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Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelent lakosokat. A
képviselő-testület határozatképes számban megjelent, a 7 főből 6 fő jelen van, Czinegéné Bődi Szilvia
jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek ifj. Nagy György 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:
50/2012.(IV.26.) 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 ifj. Nagy György képviselőt és Czinege Béla alpolgármestert
választotta meg.
Erről értesülnek:
1) Ifj. Nagy György képviselő
2) Czinege Béla alpolgármester
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.
Mindig van egy-két halaszthatatlan dolog, van egy pályázat is, ami a meghívó kiküldése után jelent
meg. Ez az aktualitások között kerül megtárgyalásra. 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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51/2012.(IV.26.) 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. Beszámoló Berekfürdő Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről,
a pénzmaradvány jóváhagyásáról.
Előadó: Dr. Hajdu Lajos polgármester
5. Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat folyószámla hitelkeretének
csökkentésére, illetve meghosszabbítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
6. Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2008.
(XII.17.) Önkorm. rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
7. Előterjesztés az intézmények használatában lévő ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról,
illetve gépek, berendezések, felszerelések tulajdonba adásáról.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
8. Előterjesztés Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalom fejlesztési alapítvánnyal
kapcsolatos ügyészi megkeresésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
9. Előterjesztés a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár intézményének
megszüntetése tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
10. Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
11. Beszámoló a 2011. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
12. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.
Előadó: Gál József ügyvezető igazgató
13. Beszámoló a Berek-Víz Kft. belső ellenőrzéséről.
Előadó: Dr. Hajdu Lajos polgármester, Gál József ügyvezető igazgató
14. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzat 2012. évi Jász-NagykunSzolnok Megye Turisztikai Értéke cím elnyerésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
15. Előterjesztés a Móricz Zsigmond utcán lévő belső fasor problémájának megoldására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
16. Előterjesztés Borsi János és családja kérelmére.
Előadó: Dr. Hajdu Lajos polgármester
17. Előterjesztés telek visszavásárlásra. („Méhecske”)
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
18. Előterjesztés telek visszavásárlás iránti kérelemre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
19. Előterjesztés stéglétesítés iránti kérelemre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
20. Aktualitások.
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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, hogy a képviselők közül van-e valakinek interpellációja,
kérdése?
Hosszu András képviselő elmondja, hogy a 8. osztályos tanulók vele küldették el a ballagási meghívót,
mely június 16-án lesz 10 órakor.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Berek-Víz Kft. jelezte, hogy a fürdő megnyitása után
lehetőség lesz a játszótéri padok kihelyezésére.
Megkérdezi, hogy a volt Tourinform Iroda helyisége meg lesz-e hirdetve? Korábban az volt a döntés,
hogy addig nem hirdetik a helyiséget, amíg a szociális iroda el nem készül. Az iroda elkészült, ezért
kérdezett erre rá.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a hivatal előkészíti a meghirdetést.
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy ennek az épületnek a külső meszelése várható-e?
Dr. Hajdu Lajos polgármester majd rákérdez.
Megkérdezi, hogy a képviselők közül van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Megkérdezi, hogy a jelenlévő lakosok közül van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Selmeci Tamás elmondja, hogy a 9. napirendi pontként szerepel a Kulturális-, Idegenforgalmi
Központ és Könyvtár sorsa, ezzel kapcsolatosan viszont az interneten előterjesztést nem talált. Kéri,
hogy ennél a napirendi pontnál majd tájékoztassák a lakosokat, hogy miért merült fel a megszüntetés
kérdése.
A 15. napirendi pontban a Móricz Zsigmond utcai fák nagyon régóta fennálló gondja szerepel. Van rá
három megoldási javaslat is. Úgy gondolja, hogy a fák kiírtása nem indokolt. Probélma van velük,
amire megoldást kell keresni, mert felnyomják a járdát, kidöntik a kerítést. A lehulló falevelet nem
szeretik az emberek összeszedni. Azzal számolni kell, hogy ha a fákat kivágják a Móricz Zsigmond
utcában, akkor a következő utca a Fürdő, és a Fodor József utca lesz. Köszöni a szót.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár
megszüntetésének harmadjára indul neki az Önkormányzat. Nem a feladat megszüntetéséről van szó,
hanem magának az intézménynek a megszüntetéséről. A feladatokat ezután is el fogják látni, mivel
megalakult a Turisztikai Desztinációs Menedzsment, amely a feladatok nagy részét elvégzi. Tehát az
intézménynek ebben a formában történő működtetésének megszüntetéséről van szó.
A Móricz Zsigmond utcai fákkal kezdeni kell valamit, ezért is kértek szakértői véleményeket. Ebben
az időszakban nem fog történni semmi, majd esetleg ősszel. Van egy-két beteg fa, és az öregedő fák
fokozatos kivágása fog megtörténni, és megnézik, hogyan lehet a másik oldalon egy fasort telepíteni.
A szakértői véleményeket a megoldás megtalálásához kérték meg.
Előzetesen ennyit tud elmondani.
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Kanta Gyula nagyon szépen köszönik a Főtér átalakítást és rendbetételét, a fürdő bejáratánál a járda
rendbetételét, az ún. „tyúkszemáztató” kifestését, takarítását, a nagy iker medence megnyitását, a
kerékpártároló elhelyezését, a rokkantaknak kijelölt gépkocsi parkoló kijelölését.
A főtéren létesített ülőpadok nem felelnek meg a pihenésnek, mert a deszkák nincsenek lerögzítve, és
balesetveszélyesek, mert felállásnál kifordulnak az ott ülők alól. Ezért kérik azoknak a lerögzítését,
vagy egy tábla kirakását, hogy a padok ülésre nem alkalmasak. Egy idegen itt üdülő házaspár leült a
padra, és amikor a férfi fel akart állni, majdnem hanyatt esett, mert a deszka kifordult alóla. Másnap
megkerestem a közterület-felügyelőt, aki azt válaszolta, hogy ne lássak meg mindent, és miért ül rá?
Az a személy 150 km távolságról jött, és nem tudta, hogy a pad használhatatlan, még nincs átadva
pihenésre.
A kerékpártároló nagyon jó, csak egy a baj. A két tároló közé befér egy személygépkocsi, ezért
középre egy oszlopot kellene állítani. Beszéltek egy személlyel, aki beparkolt arra a helyre, és azt
mondta, hogy azért állt oda, mert nem volt a tárolóban senkinek a kerékpárja. Ezért méltányos
büntetés járna. A közterület-felügyelőnek az ilyeneket is meg kellene látni, nem csak azt, ha valaki
építkezik és kitesz az útra egy kis építőanyagot, és már megy is, hogy van-e területfoglalási engedélye.
Ha nincs, akkor megbírságolják.
A homokbányából hordják a homokot gépekkel, traktorral, mikor ki van téve a tábla, hogy védett
terület, mert gyurgyalag fészkelő hely. Nem tudja, hogy mit szólna az, aki az engedélyt kiadta, ha az ő
házát is ha elutazik külföldre vagy más vidékre, mire visszajön lebontanák. Volt egy olyan kijelentés,
hogy most nem zavarják a gyurgyalagokat, mert nincsenek itt.
A Radnóti utcán az erdő mellett van egy csomó gally kirakva, és alatta egy csomó kutyapiszok. Azt is
meg kellene látni és elszállítani. Az erdőt is ki kellene takarítani a sok piszoktól és a sok cseréjtől.
Nagyon sok kutya jár szabadon és sok a kutyapiszok az utcákon, nem győzik takarítani.
A Fürdő utca sarkán van egy kút, amelyikből nem folyik a víz, mert a télen elfagyott, és nem lett
megjavítva, mert nem szült senki az illetékeseknek. Kérik a megjavítását.
A Református Templom előtti buszmegállónál az akna el van dugulva. Ha jön a busz, felcsapja a vizet
a megállóra. Azt mondták, hogy az nem az Önkormányzaté, hanem az útfenntartóké. Az útfenntartó
meg azt mondta, hogy nem az övé. Azt is kérik kitakarítani.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a gyurgyalag telep készen van, környezetvédő is
megnézte. A gyurgyalagok még nem érkeztek meg.
Nem tud mit mondani arra, hogy az állampolgárok nem tartják be a parkolási szabályokat. Fel kell
jelenteni. Hál’ Istennek Berekfürdőn ez a legnagyobb probléma, és nincsenek erőszakos
cselekmények. Ha lesznek ott kerékpárok, biztosan nem fognak beállni. Ha mégis, a közterületfelügyelő majd intézkedni fog.
Kanta Gyula javasolja, hogy tegyenek oda egy oszlopot.
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Erre az önkormányzatnak nincs pénze, és a tér jellegét is
megváltoztatná. A közterület-felügyelő oda fog figyelni. A probléma magától is meg fog oldódni, mert
ha lesznek kerékpárok a tárolóban, akkor nem fog tudni odaállni egy autó sem.
A Radnóti Miklós utcát meg fogja nézni a közterület-felügyelő.
A buszmegállóval kapcsolatosan átadja a szót Hosszu András képviselőnek.
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Hosszu András képviselő elmondja, hogy az előző testületi ülésen volt róla szó, meg fogják oldani.
Gál József ügyvezető igazgató a közkifolyóval kapcsolatosan elmondja, hogy jogos Kanta Gyula bácsi
felvetése, úgy tájékoztatták a dolgozók, hogy újat kell tenni, mert rendbehozhatatlan.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy fontossági sorrendben és a pénzügyi lehetőségek
alapján próbálják a dolgokat rendbe tenni.
Kanta Gyula elmondja, hogy amikor a Pávai Hotelben fúrták a kutat, akkor odahordták az iszapot a
gyurgyalagok környékére, ami olyan kemény, mint a beton.
Dr. Hajdu Lajos polgármester erre nem tud mit válaszolni. Az biztos, hogy a gyurgyalagok költőhelye
rendben van. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el. Áttér a következő napirendi pont ismertetésére.

2. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester ismerteti a két ülés között történt fontosabb eseményeket.
2012. április 3-án a Nagykun Hagyományőrző Társulás Bene Sándor karcagi lakost választotta meg a
XI. Nagykunkapitánynak.
2012. április 3-án a Nagykun Hagyományőrző Társulás a Berekfürdői Mozgássérült Csoportnak a
„Rokkantak Napja” rendezvényéhez 20.000 Ft támogatást állapított meg.
A berekfürdői hulladéklerakó rekultivációjának a műszaki tartalma módosulni fog. Kistérségi ülésen
téma is volt. Kérte, hogy vizsgálják meg, hogy nem-e veszélyezteti a közbeszerzési eljárást a változás.
A vizes élőhely kialakításához a hozzájárulás megadásra került, tekintettel arra, hogy a község
rendezési tervében, azon a területe vizes élőhely van feltüntetve. A rekultivációs munkálatokat a
Környezetvédelmi hatósággal egyeztetve úgy kell megvalósítani, hogy a vizes élőhely a későbbiekben
a mellette lévő tó részévé válhasson, így kellő vastagságú szigetelő réteggel kell ellátni a depónia
területén.
A Berek-Víz Kft. akadálymentes WC-zuhanyzó létesítését tervezi, melyhez az Önkormányzat részéről
a hozzájáruló nyilatkozat kiadásra került, annak érdekében, hogy megindulhasson az építési
engedélyezési eljárás.
Ágoston Imréné berekfürdői lakos köszönőlevelet írt a részére nyújtott 5 mázsa tűzifáért, és annak
összedarabolásáért, a számítógépes oktatásért, a szociális dolgozók segítőkész munkájáért, valamint a
Polgárőrök munkájáért.
Az Önkormányzat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda fenntartásának és működésének további
lehetőségeivel kapcsolatosan megkereste a Református Egyházközösséget, valamint a Mária
Iskolatestvérek Szerzetesrendet. Egyik sem zárkózott el teljesen az intézmény átvételétől.
A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége nem javasolja, hogy a berekfürdői Veress Zoltán
Általános Iskola és Óvoda önálló intézményként református egyházi fenntartásba kerüljön. Az
Egyházkerület nem zárkózik el attól, hogy az Önkormányzattal közösen áttekintse a lehetőségét annak,
hogy a szomszédos településeken működő református közoktatási intézmények részt vegyenek a
község oktatási-nevelési feladatainak ellátásában.
A Marista Intézmények Irányító Szervezete az április végén tartandó soros ülésén fog beszélni az
Önkormányzat megkereséséről. Azonban az idő rövidsége miatt az iskolaátvétel valószínűleg ebben a
naptári évben nem bonyolítható le biztonsággal.
2012. április 22-én sikeresen megrendezésre került a Nagykun Vers- és Prózamondó verseny.
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Házi komposztálás népszerűsítése Berekfürdőn” című pályázatot az Irányító Hatóság 9.853.875 Ft
összegű támogatásra ítélte. Várhatóan június hónapban kerül sorra a komposztáló ládák kiosztása.
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Az elmúlt napokban az Önkormányzat több mint 300 zsák hagymát kapott ajándékba, ami szétosztásra
került a lakosok között. Kb. 300.000 Ft-ra tehető az értéke.
Az Üveggyárral kapcsolatosan elmondja, hogy a tulajdonosnak újabb elképzelései vannak, esetleg
újraindítaná a gyárat. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a sorsa.
Ma volt egy kistérségi ülés, ahol szó volt a hulladék rekultivációról, valamint arról, hogy a Kórházat
az állam átveszi. Eddig a Háziorvosi Intézményt is a Kórház látta el. Ezután a Háziorvosi Intézmény a
Szociális Otthonba integrálódna be.
A MÁV volt itt. Április 15-étől megváltozott a menetrend. A „kis piros” Tiszafüred és Karcag között
naponta kétszer működik, de jelenleg vonatpótló autóbusz szállítja az utasokat. Azt tervezik, hogy a
menetrendszerinti buszok a bekötőutas településekre nem mennének be. Nyilván ez a kis forgalmú
településeket érintené. Kérte, hogy a Budapest-Debrecen vonaton az utasoknak Szolnokon ne kelljen
átszállni. A Kiskörei híd is lezárásra kerül, több mint 8 hónapra, felújítás miatt.
Ennyit kívánt elmondani. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Kenyeres Imre képviselő megkérdezi, hogy állnak a faültetéssel?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: A kerékpárút mellé lettek ültetve, a kunmadarasi határhoz. Ki
lett mérve a határ, és a felszántott területet visszavették.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el. Átadja a szót Potornainé Szűcs Katalin jegyző asszonynak
a következő napirendi pont ismertetésére.

3. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a tájékoztató kiküldésre került a képviselőknek.
Az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet, a határozatok végrehajtásáról, illetve a lejárt
határidejű határozatokról.
22/2012.(II.09.) Önkorm. határozat Székely László iskolaigazgató felhatalmazásáról tárgyalások
folytatására az iskola jövőjét illetően. Felelős: Székely László iskolaigazgató. Határidő: 2012. március
31. A határozat végrehajtásáról a két ülés között történt főbb eseményeknél Polgármester úr
beszámolt.
41/2012.(III.26.) Önkorm. határozat a Berekfürdő belterület 262/1, 262/3, 262/4 hrsz-ú ingatlanokra
vonatkozó tanulmánytervről. Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester. Határidő: 2012. március 31.
A „méhecske” tanulmányterve a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség részére benyújtásra került. Még nem válaszolt a Felügyelőség.
Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. decemberében kedvezményes áron
meghirdetett Kócsag u. 14. és a Veres Péter u. 14. sz. alatti ingatlanokra, a meghirdetett határidőn
belül, 2012. február 28-ig nem érkezett vételi szándék. Meghirdessék-e újra, vagy előkészítsék-e a
következő testületi ülésre?
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ha valakit érdekel a telek, akkor tájékoztatni szokta az
érdeklődőt az árról, de azt is el szokta mondani, hogy ha más ajánlat van, akkor a képviselő-testület
egyedileg bírálja el. Ezekre a visszavásárolt telkekre egyáltalán nem volt érdeklődés.
Javasolja, hogy a következő testületi ülésre készítsenek egy előterjesztést a meghirdetésre.
Ki az, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 6 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül
elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
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52/2012.(IV.26.) Önkorm. határozat
a lejárt határidejű határozatokról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

