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JEGYZŐKÖNYV
Készült a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 2012. augusztus hó 13. napján
17.00 órai kezdettel tartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház
5309 Berekfürdő, Fürdő u. 2.
Jelen vannak: Dr. Hajdu Lajos
Czinege Béla
Buczkó Zoltánné
Czinegéné Bődi Szilvia
Hosszu András
Dr. Kenyeres Imre
Ifj. Nagy György
Potornainé Szűcs Katalin
Gál József
Puskás Mariann
Székely László
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
ügyvezető igazgató, Berek-Víz Kft.
megbízott igazgató, Kulturális-, Idegenforgalmi
Központ és Könyvtár
igazgató, Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda
ügyvezető, Bereki Nonprofit Turisztikai Kft.

Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. A képviselő-testület határozatképes
számban megjelent, mind a 7 képviselő 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 7 igen szavazattal,
ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
111/2012.(VIII.13.) 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 elmondja, hogy a napirendi javaslat a meghívóban kiküldésre került.
Van-e valakinek további módosító javaslata?
Megállapítja, hogy további javaslat nem hangzott el.
Megkérdezi, hogy ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 igen, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
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112/2012.(VIII.13.) 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 Szervezeti és Működési rendjéről szóló
rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
5. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
6. Előterjesztés a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának
módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
7. Előterjesztés a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának
módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
9. Előterjesztés az intézmények közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
10. Beszámoló a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. tanévéről.
Előadó: Székely László igazgató
11. Előterjesztés beiskolázási támogatásra.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
12. Előterjesztés iskolatej akcióprogramban való részvételre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
13. Előterjesztés a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár megszüntetésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
14. Előterjesztés a 69/2012.(V.16.) Önkorm. határozat módosítására. (önrész növekedésének
vállalása a parlagfű mentesítési pályázat kapcsán)
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
15. Előterjesztés a visszavásárolt telkek kedvezményes áron történő meghirdetésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
16. Előterjesztés önkormányzati bérlakásnál tároló helyiség építésének engedélyezésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
17. Előterjesztés melegvíz bekötés iránti kérelemre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
18. Előterjesztés a fürdőpályázat tartalmi elemeinek meghatározására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
19. Előterjesztés a víz-, és szennyvíz csatlakozási díj meghatározásáról szóló 256/2009.
(VIII.18.) Önkorm. határozat módosítására.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
20. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.
Előadó: Gál József ügyvezető igazgató
21. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének meghirdetésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
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22. Előterjesztés a Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő igazgatójának
kérelmére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
23. Előterjesztés
önkormányzati
helyiségek
bérletére
vonatkozó
irányelvek
meghatározására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
24. Előterjesztés „Nagykunságért díj” adományozására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
25. Előterjesztés „Berekfürdőért” kitüntetés adományozására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
26. Előterjesztés telek visszavásárlás iránti kérelemre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
27. Előterjesztés szociális lakás bérleti szerződésére.
Előterjesztés: Dr. Hajdu Lajos polgármester
28. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelemre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
29. 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 képviselőket, hogy van-e valakinek
interpellációja, kérdése?
A képviselők részéről interpelláció, kérdés nem hangzott el.
Megkérdezi a jelenlévő lakosokat, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
A lakosok részéről interpelláció, kérdés nem hangzott el.

2.

Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között
történt főbb eseményekről.

