.
évvégén utalja át a bérleti díjat.
Kocsis Veronika gazdasági ügyintéző elmondja, hogy akkor viszont a folyószámlahitel kamata is több
lett volna.
Gál József ügyvezető igazgató megjegyzi, hogy a környező településeken likvidhitellel terveznek.
Csak Berekfürdőnek nem lehet?
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Úgy terveznek, ahogy akarnak. Elviekben nem lehet. Kötelessége
felhívni a figyelmet a veszélyeire. Esélyük nem lesz a hivatal önállóságát megtartani.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy 2013-tól nem lehet likvidhitellel tervezni. Ennek
előkészítése ez az év. Ezt említette a kolléganője.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek konkrét javaslata?
Módosító indítvány nem hangzott el.
Ki az, aki elfogadja a 2012. évi költségvetést?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
7/2012.(II.28.) Önkor. rendelet
Berekfürdő Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(Távozott az ülésről Dr. Kenyeres Imre képviselő.)
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6. Napirendi pont: Előterjesztés „Berekfürdő ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú
KEOP-7.1.0/11-2011-0046 azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának feltételes
beszerzésiről.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. A következő lépés
ennél a pályázatnál, hogy projektmenedzsmentes közbeszerzés lebonyolító, megvalósíthatósági
tanulmány és költség hatékony elemzésre, tervezésre tájékoztatási és nyilvánossági feladatok
elvégzésére kell ajánlattevőket felkérni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Czinege Béla alpolgármester azt kéri, hogy legyenek tisztában az ajánlattevők a lakosságszámmal,
illetve, hogy Berekfürdőn nyáron sokkal több a vízfogyasztó.
Dr. Hajdu Lajos polgármester – tekintettel arra, hogy további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el
– szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
28/212.(II.27.) Önkorm. határozat
„Berekfürdő ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-7.1.0./11-2011-0046 azonosítószámú
projekt előkészítő szakaszának feltételes beszerzéseiről
Berekfürdő Községi Önkormányzat képviselő-testülete
1./ A „Berekfürdő ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-7.1.0./11-2011-0046
azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszában projektmenedzsment feladatok ellátása
tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és
a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
- Inno Invest Kft. (4400 Debrecen, Szent I. u. 3.)
- Cashfound Zrt. (1188 Budapest, Damjanich u. 15.)
- Exe Consult Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u.
18.)
2./ A „Berekfürdő ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-7.1.0./11-2011-0046
azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszában a projekt előkészítés és megvalósítás
közbeszerzési feladatainak ellátása tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három
ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel
ajánlattételre:
- Tóth Krisztina egyéni vállalkozó (4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zs. u. 51.)
- Nyírjós Kft. (4400 Nyíregyháza, Sólyom u. 17. fsz. 1.)
- K-Projekt Managment Kft. (4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56.)
3./ A „Berekfürdő ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-7.1.0./11-2011-0046
azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszában a Megvalósítási Tanulmány és a
Költséghaszon elemzés elkészítése tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három
ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel
ajánlattételre:
- Immobi-Rat Kft. (4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8.)
- Forrás Unio Kft. (1082 Budapest, Nap u. 29.)
- GREENEXION Tanácsadó Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Tebe sor hrsz. 2949/3.)
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4./ Az „Berekfürdő ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-7.1.0./11-2011-0046
azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában a Tervezői feladatok ellátása tárgyban
közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a
következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
- Horváth és Társa Kft. (5300 Karcag, Madarasi út 31.)
- LÁSZ Bt. (5000 Szolnok, Ságvári út 28.)
- Keviterv Akva Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.)
5./ „Berekfürdő ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-7.1.0./11-2011-0046
azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszában PR feladatok ellátása tárgyban
közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a
következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
- Prondel Kft. (4405 Nyíregyháza, Kállói út 90.)
- Open Media Consulting Kft. (4027 Debrecen, Csigekert út 28.)
- Megadelton Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.)
Felelős: polgármester
Határidő folyamatos
Erről értesülnek:
1) Ajánlattételre felkért cégek
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal

7. Napirendi pont: Megkeresés körjegyzőség alakításával kapcsolatban.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy Tiszaigar körjegyzőség alakítás miatt kereste meg az
önkormányzatot. Tavaly is volt egy ilyen megkeresésük, és az önkormányzat akkor nem kívánt
körjegyzőséget alakítani.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javaslata: a képviselő-testület nem kíván Tiszaigarral körjegyzőséget
alakítani.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
29/2012.(II.27.) Önkorm. határozat
Válasz a körjegyzőség alakításával kapcsolatos megkeresésre.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván körjegyzőséget alakítani
Tiszaigar községgel.
Erről értesülnek:
1) Szilágyi László, Tiszaigar Község Polgármestere, 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
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8. Napirendi pont: Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács
ajánlás kérésére nagykunkapitány személyére.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy eddig évente volt a nagykunkapitány választás, most
már 3 évente van. Ebben az évben esedékes. Formailag Karcag következik nagykunkapitányt ajánlani,
persze más is ajánlhat. Túrkeve szeretné, ha idén tőlük választanának, mert az ők nagykunkapitányuk
meghalt.
Nem javasol senkit Berekfürdőről. Berekfürdő esedékessége 2018-ban várható.

9. Napirendi pont: Előterjesztés Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács
nagykunkapitány választás protokoll szabályzatának elfogadására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy tekintettel arra, hogy most lesz a nagykunkapitány
választás, a választás protokoll szabályai rögzítésre kerültek. Ennek kérik az elfogadását.
Szavazásra bocsátja a protokoll szabályzat elfogadását.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
30/2012.(II.27.) Önkorm. határozat
A nagykunkapitány választás protokoll szabályzatáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nagykunkapitány választás
protokoll szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.
Erről értesülnek:
1) Nagykun Hagyományőrző Társulás
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester az ülés további részére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 12. § (4) bekezdése alapján zárt ülést rendel el.
k. m. f.
/: Dr. Hajdu Lajos :/
polgármester

/: Potornainé Szűcs Katalin :/
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/: Buczkó Zoltánné :/
képviselő
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