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Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a megjelent bereki lakosokat és a képviselő-testület tagjait.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes számban megjelent, minden képviselő jelen
van. Az ülést megnyitja.
A közmeghallgatás testületi ülésnek minősül, jegyzőkönyv fog készülni róla.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Kenyeres Imre és ifj. Nagy György képviselőket javasolja
megválasztani.
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal,
ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
24/2012.(II.24.) Önkorm. határozat
a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a
jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Kenyeres Imre és ifj. Nagy György képviselőket
választotta meg.
Erről értesülnek:
1) Dr. Kenyeres Imre képviselő
2) Ifj. Nagy György képviselő
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5) Képviselő-testület tagjai
Dr. Hajdu Lajos polgármester ismerteti a napirendi javaslatot:
1. Köszönetnyilvánítások.
2. 2012. évi költségvetés tervezetének bemutatása.
3. Egyéb aktualitások. Lakossági észrevételek.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata?
Módosító javaslat nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslat elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
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25/2012.(II.24.) 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. Köszönetnyilvánítások.
2. 2012. évi költségvetés tervezetének bemutatása.
3. Egyéb aktualitások. Lakossági észrevételek.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Képviselő-testület tagjai

Napirendi pontok tárgyalása

1. napirendi pont: Köszönetnyilvánítások.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy január 27-én egy rendkívüli esemény történt, amely
majdnem tragédiába torkollott. Szerencsére nem így történt. Ismerteti a rendőrségi jelentést.
2012. január 27-én 11 óra 29 perckor a JNSZ MRFK Központi Ügyelete tájékoztatta a Karcag
Rendőrkapitányság Ügyeletét, miszerint Berekfürdőn a Móricz Zsigmond út és az Arany János út
kereszteződésében lévő tónál 2 gyermek alatt beszakadt a jég.
Az elsődleges intézkedés során megállapítást nyert, hogy a fenti napon a berekfürdői Veres Zoltán
Általános Iskolából a tanítást követően 11.00 órakor haza engedett gyermekek közül hét fő
gyermekkorú személy csúszkálás céljából megjelent Berekfürdő belterületén az Arany János út –
Móricz Zsigmond út – Nagy Lajos út – Váci Mihály út által határolt területen elhelyezkedő kb. 50X20
m területű tónál, amely korábban homokbánya volt. A bányagödör egy része természetes úton vízzel
töltődött fel, amely felszínét az elmúlt napok hidegebb időjárása miatt 2-3 centiméter vastag tükörjég
borította. A tó pontos mélységére vonatkozóan nem rendelkezünk hiteles adattal, a településen élők
egyöntetűen 3-4 méter mélynek ítélik.
A gyermekek a tóra az Arany János út felőli oldalról mentek rá. A befagyott tó jege, a csúszkáló
gyermekek súlya alatt repedezni kezdett, ezért gyk. Andusek József Máté kivételével mindenki kiment
az Arany János út felőli partra. A jégen maradt gyermek úgy döntött, hogy Ő a befagyott tó jegén
átmegy a túloldalra. A tó közepe felé tartó gyermeket az egyre vékonyodó jégréteg nem tartotta meg,
az a súlya alatt beszakadt. Gyk Andusek a tóba, annak Váci Mihály út felőli széléhez, mintegy 10
méterre szakadt be.
A veszélyhelyzetet észlelve a parton tartózkodó gyk. Horváth Szabolcs Lipót gondolkodás nélkül
azonnal társa segítségére indult, de a befagyott tavon néhány méter megtétele után, a part közelében a
súlya alatt beszakadt a jég.
Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a tó a beszakadások helyén olyan mély volt, hogy a
gyermekek lába nem ért le az aljára, így kapálózva a jég szélébe kapaszkodva próbáltak fennmaradni a
víz felszínén.
Mindeközben a parton maradt gyermekek, hangosan kiabáltak és elszaladtak segítséget hívni a
környező lakóházakhoz.
A helyszínre elsőként Márkus László polgárőr érkezett, aki 2012.01.27-én 11.15 órakor szolgálatba
helyezte magát. Előzőleg a lakóháza udvarán tartózkodva kiabálásra lett figyelmes, és észlelte, hogy
az udvarának végében lévő tónál veszélyhelyzet alakult ki.