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy rendes testületi ülés május 29-én volt utoljára. Azóta
három rendkívüli testületi ülés volt. Ismerteti a fontosabb eseményeket, rendezvényeket.
A testvértelepülési találkozókat említi meg. Július 7-én Zatorban volt egy ilyen rendezvény, ami
sikeres volt. Több száz ember részére főztek halászlét, aminek nagy sikere volt. A rendezvényt uniós
támogatásból valósították meg. Zator meglehetősen aktívan fejlődő település. Olyan terméküket
sikerült országos oltalom alá helyezni, aminek a sikerüket köszönhetik, a pontyot. Karsai János főzte a
halászlét. Megvalósították Közép-Európa egyetlen Dínóparkját, ami fantasztikus látogatottságot jelent.
Ennek folytatásaként létrehozták a horgásztóra a Mitológiai parkot. A római – görög mitológia
alakjainak szobrait helyezték el a tavon. Magánszemély hozta létre a Dínóparkot.
Július 2-8 között ismét megrendezésre került a Csillagászati hét.
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A nemzetiségi napok keretében Szatmári "Tót Atyafiak" - Nyírcsaholy község kulturális- és
gasztronómiai bemutatkozására került sor, július 14-én.
Következett az I. Nagykun Kalász Ünnep július 21-én, amiről pozitív visszajelzések érkeztek.
A követő hétvégén került megrendezésre a Testvérvárosi találkozó. A rendezvény szervezése sikeres
volt abban a formában, hogy délben volt a gasztronómia, délután pedig a műsor.
Augusztus 3-5. között volt a Bereki Vigasság. A szervezők majd beszámolnak az eredményességéről.
Egy angol nyelvű, indiai újságban megjelent a festőtáborról egy cikk. Ilyen még nem volt Berekfürdő
életében. A művésztábor jelentőségét mutatja.
Megkapta a június havi közbiztonsági jelentést a Rendőrkapitányságtól. Berekfürdő területén összesen
2 lopás történt, valószínűleg a fürdő területén. A többi településhez képest, lakosságarányosan is
lényegesen kevesebb esemény volt. Kunmadarason szabálysértés és bűncselekmény több mint 60 volt.
Karcagon pedig közel 80 szabálysértés és bűncselekmény történt.
Év elején történt a „Méhecske”-nél egy baleset, amely során két gyermeket ki kellett menteni a jeges
vízből. A mentésben részt vevő személyek felterjesztésre kerültek „Életmentő Emlékérem”-re. A
kitüntetés augusztus 17-én kerül átadásra a Belügyminisztérium által, az augusztus 20-i ünnepség
keretében.
A kertészet meglehetősen jól halad. Jelenleg árajánlatot kérnek a fóliákra. Eddig közel 300.000 Ft-ot
árult ki a kertészet az ott megtermelt növényekből. Borsóból 150-170 kg-ot termeltek, paprikából 810
kg került leszedésre és kb. 150 kg-ot osztottak szét szociálisan rászorultaknak, valamint még kb. 500800 kg várható. Paradicsomból 550 kg-ot szedtek le eladásra, és még a duplája lehet, ha az időjárás