a

lejárt

határidejű

Erről értesülnek:
1) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Polgármesteri Hivatal

4. Napirendi pont: Beszámoló Berekfürdő Községi Önkormányzat
költségvetésének teljesítéséről, a pénzmaradvány jóváhagyásáról.

2011.

évi

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót az
előterjesztés készítőjének, Kocsis Veronikának.
Kocsis Veronika elmondja, hogy a Döntés előkészítő bizottság ülésén a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. A bizottsági ülésen jelen volt a könyvvizsgáló, ő is véleményezte az anyagot. A
könyvvizsgáló elmondta, hogy 6 millió Ft-tal emelkedett a kintlévőség a követeléseknél, amit az
adóbevételek elmaradásával magyarázott. Ez nem így van, máshonnan származik a kintlévőség.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy azóta folyamatosan törleszt az illető.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a rendeletet 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
14/2012.(IV.27.) Önkorm. rendelet
a 2011. évi költségvetésről és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Napirendi pont: Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat
hitelkeretének csökkentésére, illetve meghosszabbítására.

folyószámla

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került, melyet a Döntés
előkészítő bizottság tárgyalt. 80 millió forintra kellene lecsökkenteni a folyószámla hitelkeretet. A
Berek-Víz Kft-nek 15 millió Ft a rulírozó hitelkerete, ami ma került meghosszabbításra. A kettő együtt
95 millió Ft. Bízik benne, hogy év végére, ahogy a költségvetési rendeletben elfogadták, nulla lesz a
folyószámlahitel.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a határozat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
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53/2012.(IV.26.) Önkorm. határozat
folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról
Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Bank Nyrt-nél
fennálló, éven belüli hitelállományát az alábbiak szerint kívánja megújítani:
Folyószámla hitelkeret:

80 000 000 Ft

Mindezek alapján Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr.
Hajdu Lajos polgármestert, hogy az új szerződésekkel kapcsolatban járjon el.
Erről értesülnek:
1) Budapest Bank Nyrt.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Képviselő-testület tagjai