A helyszínen Márkus László a helyzetet felmérve látta, hogy nagyobb veszélyben gyk. Andusek
József Máté van, aki láthatóan nem tudott a jégre visszakapaszkodni, annak széle folyamatosan
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töredezett, ahogy a gyermek kétségbeesetten próbált visszamászni. Azt is látta a polgárőr, hogy a
másik gyermek időközben a jégre visszamászott, azon stabilan fekszik és egyenlőre gyk. Andusek
József Máté van közvetlen életveszélyben.
A polgárőr annak ellenére, hogy nem tud úszni, a Váci Mihály út felőli oldalról haladéktalanul elindult
a jégen gyk. Andusek József Máté felé, de a parttól 0,5 méterre, alatta is beszakadt a tó jege, ahol a víz
Márkus Lászlónak a nyakáig ért. Ekkorra már odaért Szabó Tibor (akit az édesanyja értesített a
történtekről), kezében egy kötéllel és egy rúddal.
Mivel Márkus László nem tudott úszni, így az odaérkező és úszni tudó Szabó Tibor derekára közösen
rákötöttek egy kb. 4 méter hosszú kötelet, amelynek másik végét Márkus László tartotta a kezében.
Szabó Tibor a derekára kötött kötéllel és a kezében lévő kb. 4 méter hosszúságú rúddal úszni kezdett
gyk. Andusek József Máté felé úgy, hogy közben a kezeivel törte maga előtt a tó felszínén lévő jeget.
Mivel a Szabó Tibor által nyújtott rudat a gyermek nem érte el, így Márkus László a nyakig érő
vízben, annak ellenére, hogy nem tudta felmérni a víz mélységét, még további kb. 1,5 métert haladt a
tó közepe felé, hogy Szabó Tibor a tóban beljebb tudjon úszni, és az általa nyújtott botot az
életveszélyben lévő gyermek meg tudja fogni.
A gyermekkorú Andusek József Máté a parton állók folyamatos biztatásának a hatására megpróbált a
karjaival a jég szélére könyökölni, azonban a tó közepén elvékonyodott 1-1,5 cm vastagságú jég a
terhelés hatására folyamatosan beszakadt. A parttól kb. 10 méterre lévő gyk. Andusek József Máté a
küzdelem közben többször a víz alá merült, s kb. 5 percbe telt, amíg Szabó Tibor a maga előtt tartott
és a gyermek felé nyújtott bottal elérte a fiút úgy, hogy azt meg tudta fogni, melynek segítségével a tó
jeges vizében egyre erőtlenebbé vált gyereket Szabó Tibor és Márkus László közös erőfeszítéssel ki
tudta húzni a partra.
Szabó Tiborral szinte egy időben érkezett a tó szemközti, Arany János út felőli oldalához Nagy Zoltán,
aki a tóba beszakadt, de a jég felszínére időközben felkapaszkodott gyk. Horváth Szabolcs Lipót
mentésére indult.
A mellközepéig beszakadt gyermek önerőből ki tudott a vízből a jég tetejére mászni, mert a tó ezen
részén a jég kissé vastagabb volt. A gyermeket Nagy Zoltán mentette ki úgy, hogy a parton állva egy
locsoló tömlő bedobásával kihúzta őt a jég felszínéről.
Az eset összes körülményét figyelembe véve megállapítást nyert, hogy gyk. Andusek József Máté
közvetlen életveszélyben volt, életét kizárólag a tó környékén lévő lakosok tudták megmenteni, mivel
a helyszínre irányított mentők, tűzoltók és rendőrök csak a kimentést követően érkeztek a helyszínre,
így az életmentésben a hivatásos szervek beosztottai tevőlegesen nem vettek részt.
Kasza Norbert r. törzsőrmester, valamint Oláh Sándor próbaidős r. őrmester 2012.01.27-én 11 óra 40
perckor az ügyeleti küldetést követő 11. percben a mentőszolgálat munkatársaival egy időben érkeztek
az esemény helyszínére. A rendőri intézkedés alapvetően adatgyűjtésre és a mentők részére történő
segítségadásra irányult. Az intézkedők a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény
(továbbiakban: Rtv.). 29. § (1) bek. A) pont alapján a mentésben részevőknek és a kimentett
személyeknek az adatai rögzítették a jelentés elkészítése érdekében. A kiérkező rendőrök az Rtv. 13. §
(1) bekezdése alapján kezdeményeztek intézkedést. Az Rtv. 37. § szerinti biztonsági intézkedés
szerinti biztonsági intézkedésre nem került sor, mivel annak feltételei már nem álltak fent. A járőrök
kiérkezésekor a gyermekek a vízből már kimentésre kerültek, orvosi ellátásul folyamatban volt. A
szülők értesítésére a polgárőrökön keresztül került sor.