kedvez. 220 kg uborkát szedtek le és még kb. 100 kg vagy ennél több várható. Kb. 200 csomag
zöldhagymát adtak el, és 300-350 kg vöröshagymát szedtek fel. Csemegekukorica kb. 300-400 cső
termett, aminek egy része a testvértelepülések étkeztetésénél lett kiosztva. A felszabadult területekre
cékla, valamint fekete retek került elvetésre. A napraforgó, valamint a takarmánykukorica is
megsínylette a szárazságot, így nem lesz meg a kívánt mennyiség és minőség. A kútfúrás, a szivattyú
beállítása megtörtént, így arról történhet a locsolás.
Az üveggyári kútról 12 fokos hűtést bekalkulálva kb. 25 fokos hőt tudnak biztosítani 5.000 m2-re. A
másik két kútnak 8-900 kW a teljesítménye, ami elegendő a várható fejlesztéshez.
Az „Erős falu” csapat továbbjutott az elődöntőn. A hétvégén lesz a döntő Jászdózsán.
A Rendezési Terv készítése folyamatban van. Meg kellett rendelni hozzá a digitális térképet, ami
800.000 Ft-ba került.
Augusztus 8-án volt a Fürdővárosok Szövetségének a közgyűlése. Hat település jelent meg a
közgyűlésen, közülük három település meghatalmazással képviseltette magát. Az eddigi elnök,
Kehidakustány polgármestere lemondott. Az új elnök Szabó Zoltán, Túrkeve város polgármestere lett.
Megkérdőjelezendő, hogy tagja maradjunk-e a szövetségnek. Ez a szövetség jól mutatja a
kistelepülések és a várások, a Tiszántúl és a Dunántúl közötti feszültséget, ellentétet. Egyébként van
egy másik szövetség, a Fürdőszövetség, aminek tagja a Berek-Víz Kft.
Ma itt voltak a Regionális Vízmű képviselői. Abban állapodtak meg, hogy szeptember 30-ig tesznek
javaslatot az együttműködésre. Elmondta nekik, hogy ne várják el, hogy önként lemondanak a község
viziközművéről. 20 évvel ezelőtt szűnt meg a Víz- és Csatornamű Vállalat, most meg újjá alakul.
Adatokat kell majd nekik szolgáltatni.
Augusztus 20-án afrikai harcsa fogó verseny lesz. A versenyre halat fognak telepíteni a belső tóba.
Szeptember 22-én kerül megrendezésre az I. Bereki Tengerihántás. Ehhez kapcsolódóan kerülne
megrendezésre a falunap is.
A rendkívüli testületi ülésen is szó volt a 2013. január 1-jétől az iskolával kapcsolatosan várható
változásokról. A képviselő-testület néhány tagja egyeztetést folytatott a bereki gyerekek szüleivel a
jövőről. A pedagógusok egy részével is beszélgettek. Ezeket az egyeztetéseket tovább fogják folytatni,
a stratégiák kialakítása céljából.
Kéri, hogy ha valamit nem mondott el, azt a képviselők egészítsék ki.
Kiegészítés, hozzászólás a beszámolóhoz nem érkezett.
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3.

Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű
határozatokról.

Potornainé Szűcs Katalin jegyző röviden ismereti a képviselő-testület általa hozott határozatok
végrehajtását, illetve a lejárt határidejű határozatokat.
23/2012.(II.09.) Önkorm. határozat a Bereki Vigasság megrendezéséről. A szervezők majd
beszámolnak az eredményességéről.
43/2012.(III.26.) Önkorm. határozat az Arany János utcai buszmegálló előtti vízelvezetés
megoldásáról. Ebben az ügyben pontosítást kér a felelőstől.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy a terveket megküldte a közútkezelőnek, de sajnos a terv
szerint nem lehet megvalósítani a vízelvezetést. Kérte, hogy akkor segítsenek. Megkérdezte, hogy
mennyibe kerülne, de nem tudták megsaccolni. Határidő hosszabbítást kér szeptember 30-ig.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző rövidnek tartja a határidőt. December 31-ig javasolja
meghosszabbítani.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja a december 31-i határidő elfogadását.
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:
113/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
Buszmegálló előtti vízelvezetés megoldásáról szóló 43/2012.(III.26.) Önkorm. határozat
módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a buszmegálló előtti vízelvezetés
megoldásáról szóló 43/2012.(III.26.) Önkorm. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János utcai
buszmegálló vízelvezetésének megoldását támogatja. A képviselő-testület megbízza
Hosszu András és ifj. Nagy György képviselőket a feladat koordinálásával.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Hosszu András és ifj. Nagy György képviselő
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Hosszu András és ifj. Nagy György képviselő
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a következő lejárt határidejű határozat a 44/2012.
(III.26.) Önkorm. határozat a Fenyő és a Fürdő utca közötti járdaszakasz felújításáról.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy a felújítás nem történt meg határidőre, mivel a szezonra való
felkészülés, valamint a nyári munkák miatt nem volt rá kapacitása a Berek-Víz Kft-nek. Ősszel
valósulna meg a munka. Október 31-ig kér határidő hosszabbítást.
Ugyanez vonatkozna a COOP áruház előtti járdaszakasz felújítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja a Fenyő és a Fürdő utca közötti járdaszakasz felújításáról
szóló határozat határidejének módosítását 2012. október 31-re.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
114/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
járdaszakasz felújításáról szóló 44/2012.(III.26.) Önkorm. határozat módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a járdaszakasz felújításáról szóló
44/2012.(III.26.) Önkorm. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fenyő – Fürdő utca közötti
járdaszakasz térkővel való felújítását nettó 500.000 Ft értékben támogatja, a 2012. évi
közterület-foglalási díj bevétel terhére. A képviselő-testület megbízza Hosszu András és
ifj. Nagy György képviselőket a feladat koordinálásával.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Hosszu András és ifj. Nagy György képviselő
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Hosszu András és ifj. Nagy György képviselő
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja a COOP áruház előtti járdaszakasz felújításáról szóló határozat
határidejének módosítását 2012. október 31-re.
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:
115/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
a COOP áruház előtti járdaszakasz felújításáról szóló 45/2012.(III.26.) Önkorm. határozat
módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a COOP áruház előtti
járdaszakasz felújításáról szóló 45/2012.(III.26.) Önkorm. határozatot az alábbiak
szerint módosítja:
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a COOP áruház előtti
járdaszakasz felújítását 100.000 Ft értékben támogatja, a 2011. évi közterület-foglalási
díj bevétel terhére. A képviselő-testület megbízza Hosszu András és ifj. Nagy György
képviselőket a feladat koordinálásával.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Hosszu András és ifj. Nagy György képviselő
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Hosszu András és ifj. Nagy György képviselő
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
Potornainé Szűcs Katalin jegyző folytatja a lejárt határidejű határozatok ismertetését.
56/2012.(IV.26.) Önkorm. határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár
intézményének tervezett megszüntetéséről. Napirendi pontként szerepelni fog szerepelni.
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60/2012.(IV.26.) Önkorm. határozat a Berek-Víz Kft. belső ellenőrzéséről. A Berek-Víz Kft. feladatul
kaptak, hogy