6. Napirendi pont: Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2008.(XII.17.) Önkorm. rendeletének módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a közterület-foglalási rendelet tervezete kiküldésre
került, melyről szó volt az előző testületi ülésen. Egyedi elbírálás alapján lehetne a téren árusítani a
Thermálfürdő bejárata előtt, rendezvények idején.
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy csak a Thermálfürdő előtt lehet árusítani, nem a
Standfürdő előtt?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a nyári bejárat előtti térre vonatkozik. A
Thermálfürdő előtt kijelölt helyen kézműves termékeket engedély alapján lehet árusítani.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ezzel a pontosítással változik az előterjesztés.
Ki az, aki ezzel a módosítással elfogadja a rendeletet?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a rendeletet 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
15/2012.(IV.27.) Önkorm. rendelet
a közterületek használatáról szóló 26/2008.(XII.17.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Napirendi pont: Előterjesztés az intézmények használatában lévő ingatlanok
vagyonkezelésbe adásáról, illetve gépek, berendezések, felszerelések tulajdonba adásáról.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót Kocsis
Veronikának, az előterjesztés készítőjének.
Kocsis Veronika annyival kívánja kiegészíteni az előterjesztést, hogy a Kulturális-, Idegenforgalmi
Központ és Könyvtár részére a működésükhöz szükséges eszközök kerültnek átadásra. Illetve az
iskolánál az oktatáshoz szükséges, a Polgármesteri Hivatalnál is a működéshez szükséges gépek és
berendezések kerülnek átadásra.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
54/2012.(IV.26.) Önkorm. határozat
tulajdonba és vagyonkezelésbe átadás
Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonkezelésbe kívánja
adni az önállóan működő intézményei részére a használatukban lévő ingatlanokat, illetve
tulajdonba átadja a használatukban lévő gépeket, berendezéseket és felszereléseket az
alábbiak szerint:
Polgármesteri Hivatal:
Tulajdonba átadás:
a működéséhez szükséges gépek, berendezések és felszerelések.
Veress Zoltán Általános Iskola:
Vagyonkezelésbe átadás:
Iskola épülete 179 hrsz.
Óvoda épülete 48 hrsz.
Tulajdonba átadás:
az oktatáshoz szükséges gépek, berendezések és felszerelések.
Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár
Vagyonkezelésbe átadás:
Művelődési Ház épülete 3 hrsz.
Tulajdonba adás:
a működésükhöz szükséges gépek, berendezések és felszerelések.
A fenti változásokat a következő alapító okirat módosításkor átvezetni szükséges!
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Képviselő-testület tagjai

8. Napirendi pont: Előterjesztés Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalom
fejlesztési alapítvánnyal kapcsolatos ügyészi megkeresésére.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. Az Ügyészségnek az
volt a kérdése, hogy az alapítvány kezelő szervének ellenőrzésére jogosult szerv tagjai helyett idő előtt
miért választottak új személyeket. A tagok lemondtak. Erről határozatot kell hozni.
Szavazásra bocsátja a határozat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
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55/2012.(IV.26.) sz. Önkorm. határozat
a Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány Alapító okiratának
kiegészítéséről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berekfürdő Község Települési
és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosításáról szóló
19/2012.(II.09.) Önkorm. határozatot az alábbiakkal egészíti ki:
Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány kezelő szervének
ellenőrzésre jogosult szerv tagjai választására azért került sor, mert a korábbi 3 tag
közül kettő lemondott, így az ellenőrző szerv működésképtelenné vált.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy mikor tud működni az Alapítvány?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Ha a Cégbíróság bejegyezte.

9. Napirendi pont: Előterjesztés a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár
intézményének megszüntetése tárgyában.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került, melyet a Döntés
előkészítő bizottság megtárgyalt. Még egyszer megismétli, hogy nem a feladatok megszüntetéséről
van szó, hanem a TDM fogja ellátni a feladatokat, melyet részben már át is vett. Most lehetőség is van
létszámleépítésre pályázatot benyújtani.
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy mikortól szüntetnék meg?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Június 30-ával szüntetnék meg.
Szavazásra bocsátja a határozat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
56/2012.(IV.26.) Önkorm. határozat
a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár intézményének tervezett megszüntetéséről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a az Önkormányzat pénzügyi
helyzete miatt a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár intézményét a
mellékelt megszüntető okirat tervezet alapján, 2012. június 30. napjával kívánja
megszüntetni. Az intézmény jogutód nélkül szűnik meg.
A képviselő-testület az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 78. § (1) bekezdése szerint a közművelődési
tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret biztosít.
Közösségi színtérként a Berekfürdő, Fürdő utca 2. szám alatt lévő épületét jelöli ki. A
nyilvános könyvtári feladatok ellátását Berekfürdő Község Önkormányzata, a további
feladatokat a Bereki Turisztikai Nonprofit Kft. által kívánja biztosítani.
A képviselő-testület megbízza Potornainé Szűcs Katalin jegyzőt, hogy a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 81. § (1) bekezdése alapján a közművelődési intézmény megszüntetéséhez,
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a testületi döntés végleges meghozatala előtt szerezze be a miniszter véleményét, és annak
tartalmát ismertesse meg a testülettel.
Felelős: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
Határidő: 2012. május 15.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal

10. Napirendi pont: Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ez mind feltételes, a pályázatoktól függ.
Az ivóvízminőség javító programról semmit nem lehet tudni, de be kell venni a tervbe, és ha már
bővebb információkkal rendelkeznek, ki fogják egészíteni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester az ivóvízminőség javítással kapcsolatosan elmondja, hogy az
ammónium miatt kell ezt a minőségjavítást elvégezni. A tervező jelezte, hogy a költségeket nem futja
az 1200 lakos alapján elszámolható összeg. Jóval nagyobb a vízfogyasztás, mint az 1200 lakos által
elfogyasztott víz. Ezek a dolgok problémásak. Ez a pályázat csak az előkészítő szakaszra, a tervezésre
vonatkozik. Ha az elkészül, utána lehet tovább pályázni a kivitelezésre. Ott válik igazán érdekessé,
hogy hogyan lehet a többletfogyasztást korrigálni.
Szavazásra bocsátja a határozat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
57/2012.(IV.26.) Önkorm. határozat
a 2012. évi közbeszerzési terv elfogadásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény
rendelkezése alapján a 2012. évre vonatkozóan az alábbi közbeszerzési tervet határozza
meg:
I.
1. Közbeszerzés tárgya: Belterületi utak felújítása
2. Típus: építési beruházás
3. becsült érték: 141 millió forint
4. Választott közbeszerzési eljárás: nyílt
5. Várható időpontja: 2012. június
6. Lebonyolító szervezet: Községi Önkormányzat
II.
1. Közbeszerzés tárgya: Ivóvízminőség javító program
2. Típus : szolgáltatás megrendelés
3. Becsült érték: jelenleg nem ismert
4. Választott közbeszerzési eljárás: nem ismert
5. Várható időpontja: 2012. június
6. Lebonyolító szervezet: K-Projekt Management Kft.
Felelős: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
Határidő: 2012. évben folyamatos
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Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal

11. Napirendi pont: Beszámoló a 2011. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a zárszámadással egyidejűleg kell az előző évi belső
ellenőrzésekről beszámolni. Két belső ellenőrzés volt a múlt évben, a közétkeztetés és a normatíva
felhasználás. Várja a kérdéseket.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
58/2012.(IV.26.) Önkorm. határozat
a 2011. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben végrehajtott belső
ellenőrzésekről szóló beszámolót elfogadja.
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 az első háromhavi beszámolót a Döntés előkészítő
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy azóta hogyan alakult a pénzügyi helyzet?
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy kb. 4 millió Ft-nyi készpénzük van, ami elegendő lesz a
következő havi fizetésre.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
59/2012.(IV.26.) Önkorm. határozat
a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójáról.
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Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. pénzügyi
beszámolóját elfogadja.
Erről értesülnek:
1) Berek-Víz Kft.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző

13. Napirendi pont: Beszámoló a Berek-Víz Kft. belső ellenőrzéséről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Döntés előkészítő bizottság a beszámolót
megtárgyalta. Most elkezdődik egy tényfeltáró vizsgálat a vízbekötésekről, ami reméli, hogy pozitív
eredménnyel zárul. Javasolja, hogy most ne zárják le ezt a belső ellenőrzést, hanem ennek az újabb
vizsgálatnak a tükrében tárgyalják a jelentést.
Hosszu András képviselő: Rendben van, de emellett a belső ellenőri jelentésben a következtetéseket és
a javaslatokat pontokba szedve leírta a belső ellenőr, azt lehet csinálni. A két dolgot nem egy
embernek kell csinálni.
Megkérdezi, hogy a munkaköri leírások elkészültek, csak az aláírások hiányoztak. Ezek rendben
vannak már.
Gál József ügyvezető igazgató: Igen.
Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy a belső ellenőri jelentésre van határidő?
Dr. Hajdu Lajos polgármester véleménye szerint a tényfeltáró vizsgálat eredményével együtt kell a
testületnek döntenie majd a továbbiakról.
Hosszu András képviselő egyetért vele, de ne akkor döntsék el, hogy mit kell csinálni, hanem a belső
ellenőr által leírtakat már lehetne intézni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Igen. Lehet elkezdeni csinálni. Kéri az igazgató urat, hogy a
munkaköri leírásokat mutassa be.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy a munkaszerződéseknek nem kötelező eleme a
munkaköri leírás. Nem közalkalmazottak.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a munkaköri leírás mindenkinek az érdeke, a
munkáltatónak és a dolgozónak is.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy július 1-jével életbe lép egy új Munkatörvénykönyv. Jó
lenne, ha addigra elkészülne ez. Május folyamán szeretne beszélgetni a dolgozókkal, hogy elmondja
nekik, hogy a 24. óra 59. percében vannak, ahhoz, hogy egységesen tudjanak érdekképviseleteket
kialakítani a saját érdekükben.
Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy nem kötelező a munkaköri leírás, de munkaügyi pernél
kérni fogja a bíróság, sőt a munkaidő beosztást is.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy ha előírja a testület, akkor megcsinálja.
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Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy volt határidő és felelős meghatározva az intézkedési
tervben, így a testületnek az a feladata, hogy megkérdezze, hogy készen van-e.

Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy kényszer hatására vállalta. Egyébként az új
Munkatörvénykönyvében a túlóra keret 250 órára emelkedik, addig nem kötelező kifizetni túlóraként,
hanem le lehet csúsztatni. Nem olyan drasztikusak a változások, ahogy a köztudatban van.
Czinege Béla alpolgármester nem tudja, hogy a jegyzői észrevételt mindenki elolvasta-e, ezért
felolvassa, mert nagyon érdekes:
A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja a helyi
önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását,
A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről.
Ezekből azt szűrte le, hogy a jegyzőnek jogköre, illetve kötelessége a belső ellenőrzés.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ez minden intézményre és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságokra vonatkozik.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a jegyző javaslatokat tehet, vagy mindig kötelesek külső
szakembert alkalmazni erre?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy korábban kistérség keretében látták el ezt a feladatot,
ami megszűnt, így megállapodást kötött Pápai Andrea belső ellenőrrel, akinek meg van erre a
végzettsége. Ezáltal biztosítja a belső ellenőrzést minden irányban, az intézmények, a Polgármesteri
Hivatal és a gazdasági társaságok vonatkozásában, illetve a civil szervezeteknél is.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy ki ellenőrzi a megvalósulást?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: A képviselő-testület. Az intézményvezetőknek intézkedési
tervet kell készíteniük, és az intézkedési terv végrehajtásáról be kell számolniuk.
Czinege Béla alpolgármester úgy érezte, hogy a belső ellenőrzés a jegyző kötelessége. A belső ellenőr
három hét alatt végignézi a dokumentumokat, utána elmegy. Folyamatában nincs ellenőrzés.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az lenne a legjobb, ha lenne egy állandó belső
ellenőr.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy le van írva az is, hogy felelős módon az önkormányzat
biztonságos gazdálkodásáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a
felelős. Ezt a szabályszerűséget a polgármester a jegyző és a polgármesteri hivatal közreműködésével
tudja biztosítani az előírások betartásának ellenőrzésével, a vezetői ellenőrzésekkel, a belső ellenőrzés
és a belső kontrollok működtetésével. Hogy van ellenőrzés, ha csak egy hónapig van itt a belső
ellenőr?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ha a hivatalnak a Polgármester úr vagy a Képviselőtestület azt a feladatot adja, hogy bármely intézmény tekintetében kontrollt gyakoroljon, akkor neki
kötelessége az ellenőrzés, főleg, ha erre a szakember állomány rendelkezésre áll.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy le van írva, hogy a szabályszerűséget a polgármester a
jegyző és a polgármesteri hivatal közreműködésével tudja biztosítani az előírások betartásának
ellenőrzésével. Akkor a jegyző is felelős.
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Buczkó Zoltánné képviselő: Tegyen Alpolgármester úr javaslatot, hogy foglalkoztassanak egy belső
ellenőrt, aki mindig itt van.
Czinege Béla alpolgármester nem azt mondja, hogy foglalkoztassanak. A szabályszerűséget a
polgármester a jegyző és a polgármesteri hivatal közreműködésével tudja biztosítani. Ez a feladata,
mégis belső ellenőrt foglalkoztatnak. 1 hónapig ellenőriznek, 11 hónapot meg nem. Utólag írják le,
hogy tavaly mi volt.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a belső ellenőr egy időszakot megvizsgál, amire
intézkedési tervet kell készíteni, és annak végrehajtását le kell ellenőrizni. Most volt a Berek-Víz Kft.
vizsgálata, ősszel pedig a civil szervezeteknél lesz a támogatások felhasználásának ellenőrzése.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy június 30-ig a munkaköri leírásokat meg kell csinálni.
A következő testületi ülésen a vízóra ellenőrzések egy része már meg lesz. Akkora adathalmaz lesz a
birtokukban, amiről már következtetéseket lehet levonni, ezért javasolja, hogy a következő testületi
ülésen tárgyalja a belső ellenőrzést a tényfeltárással együtt. A Felügyelő Bizottság a személyre szóló
munkaköri leírások elkészítését vizsgálja meg.
Czinege Béla alpolgármester kéri, hogy az ellenőrzés folyamatában vegyen részt a jegyző és a hivatal.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Részt vesznek, mert most a vízóra állapotfelmérésében a hivatal, a
szolgáltató és a tulajdonos is részt vesz.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy ott van a karszalagos rendszer alkalmazása is. Felesleges
azért biztonsági őrt alkalmazni, hogy a karszalagot feltegye. Foglalkozzon a biztonsággal, és
ellenőrizze, hogy a fürdő területén legyen mindenkinek karszalagja.
Dr. Hajdu Lajos polgármester részletenként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Ki az, aki elfogadja, hogy a névszerinti munkaköri leírás június 30-ára készüljön el? Ezt ellenőrizze a
Felügyelő Bizottság.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
Ki az, aki elfogadja, hogy a képviselő-testület a belső ellenőri jelentést a következő testületi ülésen
újratárgyalja, a jelenlegi vízóra ellenőrzés, állapotfelmérés eredményének tükrében, és akkor hozza
meg a határozatát a következő lépésekről.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
Ki az, aki elfogadja, hogy a karszalagos rendszer megoldására tegyen javaslatot a Berek-Víz Kft. a
következő testületi ülésre, illetve ha nem ez, akkor mely rendszer az, ami a fürdőben lévő vendégek
ellenőrizhetőségét szolgálja. Bizonyos szempontból vannak problémák a kemping miatt. Cserkeszőlő
tapasztalatait fel lehet használni. Ellenőrizetlen a kemping bevétele.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy az a probléma, hogy ez az önkormányzat családszerető,
és többen ki és bemennek naponta a fürdőben. A bérleteseknél az ellenőrzés gondot okoz.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy mindenkinek legyen a kezén karszalag.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy úgy oldódna meg a probléma, hogy csak egy belépésre
szolgálna a karszalag.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy mindegy, hogy karszalag, vagy valami más, de a
vendégnek a fürdőben tartózkodásának a jogszerűségét ellenőrizni lehessen.
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Május végéig készítsen a Berek-Víz Kft. egy ellenőrizhető rendszert, amely alapján a fürdőben lévő
vendégek jogszerű tartózkodása ellenőrizhető.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
A részszavazatok alapján a következő határozat született:
60/2012.(IV.26.) Önkorm. határozat
a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat utasítja a Berek-Víz Kft-t, hogy a dolgozók
névszerinti munkaköri leírását 2012. június 30-ig készítse el.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. bizonylati
rendjének ellenőrzését a következő testületi ülésen tárgyalja meg, a jelenlegi vízóra
ellenőrzés, állapotfelmérés eredményének tükrében, és akkor hozza meg a határozatát a
következő lépésekről.
A Képviselő-testület utasítja a Berek-Víz Kft-t, hogy a 2012. május 31-ig dolgozzon ki
egy rendszert, amely alapján a fürdőben lévő vendégek jogszerű tartózkodása
ellenőrizhető.
Erről értesülnek:
1) Berek-Víz Kft.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző

14. Napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzat 2012. évi
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím elnyerésére.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Döntés előkészítő bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. Pályázzanak-e és ha igen, akkor mivel?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy utána fognak nézni, hogy mi fér bele. Szerinte az
egész településsel kellene pályázni komplexen.
Dr. Hajdu Lajos polgármester 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:
61/2012.(IV.26.) sz. Önkorm. határozat
a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” cím elnyerésére pályázat benyújtásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
„Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” cím elnyerésére. A pályázatot a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a 4/2012.(III.30.) KR számú rendelete alapján
hirdette meg.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Hajdu Lajos polgármestert és Tóth Attilát, a Bereki
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjanak a pályázat elkészítéséről
és benyújtásáról.
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Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Tóth Attila ügyvezető
Határidő: 2012. május 15.

Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Tóth Attila ügyvezető, Bereki Turisztikai Nonprofit Kft.
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal

15. Napirendi pont: Előterjesztés a Móricz Zsigmond utcán lévő belső fasor problémájának
megoldására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy erről a témáról az ülés elején már esett szó. Az
előterjesztés kiküldésre került. A Polgármesteri Hivatal három javaslatot terjesztett a képviselő-testület
elé. A három javaslat közül az elsőt javasolja. A Móricz Zsigmond utca páratlan oldalának fásítása,
illetve a páros oldal belső fasorának egészségügyi szelektálása. Ezt látja pillanatnyilag a
legoptimálisabbnak.
Dr. Kenyeres Imre képviselő jónak tartja a javaslatot. Kéri, hogy a közterület-felügyelő a Fürdő,
Fenyő, Fodor József utcán menjen végig, és ahol a gyökerek felnyomták a járdát, ott el kell vágni a fa
gyökerét. Attól a fának még semmi baja nem lesz.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki elfogadja az első javaslatot?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
62/2012.(IV.26.) sz. Önkorm. határozat
a Móricz Zsigmond utcai fákról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évek óta fennálló probléma
megoldására, a szakértők és szakhatóságok véleményének ismeretében, a Móricz
Zsigmond utca belső fasorának egészségügyi szelektálását elvégzi, ezzel egyidejűleg a
Móricz Zsigmond utca páratlan oldalát fásítja.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) A kérelmező Móricz Zsigmond utcai lakosok
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
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Jegyzőkönyv-hitelesítők:
/: ifj. Nagy György :/
képviselő
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