A gyermekkorú személyeket a kihűlés veszélye miatt a mentőszolgálat a Karcag Kátai Gábor
Sürgősségi Ambulanciájára szállította, ahol a vizsgálatokat követően megfigyelés alatt bent tartották
őket. A két gyermek 2012. január 30-án sérülés- és panaszmentesen elbocsátást nyert a kórházból.
A mentésben tevőlegesen részt vállaló felnőtt korú személyek orvosi ellátása nem vált szükségessé,
sérülésük nem keletkezett.
A hasonló események elkerülése érdekében intézkedéseket foganatosítottuk, amely következtében a tó
partján három helyen figyelmeztető, tiltó tábla került elhelyezésre.
A tanítási órák végén visszatérő jelleggel ellenőrizzük az iskola és a belterületen lévő bányató
környékét, továbbá a tantestület figyelmét felhívtuk a téli sportok kapcsán továbbra is fennálló
közvetlen veszélyforrásra.
A helyi polgárőrség a rendőri jelenléttel összehangolva, továbbra is aktív részt vállal az esetleges
rendkívüli események megelőzésében, illetve a tó körüli járőrszolgálatban.
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Véleményem szerint Nagy Zoltán élete, testi épsége, egészsége – figyelemmel arra -, hogy a mentés
során mindvégig a parton tartózkodott nem volt közvetlen veszélyben, így az ő tekintetében az
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló Kormány rendelet 1. § (1) bekezdésében
megfogalmazott kritériumok nem állnak fenn az „Életmentő Emlékérem” adományozhatóságára.
Helytállása, példamutatóan gyors segítségnyújtása elismeréséül javaslom a Berekfürdői
Önkormányzat Képviselő testületénél helyi jellegű dicséret, pénz- vagy tárgyjutalom odaítélésének
kezdeményezését.
Gyk. Andusek József Máté életét először a társa, gyk. Horváth Szabolcs Lipót próbálta önfeláldozóan
megmenteni, azonban alatta is beszakadt a jég, ezért ő maga is életveszélybe került, amikor
mellközépig elmerült.
Külön kiemelést érdemel, hogy gyermekkorúként tanúsított olyan kiemelkedően helytálló, bátor és
önfeláldozó magatartást, mely felnőttek részéről is elismerésre és megbecsülésre méltó.
Márkus László és Szabó Tibor a tó partjától 10 m-re beszakadt és életveszélyben lévő gyk. Andusek
József Máté mentése során a saját életük, testi épségük, egészségük kockáztatásával mentek be a 3-4
méter mélységű jeges vízbe és így sikerült megmenteni az életveszélyben lévő gyermek életét.
Gyk. Horváth Szabolcs Lipót, Márkus László és Szabó Tibor tekintetében a Kormány rendelet 1. § (1)
bekezdésében
megfogalmazott
kritériumok
fennállnak
az
„Életmentő
Emlékérem”
adományozhatóságára, ezért felkérem, hogy hivatali jogkörében annak odaítélése céljából a szükséges
intézkedéseket, előterjesztéseket kezdeményezni szíveskedjék.
A felterjesztés megtörtént a Kormányhivatalhoz. A mentésben nem csak hárman vettek részt, hanem
többen is, akiknek az önkormányzat és a lakosság nevében háláját fejezi ki. Magatartásuk
példamutató, és úgy gondolja, hogy a lakosságnak egyre inkább szüksége van arra, hogy
embertársaikat segítsék. Emléklapot és ajándékcsomagot ad át Horváth Szabolcs Lipót, Körmendiné
Baksán Mária, özv. Nagy Gyuláné, Hosszú Károlyné, Márkus László, Szabó Tibor, Nagy Zoltán, ifj.
Nagy Gyula és Hosszú Károly részére. Reméli, hogy hasonló cselekedetre a jövőben nem lesz
szükség, ennek ellenére azt kéri a lakosságot, hogy ez a magatartás legyen példamutató mindenki
számára.