1. készítse el a dolgozók név szerinti munkaköri leírását 2012. június 30-ig,
2. 2012. május 31-ig dolgozzon ki olyan beléptető rendszert, amely alapján a fürdőben lévő
vendégek jogszerű tartózkodása ellenőrizhető.
3. A Berek-Víz Kft. bizonylati rendjének ellenőrzése, vízóra ellenőrzés.
A munkaköri leírásokról és a beléptető rendszerről várjuk Gál József ügyvezető igazgató
tájékoztatását.
A vízóra ellenőrzés megtörtént, melyről a képviselők a tájékoztatást megkapták. A bizonylati rend
ellenőrzéséről szintén tájékoztatást kapnak majd a Tisztelt Képviselők.
65/2012.(IV.26.) Önkorm. határozat a Berekfürdő, Tatárülés u. 11. sz. alatti telek visszavásárlásáról. A
2012. július 25-i zárt testületi ülésen a határozat módosításra került, mivel a szerződés még nem
készült el.
71/2012.(V.26.) Önkorm. határozat ajánlatkérés nyári gyermekétkeztetéshez. A nyári
gyermekétkeztetést a Megbékélés Háza látja el, 560 Ft/fő/nap összegért. 17 gyermek étkezik állami
támogatás keretében (a szülő 120 Ft-ot fizet), illetve további 16 rászoruló vagy nagycsaládos gyermek
étkezik (a szülő 150 Ft-ot fizet).
72/2012.(V.26.) Önkorm. határozat egészségügyi feladat ellátási szerződésről. A szerződés a Karcag
Városi Önkormányzattal megkötésre került.
84/2012.(V.29.) Önkorm. határozat a volt Tourinform Iroda helyiségének meghirdetéséről. Határidőre:
2012. június 20-ig egyetlen érdeklődés sem érkezett. Várjuk a Tisztelt Képviselők javaslatát a helyiség
hasznosítását illetően.
89/2012.(V.29.) Önkorm. határozat a Berekfürdő, Veres Péter u. 36. sz. alatti önkormányzati lakás
bérleti szerződésnek meghosszabbításáról. A szerződés 2013. június 30-ig meghosszabbításra került.
90/2012.(V.29.) Önkorm. határozat a Berekfürdő, Tatárülés u. 27. sz. alatti szociális bérlakás
szerződésnek meghosszabbításáról. A szerződés 2013. június 30-ig meghosszabbításra került.
91/2012.(V.29.) Önkorm. határozat az Allnet Hungary Kft-vel kötött megállapodás módosításáról.
Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester. Határidő: 2012. július 15. A megállapodás módosításra került.
98/2012.(VII.03.) Önkorm. határozat a berekfürdői 262/3 hrsz-ú ingatlan visszavásárlásáról. Felelős:
Dr. Hajdu Lajos polgármester. Határidő: 2012. július 15. A szerződés megkötésre került.
99/2012.(VII.03.) Önkorm. határozat óvodafejlesztési pályázat elkészítéséről. Felelős: Dr. Hajdu Lajos
polgármester. Határidő: 2012. július 20. A pályázat még nem került kiírásra.
103/2012.(VII.25.) Önkorm. határozat a Horgászegyesület támogatásáról. Felelős: Dr. Hajdu Lajos
polgármester. Határidő: 2012. augusztus 15. A támogatás átutalásra került.
Várja a kérdéseket, észrevételeket.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy a Bereki Vigasság rendezvényt sikeresen végrehajtották.
Köszönetet mond Czinegéné Bődi Szilvia képviselőnek, aki részt vett a programon, és Puskás
Mariannak, aki konferált a rendezvényen, illetve Vígh Győzőnek az értékes pillanatok
megörökítéséért. Köszönetet mond a Berek-Víz Kft. vezetőjének, és összes dolgozójának a
rugalmasságukért és a segítségükért. Sajnos a két este bevétele nem fedezte a háromnapos rendezvény
kiadásait. Viszont a másik ajánlattevővel szemben kevesebb összegű volt a rendezvény, és kb. 50 %-al
több, változatos programot nyújtottak. Több mint 2 millió Ft volt a hétvégi fürdőbevétel, és a kemping
forgalma is nőtt. Kb. 3,5 millió Ft volt a kiadás. Szerettek volna minél több minőségi programot
nyújtani. A pénteki este bevétele gyenge volt, de összességében a három nap sikeres volt. Pozitív
visszhangja volt a rendezvénynek.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy ilyen rendezvényeknél folyamatosan ügyelni kell a
tisztaságra.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a buszmegálló vízelvezetését tekintve, örül, hogy egy
képviselő vette kezében az intézkedést, és szembesült az ügyintézés menetével, problémáival, így
láthatják, hogy nem minden a bereki Polgármesteri Hivatal hibája.
Úgy gondolja, hogy a Bereki Vigasság rendezvényt jövőre lehet folytatni, céltudatosabban, a
lehetőségekhez mérten.
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Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy bárki csinálja a programot, akkor is kb. ugyanannyiba
kerül.
Hosszu András képviselő elmondja, hogy több program volt.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy a fellépőket sem lehet összehasonlítani.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja a beszámoló elfogadását a határidő módosításokkal.
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:
116/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
a lejárt határidejű határozatokról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja az elfogadott határidő módosításokkal.
Erről értesülnek:
1) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Polgármesteri Hivatal