2. napirendi pont: 2012. évi költségvetés tervezetének bemutatása.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a 2012. év a fordulat évének látszik, ugyanis a Kormány
szándékai szerint 2013-tól az önkormányzatok működésének finanszírozása másképp fog működni,
mint eddig. Erre fogunk felkészülni a 2012. évben. Ezért mindenképpen egy stabil gazdálkodást kell
ebben az évben folytatni.
A költségvetés tervezése ugyanúgy indult, mint eddig, de már a belső tartalmán változtatni kellett. A
Hivatalnak azzal kellett szembesülnie, hogy egészen másképp kell a könyvelést végezni. Például eddig
egyetlen számlája volt az Önkormányzatnak, most már minden intézménynek külön számlával kell
rendelkeznie, és az intézményvezető felelőssége a számla vezetése. Ennek az előnyét még nem lehet
látni, de biztos, hogy a banki költségek háromszorosára-négyszeresére fognak emelkedni, és
többletmunkával is fog járni. Hogy miért? Valószínűleg azért, mert az egyes intézmények, mint az
Iskola és a Polgármesteri Hivatal el fog kerülni az Önkormányzattól, de igazán a konkrétumok nem
ismertek.
A kiadások és a bevételek főösszege mintegy 400 millió forint. Az állami támogatás és az átengedett
központi adó 145 millió forint. Ennyi támogatást kap az Önkormányzat az Államtól. Ebből az
összegből 48 millió forint idegenforgalmi adó után járó támogatás, tehát az nem a falura szól, hanem
az idegenforgalomra. Így a falura kapott állami támogatás, ha az idegenforgalmi adó támogatást
levesszük, kevesebb, mint 100 millió forint. Ha hozzátesszük ehhez a 100 millió forinthoz az állandó
lakosok által befizetett kommunális adót, akkor nem lenne több 120 millió forintnál az Önkormányzat
költségvetése, ha nem lenne a fürdő, és nem lennének az üdülők. 90 millió forintot az iskola és az
óvoda visz el. Mintegy 30 millió forintja maradna az Önkormányzatnak az összes többi kötelező
feladatra, mint a köztisztaságra, közvilágításra, szociális segélyekre, stb. Úgy gondolja, hogy ha nem
lenne az idegenforgalom, akkor a falu önmagában életképtelen lenne, rendkívül nagy nehézségekkel
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küzdene. Valószínűleg be kellene zárni az iskolát, hiszen az iskola 90 millió forintos kiadásához 35
millió forinttal járul hozzá az Állam. 55-60 millió forintot az Önkormányzat a saját bevételeiből tesz
hozzá az iskola működéséhez.
Ezt azért szerette volna elmondani, hogy lássák, hogy a falu életszínvonalát az idegenforgalom teremti
meg. Azokat az igényeket, amelyek megjelennek az üdülők vagy a vendégek részéről igenis,
komolyan kell venni, mert a falu a megélhetését nekik köszönheti.
Szintén jól látható a költségvetésből, hogy hiteltörlesztésre és kamataira 110 millió forintot kell
fordítani. Ez abból adódik, hogy év végén 66 millió forint volt a működési hiány, a
folyószámlahitelből adódóan, ehhez jön még a fejlesztési hitel. A folyószámlahitelt ebben az évben ki
kell törleszteni, mert 2013. január 1-jétől hiánnyal nem lehet tervezni. Az Önkormányzatnak év végén
nem lehet működési hiánya. Év közben lehet működési hitelt felvenni, de nem nyúlhat át a másik évre.
Lesz 25-30 millió forint olyan bevétele az Önkormányzatnak, amely az előző évi feladatokból húzódik
át, mint a LEADER pályázat, amelynél a főtér felújítása megtörtént, de a pályázati pénznek csak egy
része érkezett meg. Erre még kb. 10 millió forint várható. Ugyancsak 8-10 millió forint állami
támogatás várható, ami áthúzódó erre az évre. A 66 millió forint nagyon sok, amit vissza kell
törleszteni, de ehhez jön a 25-30 millió forint áthúzódó támogatás. Így kb. 35 millió forintot kell
megspórolni. Hozzáteszi, hogy csak a kamat 16,5 millió forint.