4.

Napirendi pont: Előterjesztés Berekfürdő
Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési rendjéről szóló rendelet módosítására.

Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy jogszabályváltozás miatt felül kell vizsgálni az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal esetében, hogy a jogszabály mely feladatot hová telepíti.
Lényeges változás, hogy a helyi önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatok a
jövőben nem szerepelhetnek a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában. Ezeket a szakfeladatokat
onnan törölni kell és az önkormányzat SZMSZ-ében szükséges feltüntetni. Alpolgármester úr jelezte a
Döntés előkészítő bizottsági ülésén a kertészeti tevékenységet, ami nem szerepelt az előterjesztésben.
A rendeletbe bele fog kerülni, továbbá a kereskedelmi és a közművelődési és könyvtári tevékenységet
is bele kell tenni.
Várja a kérdéseket, észrevételeket.
Dr. Hajdu Lajos polgármester tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja hogy
a kertészeti, a kereskedelmi és a közművelődési tevékenységgel kiegészítve fogadják el a rendelet
módosítását.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
27/2012.(VIII.15.) Önkorm. rendelete
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
Szabályzatáról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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5.

Napirendi pont:
közösségellenes magatartásokról szóló rendelet elfogadására.

Előterjesztés

a

tiltott,

Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a szabálysértési rendelkezéseket hatályon kívül
kellett helyezni az önkormányzati rendeletekből. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület rendeletben meghatározhat
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. Annak érdekében, hogy a közterület-felügyelő vagy a
hivatal szankcionálni tudjon, szükséges a rendelet megalkotása. Ez egy alaprendelet, melyet a
gyakorlat alapján majd lehet módosítani.
Várja a kérdéseket, észrevételeket.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Döntés előkészítő bizottság ülésén nem tudott jelen
lenni, így nem tudja, hogy miről volt szó. A leírtakkal nem ért egyet.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
28/2012.(VIII.15.) Önkorm. rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.

Napirendi pont: Előterjesztés a Kulturális-,
Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítására.

Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár
alapító okiratának módosítása szintén jogszabályi változás miatt szükséges, mely megnevezések
pontosítását valamint a szakfeladat-rendben történt változás átvezetését tartalmazza.
Várja a kérdéseket, észrevételeket.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy napirendi pontként szerepel a Kulturális-, Idegenforgalmi
Központ és Könyvtár megszüntetése. Ennek ellenére módosítani kell az alapító okiratot?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: Igen, mert az intézmény későbbi időpontban fog megszűnni.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja az alapító okirat módosításának elfogadását.
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:
117/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális-, Idegenforgalmi
Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítását elfogadja. A képviselő-testület
felhatalmazza Dr. Hajdu Lajos polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. Az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat és a módosító alapító okirat a határozat
mellékletét képezi.
Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
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Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Magyar Államkincstár
4) Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár
5) Polgármesteri Hivatal
7.
Napirendi pont: Előterjesztés a Veress Zoltán
Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítására.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító
okiratának módosítását szintén jogszabályi változások teszik szükségessé. A módosítás egyrészt
jogszabályi változások átvezetése, megnevezések pontosítása valamint a szakfeladat-rendben történt
változások miatt szükséges. A Döntés előkészítő bizottság ülésén az óvoda maximális létszáma merült
fel kérdésként, amit az intézmény vezetője pontosít.
Székely László igazgató elmondja, hogy 2 m2/fő lehet az óvoda befogadóképessége.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy két terem van, így 40 fő az óvoda
befogadóképessége.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy korábban 60 gyerek is volt az óvodában.
Székely László igazgató válasza: Igen, de régebben 1,5 m2/fő volt az előírás.
Buczkó Zoltánné elmondja, hogy korábban három terem is volt.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja az alapító okirat módosításnak elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
118/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veress Zoltán Általános Iskola
és Óvoda alapító okiratának módosítását elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza
Dr. Hajdu Lajos polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. Az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat és a módosító alapító okirat a határozat mellékletét
képezi.
Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Magyar Államkincstár
4) Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda
5) Polgármesteri Hivatal

8.

Napirendi pont: Előterjesztés a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítására.
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Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okirata is az előző
napirendi pontoknál elhangzott jogszabályi változás miatt módosul. Az önkormányzat
alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratában, így ezeket a szakfeladatokat törölni kell. A módosítás egyrészt jogszabályi
változások átvezetését, megnevezések pontosítását valamint a szakfeladat-rendben történt változások
miatt szükséges.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy január 1-jei hatállyal ismét módosítás válik majd
szükségessé.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja az alapító okirat módosításnak elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
119/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítását elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Hajdu Lajos
polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. Az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat és a módosító alapító okirat a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Magyar Államkincstár
4) Polgármesteri Hivatal

9.

Napirendi pont: Előterjesztés az intézmények
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára.

Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda, valamint
a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a
Polgármesteri Hivatala látja el.
Jogszabályváltozások miatt a megállapodások felülvizsgálata vált szükségessé.
Várja a kérdéseket, észrevételeket.
Dr. Hajdu Lajos polgármester tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a Polgármesteri Hivatal, és a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda között létrejött
együttműködési megállapodás módosításának elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a megállapodás módosítását 7 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
120/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
a Polgármesteri Hivatal és a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda között létrejött
együttműködési megállapodás módosításáról.
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Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Polgármesteri
Hivatal és a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda között létrejött megállapodás
módosítását.
Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda
4) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a Polgármesteri Hivatal és a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár között létrejött
együttműködési megállapodás módosításának elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a megállapodás módosítását 7 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
121/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
Polgármesteri Hivatal és a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár között létrejött
együttműködési megállapodás módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Polgármesteri
Hivatal és a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár között létrejött
megállapodás módosítását.
Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár
4) Polgármesteri Hivatal

10.