A jelenlegi fejlesztési hitelállománya az Önkormányzatnak 270 millió forint. 2007-ben 70 millió forint
hitelt vett fel az önkormányzat, aminek a hitelállománya jelenleg 80 millió forint, az árfolyamváltozás
miatt.
Kb. 100 millió forintot szed be a helyi adókból az önkormányzat.
Be van tervezve kúthasznosításra és telekértékesítésre 23 millió forint. A kúthasznosításnak az a
magyarázata, hogy az állam várhatóan államosítani fogja az önkormányzat víz- és szennyvízvagyonát,
így a fürdő rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet. Valószínűleg egy regionális cég fogja működtetni a
víz- és szennyvízhálózatot, és fogja meghatározni az árakat is. Ezáltal a fürdőnek rendkívül
megemelkednének a költségei, ezért megpróbáljuk a melegvizes kutakat és egy hideg vizes kutat a
Berek-Víz Kft. részére valamilyen formában átadni. Ez is mutatja a 2012. év bizonytalanságát.
Elég sok visszafogásra lesz szükség a költségvetésben az állandó lakosok részére.
A képviselő-testület tiszteletdíja 11 millió forint, szociális támogatásokra 18 millió forint nem kevés
pénz.
2013. január 1-jétől nem biztos, hogy megmarad az önkormányzat közigazgatási önállósága, maga az
önkormányzat önálló marad. A járási székhely Karcagon lesz, de még nem lehet tudni, hogy a közös
önkormányzati hivatal hol fog működni, az a járás bármely településén lehet.
2013-tól ezek a változások még nagyobb terhet fognak róni a lakosokra. Pl. a vízdíj sem 200 Ft lesz.
Az ügyek egy része miatt biztosan utazni kell a járási hivatalba. 2012. egy átmeneti időszak lesz. Ezt
tükrözi a költségvetés is.
Fejlesztésre egyáltalán nem terveztek költségeket. 6 millió Ft tartalékot terveztek.
Mégis milyen fejlesztések várhatók 2012-ben? Csak pályázati fejlesztés várható.
Az egyik ilyen az ivóvízminőség fejlesztés, amit meg kell tenni a kissé megemelkedett
ammóniumtartalom miatt. A pályázat 100 %-os támogatottságú.
A másik pályázat a közmunkaprogram, amely március 1-jétől indul. A kútfúrás engedélyeztetése van
még hátra, ez a feltétele a programnak. 15 főt 100 % támogatottsággal tudnak foglalkoztatni. Lesz
majd anyagköltség, amit a megtermelt termékek eladásából befolyt bevételből vissza tudnak forgatni,
ugyanis azzal nem kell elszámolni. A dolgozók 8 óra munkáért nettó 47.000 Ft-ot fognak kapni, ami
nem több mint az önkormányzati segély, hiszen ebéddel kell készülni a munkába, és otthon egyébként
is jobban tud az ember spórolni.
Pályázatot nyújtottak be a testvérvárosi találkozóra, 17.000 euró összegben.
Várják a TDM-re a pályázati kiírást, valamint a művészeti táborokhoz a Nemzeti Kulturális Örökség
pályázatát.
Várják a fürdőberuházásra is a pályázati kiírást. Az engedélyes terv elkészült. A bekerülési költsége
200-300 millió forint körül lesz. 2/3-os támogatottságra számítanak, 100-120 millió forint önerővel,
ami a fedett fürdőben a medencetér felújítását, a meglévő medencék felújítását, új medence építését
tartalmazza.
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Egy másik pályázat, a Kemping út és a Tulipán út megépítésére került benyújtásra. A pályázatot
befogadták. Gyűjtőutak fejlesztésére lehetett csak pályázni, így csak ez a két út fért bele a pályázatba,
100 millió forint költséggel, az önerő 10 %. Közbeszerzést kell majd kiírni.
Ezek a pályázatok és fejlesztések várhatóak.
A kertészethez a lehetőségek adottak, reméli, hogy a működtetését az önkormányzat tovább tudja
vinni.
Várja a kérdéseket, észrevételeket a költségvetéssel kapcsolatosan.
Bódi Zoltán elmondja, hogy a beszámolóból kiderült, hogy ha nem lenne az idegenforgalom, akár az
iskolát is be kellene zárni. Mi az önkormányzat elképzelése, hogy az idegenforgalmat erősítse, és még
több bevétel legyen?
Megköszöni, hogy a Bódi kozmetikumok felkerültek Berekfürdő honlapjára. A bereki gyógyvizet
egyre több kozmetikumba szeretné beépíteni. Szakértők a bereki gyógyvizet a legjobb gyógyvíznek
minősítették a kozmetikumok szempontjából.
Ha az idegenforgalom ilyen fontos Berekfürdő számára, akkor nagyobb összefogással kellene
erősíteni.
Berekfürdő a Hortobágy és a Tisza-tó ölelésében található, mint egy láncszem. Az ökoturizmust
lehetne ezzel erősíteni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy 20 évvel ezelőtt ez a falu három lábon állt: ipar,
mezőgazdaság és turizmus. Mára csak egy lába maradt és az, bármilyen erős, egy vihar letarolhatja
úgy, hogy nem lesz képes lábra állni. Ezért is kell megpróbálni egy másik lábat mellé tenni, ami ugyan
nem olyan erős. Ez a kertészet. Az idegenforgalomban, az utóbbi időben nagyon sok fürdőberuházás
volt és hány meg hány ment tönkre, nézzék meg.
Töreki István elmondja, hogy leállították a fürdőberuházást, 10 éve nem történt semmilyen fejlesztés.
420 millió forintból gazdálkodnak, 2007-ben ez 840 millió forint volt.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ez a költségvetés nem tartalmazza a fürdőt. A fürdővel
együtt 800 millió forint felett van a költségvetés. 2007-ben 840 millió forint költségvetés azért lett,
mert fel lett véve 200 millió forint hitel. Ha befut a fürdő, a víz és az útpályázat, akkor az
önkormányzat költségvetése 1 milliárd forint felé fog emelkedni. A 840 millió forintot egy egyszeri
bevétellel érték el. Meg kell nézni, hogy a költségvetés miből tevődik össze. Egy pályázati pénz 200300 millió forinttal emelheti a költségvetést.
Bódi Zoltán megkérdezi, hogy mi az, ami az idegenforgalmat bővítené, nyújtaná a szezont?
Kéri, hogy ne mindig a pénzt hasonlítsák össze, hanem a létszámot. Az árak emeléséhez képest
mennyivel emelkedett a bevétel, és mennyivel emelkedett vagy csökkent a vendégéjszakák száma?
Vagy mennyi fürdőbelépőt adtak el? Statisztikai adatokat szeretnének látni!
Örülnek neki, hogy elindult a múlt évben az idegenforgalmi adó ellenőrzés, mert sokan nem tartották
be a szabályokat, csak azok, akik szem előtt voltak.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a fürdőn kívül, ami az idegenforgalmat növeli, és a
szezonhoz sem kötődik, az a horgászturizmus. Nem véletlen, hogy az önkormányzat felmérte a
stégeket, elindult a külső tó körüli út rendezése, cseretelekkel. Az ökoturizmus az, ami még növelheti
az idegenforgalmat.
Berekfürdő természeti adottságai behatárolják a lehetőségeket. Zsáktelepülés, nincs átmenő forgalom.
Ezt a csendet és nyugalmat kell megtartani, és ezt a csendet szerető vendégeket kell megfogni.
A falunak nagyon sok energiája van, és ezt az energiát kell kihasználni. Percenként több mint 4 m 3, 56
fokos víz jön fel, aminek az energiáját fel kell használni. A hőjét télen fűtésre tudjuk hasznosítani,
illetve a kertészetnél lehet még használni.
Halastóvá lehetne alakítani a belső tavat, amibe a 20-22 fokos vizet szerető halakat lehet telepíteni. Ez
szintén nagy bevételi lehetőséget biztosítana.
A fürdő volt, van, lesz, abban megvannak a lehetőségek, de bizonyos határon nem szabad túlmenni.
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Bódi Zoltán elmondja, hogy a kerékpárturizmust is ki lehetne használni, ami nagyobb, mint a
horgászturizmus.
Javasolja, hogy a szép erdeinkben alakítsanak ki ösvényeket sportolásra, pihenésre. Fából jó
sporteszközöket lehetne kialakítani. Futópályák kialakítására már jó kis programok vannak.
Bene Lajos elmondja, hogy edzőtáborokat is lehetne szervezni téli időszakban.