Napirendi pont: Beszámoló a Veress Zoltán
Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. tanévéről.

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda 2011/2012.
tanévéről szóló beszámolót a Döntés előkészítő bizottság megtárgyalta, és néhány kérdés merült fel
vele kapcsolatosan.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy egyrészt számszaki problémák voltak, amit javított
igazgató úr, másrészt a napközis gyerekeknél kérték a bejáró gyerekek létszámát.
Székely László igazgató elmondja, hogy 66 napközis gyermek volt júniusban, közülük 35 bejáró.
Ma érkeztek meg a tankönyvek, és az utolsó héten kerülnek kiosztásra. Szeptember 1-jétől 129
gyermekkel indul a tanév, 33 % bereki, 66 % bejáró.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy mennyibe kerül az önkormányzatnak a bejáró
gyerekek iskoláztatása?
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Székely László igazgató elmondja, hogy ilyen számítás nincs. Magának az iskolának a költségvetése
75 millió Ft volt, abból 50 millió Ft a bér, 17 millió Ft a dologi kiadás.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy az intézmény költségvetésén kívül adnak-e még pénzt
az iskolának?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Igen, a tánc- és zeneoktatásra.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ott van a tankönyvtámogatás is.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a beszámoló 10. pontjában szerepel az igazolt és
igazolatlan hiányzások száma, de csak egy táblázat van.
Székely László igazgató válasza: Nem volt igazolatlan hiányzás.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Ki az, aki elfogadja a beszámolót?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
122/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. tanévéről szóló beszámolóról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veress Zoltán Általános Iskola
és Óvoda 2011/2012. tanévéről szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesülnek:
1) Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja előre venni a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről szóló
beszámolót. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül
elfogadta.

20.

Napirendi pont: Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolóját a Döntés
előkészítő bizottság megtárgyalta. Megkérdezi, hogy kívánja-e Gál József ügyvezető igazgató
kiegészíteni a beszámolót?
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy kiegészítették a beszámolót az anyag- és karbantartási
költségekkel, ami most kiosztása került.
Földesiné Asztalos Éva könyvelő elmondja, hogy a mai napon 20.200.000 Ft készpénze van a Kft-nek,
a folyószámlájukon pedig 32 millió Ft van. Legközelebbi kiadás az ÁFA utalása lesz. Nagyobb
összegű kifizetetlen számla nincs. 12,5 millió Ft bérleti díjat utaltak át a Kft. július 30-ig az
önkormányzatnak.
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Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy 16 millió Ft-ot fizettek már ki a fürdőberuházásra, ami
nagyon hiányzik a költségvetésükből.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy mind a két pénztárnál működik már a SZÉP kártya
elfogadás?
Földesiné Asztalos Éva könyvelő válasza: Igen.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy a bankkártya elfogadás is működik?
Földesiné Asztalos Éva könyvelő válasza: Csak a kempingben, a fenti pénztárban nem, mert nincs
nagy összegű befizetés, de döntés kérdése.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy az ivóvízről van-e valami adat?
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy rövid idő állt rendelkezésre az előterjesztés megírására.
2011. I. félévében 19700 m3 vízdíj került kiszámlázásra, 2012. I. félévében pedig 57968 m3. Még
pontosításra szorulnak az adatok.
Czinege Béla alpolgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy gyűjtse ki, hogy a hivatal dolgozói mennyi
időt töltöttek a vízóra ellenőrzéssel.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy a vízóra ellenőrzés során kiszámlázott vízdíjat
befizették-e?
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy különösebb fennakadás nincs, néhány esetben el kellett
a vízdíjból engedni. Inkább a tartósan nem fizetőkkel van probléma.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a kintlévőség 2011. júliusában 4,7 millió Ft volt, most
pedig 5,073 millió Ft. Ezek szerint 27 millió Ft folyt be a vízóra ellenőrzésből? A kiszámlázott vízdíj
az előző évhez képest 14 millió Ft-tal több, míg a kintlévőség csak 270.000 Ft-tal növekedett.
Gál József ügyvezető igazgató elmondja, hogy pontatlanok az adatok. Péntekre átdolgozza a
beszámolót. Tavaly az egész évi vízdíj bevétel 39 millió Ft volt, 68000 m3 volt a fogyasztás.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja levenni a napirendről a vízdíj beszámolót.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.