A horgászturizmussal kapcsolatosan elmondja, hogy olyan tóra ne szervezzenek horgászturizmust,
ahol csak a helyi egyesület tagjainak van lehetőségük horgászni. 2-3 nap alatt kilopják a tóból a halat.
Fizetős tavon lehet ezt megoldani.
Selmeci Tamás a tavon történt balesetnél segítséget nyújtóknak köszönetét fejezi ki. A költségvetéssel
kapcsolatosan elmondja, hogy a bevételi oldalon szerepel a Berek Víz Kft. bérleti díja, de a kiadási
oldalon ezzel kapcsolatosan nem lát semmit. Hiheti azt, hogy a fürdő fenntartja magát?
A polgármester úr említette a beszámolóban, hogy a fürdő a minden. A minap a Fürdőszövetségtől egy
férfi azzal az ötlettel állt elő, hogy az önkormányzatok tulajdonában lévő fürdőket vissza kell venni
állami tulajdonba. Nem tudja, hogy erről a képviselő-testületnek van-e valamilyen ismerete, mert elég
ijesztő volt.
Annak idején, amikor az önkormányzatnál dolgozott az üdülőtulajdonosok jelentős támogatást kaptak
az idegenforgalmi adóból. Nekik is tudomásul kell venni, hogy ez nem megy tovább.
Bene Lajos ötlete az edzőtáborokkal kapcsolatosan tetszik, ami a szállásadóknak nyújtana lehetőséget,
nekik kellene ebben elindulni.
Czinegéné Bődi Szilvia elmondja, hogy maga is utánanézett az edzőtábor lehetőségének. Addig
rendben van, hogy a téli felkészülési időszakban szállást nyújtanak a táborozóknak, de hol fognak
edzeni? A tornaterem napközben foglalt, így egy 40-50 fős csapatnak nem tudnak edzőhelyet
biztosítani. Még csak egy kondi terem sincs. Egyébként a tornaterem kapacitása sem megfelelő és
nincs kellő felszerelése sem.
Bódi Zoltán elmondja, hogy olyanokra kell gondolni, akik a szabadban készülnek fel. Egy csomó ilyen
sport van.
Selmeci Tamás kéri a képviselőket, hogy nyissanak egy kicsit a falu felé. Úgy tűnik, hogy nagyon
belterjesen dolgoznak.
Az edzőtábor kérdésében egyeztessenek a szállásadókkal, nem itt a falugyűlésen kell megbeszélni.
Megint csak jó ötlet a horgásztó fejlesztése.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a múlt évben 40 millió forint bérleti díjat kapott az
önkormányzat a Berek Víz Kft-től és a Kft. végzi a közterületek fenntartását is, ami kb. 10 millió
forint értékű, és az önkormányzat elfelejt fizetni érte. Külön megköszöni a Kft. dolgozóinak a hó
eltakarítást. Párját ritkítja az országban a munkájuk. Az, hogy 2 nap múlva miért nincsenek még a
parkolók letakarítva a hótól, azoknak az embereknek a munkáját minősíti le, akik egész hétvégén azon
dolgoztak, hogy járhatóvá tegyék az utakat. Tehát a Kft. kb. 50 millió forintot biztosít az
önkormányzatnak úgy, hogy a májusi induláshoz még hitelt sem kell felvenniük. Ennek ellenére -40
millió forint lesz a Kft. mérleg szerinti eredménye a nagy beruházás miatt. A fürdő még így sem
ráfizetéses.
Vannak olyan hangok, hogy a víz és a szennyvíz után a fürdőket is átveszi az állam. Bízik benne, hogy
ez nem valósul meg. Az állam monopolhelyzetbe kerülhet, amivel a kisebb vállalkozókat tönkre teszi.
Úgy gondolja, hogy ez a képviselő-testület olyan demokratikusan működik, ahol minden testületi ülés
nyitott, ahová bárki eljöhet, az első napirendi pontban bárki bármit elmondhat. Mégis alig jönnek el az
ülésekre a lakosok.
Az edzőtábor szervezésével régebben a Sportegyesület próbálkozott, de a tornaterem kicsi, ezért a
kezdeményezés megbukott. A sportpályát pedig pillanatok alatt tönkretehetik.
Kanta Gyula elmondja, hogy kapott egy levelet Kustár Péter aláírásával. 2012. február 12-én
benyújtott egy levelet, ami 2008-ban kelt. Az út rendben tartására vonatkozik. Felszólította az ingatlan
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használóját, hogy az ingatlanával határosan az út középvonaláig a közterületet gondozza. 2008-ban
kapta ezt a felszólítást. A jegyző asszony akkor azt mondta, hogy módosítják a rendeletet. Nem tudja,
hogy ki javította ki a rendeletet, de a most kapott levélben az áll, hogy 2005-ben már ki lett javítva. Ő
3 évvel később kapta a felszólítást, és akkor senki nem tudta, hogy az a rendelet már nem él. Az
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanával határos járda, nyílt árok, közterület rendben
tartására. Most akkor nem tudja, hogy melyik az igaz, a 2008-as, vagy a 2005-ös?
Dr. Hajdu Lajos polgármester kéri, hogy ezzel kapcsolatosan menjen be a hivatalba. 2008-as ügyről
van szó. Nem tudja a hatályosságát. Forduljon a hivatalhoz.
A költségvetéshez van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el. Rátér a 3. napirendi pontra, amibe már bele is folytak.

3. Napirendi pont: Egyéb aktualitások. Lakossági észrevételek.
Dr. Hajdu Lajos polgármester kéri Kanta Gyulát, hogy az írásban feltett kérdéseit tegye fel, és
megpróbál válaszolni rá.
Kanta Gyula nem kívánja a kérdéseket feltenni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester tudomásul veszi. Az aktualitásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy azok
nagy része az előző napirend során felmerült kérdéseknél felvetődtek.
Elmondja, hogy az önkormányzatnak van egy autóbusza, melyet főként a Sportegyesület és
nyugdíjasok használnak. Az autóbuszra az önkormányzat a múlt évben kb. 2 millió Ft-ot fordított.
A nagy hidegre tekintettel rengeteg tűzifa került kiosztásra került. Ennek az értékre kb. 1 millió Ft.
Az iskola helyzetét érintette. Az iskola szeptember 1-jétől vagy január 1-jétől átkerül az államhoz. A
részleteket még nem ismerik.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy kívánnak-e valamit elmondani?
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
Átadja a szót a lakosoknak.
Galaczi Antalné elmondja, hogy határjáró ember. A Kemping úton vigyázna a nagy fákra. Tudja, hogy
kötelező a kivágott fák helyett másikat ültetni, de mikor lesznek azokból árnyat adó fák?
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy, ha valaki vágott le fát, az az E.on volt. Tud-e a
fakivágásról Gál József?
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy Kustár Péter jelölt meg fákat, amelyeket ki kellett
vágni. 6 db akácfáról van szó a Kemping másik oldalán a tó felé.
Dr. Hajdu Lajos polgármester utána fog nézni.
Bódi Zoltán elmondja, hogy a honlapon az idegenforgalmi rész még mindig feltöltés alatt van. Ezzel is
vendéget veszítenek. Nagyon fontos, hogy minél többet tudjanak a vendégek Berekfürdőről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester közben a fákkal kapcsolatosan ahhoz az információhoz jutott, hogy 3 db
fa került kivágásra, mert betegek voltak. Egyébként platánfa sor kerül majd oda. A Kempingben is
megvizsgálták a fák állapotát, és ott is lesznek fák kivágva a szakemberek véleménye alapján.
Hosszu András képviselő a honlappal kapcsolatosan elmondja, hogy a strand és a Kemping hozzá
tartozik. Az új honlap augusztusban indult. Valóban ki van írva, hogy feltöltés alatt áll. Szerinte nem
veszítenek milliókat. Igyekszik rendbe hozni, de most is több információ van rajta, mint azelőtt.
Bódi Zoltán elmondja, hogy hiányosak a programok.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy most adták át a programokat a nyomdának, és feltették a
honlapra is.
Bódi Zoltán elmondja, hogy minél több szálláshelyet is fel kell tenni.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy az önkormányzat nem tehet meg mindent a szállásadók
helyett. A hirdetés egyébként 1000 Ft/hó.
Bódi Zoltán elmondja, hogy amíg az van kiírva, hogy fejlesztés alatt áll, addig nem fizet érte semmit.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy az, hogy fejlesztés alatt áll, az nem azt jelenti, hogy az ott
lévő információk nem igazak.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért megköszöni mindenkinek az ülésen való részvételét,
az ülést berekeszti.
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