11.

Napirendi pont: Előterjesztés beiskolázási
támogatásra.

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a beiskolázási támogatás megállapítása minden évben
nagy vitát kelt. Elmondja, hogy a költségvetésben sem az iskolánál, sem az önkormányzatnál nincs
pénz betervezve a beiskolázási támogatásra.
Székely László igazgató elmondja, hogy 200.000 Ft-tal kell kipótolni az önkormányzatnak az ingyenes
tankönyvhöz jutást, illetve 518.000 Ft-ba kerül a tankönyv azoknak a gyerekeknek, akik nem
jogosultak állami támogatásra. 719.000 Ft-ba kerülne az, hogy minden gyermek ingyenesen kapja meg
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a tankönyvet. Tavaly 50 %-os volt a tankönyvtámogatás. 2013. szeptember 1-jétől feltehetőleg minden
gyermek ingyen kapja a tankönyvet.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy ha a tavalyi szinten, 50 %-os tankönyvtámogatást
állapítanak meg, akkor az 350.000 Ft-ba kerül az önkormányzatnak?
Székely László igazgató válasza: Nem, a 200.000 Ft-ot az ingyenes tankönyvellátáshoz biztosítani
kell, + 259.000 Ft.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy 12.000 Ft-tal támogatja az állam a nagycsaládos,
vagy gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekeket. Az önkormányzat minden évben felhívja
az igazgató figyelmét, hogy 12.000 Ft-ból oldja meg ezeknek a gyerekeknek az ingyenes tankönyvhöz
jutását. Ez eddig még nem valósult meg, ezért 200.596 Ft-tal ki kell pótolnia az önkormányzatnak az
állami támogatást ahhoz, hogy ezek a gyerekek ingyenesen jussanak tankönyvhöz.
Székely László igazgató elmondja, hogy az ingyenes tankönyvön kívül még rendelni kell olyan
kiadványokat, munkafüzeteket, amelyek szükségesek, ezért nem férnek bele a keretbe.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy a 8. osztályosoknál a 18.060 Ft csak a kötelező
tankönyveket tartalmazza, vagy vannak benne olyanok is, amelyeket nem kötelező megvenni?
Székely László igazgató elmondja, hogy csomagok vannak. Pl. az angol könyvhöz ott van még a
munkafüzet is. A tankönyvpiacon van 6-8 kiadó, ezért válogatnak, hogy a legjobb tankönyveket
biztosítsák a gyerekeknek. 12.000 Ft-ból nem jönnek ki. Történelemből pl. évek óta nem rendeli meg a
munkafüzetet.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy akkor a 12.000 Ft csak a tankönyvekre vonatkozik, a
munkafüzetekre nem?
Székely László igazgató válasza: Nem. Csak ő inkább maga állította össze a feladatokat a
gyerekeknek, és azt fénymásolják.
Dr. Kenyeres Imre képviselő kéri, hogy döntsenek a támogatásról. Évek óta minden támogatást
megadnak az iskolának, ezért ne az utolsó félévben vitázzanak erről. Javasolja az óvodásoknak az
1.000 Ft-os támogatást megállapítani, a középiskolások támogatását emeljék fel 6.500 Ft-ról 10.000
Ft-ra.
Buczkó Zoltánné képviselő javasolja, hogy maradjanak a tavalyi mértékű tankönyvtámogatásnál.
Dr. Hajdu Lajos polgármester részletenként szavazásra bocsátja a beiskolázási támogatás
megállapítását.
Ki az, aki egyetért azzal, hogy az óvodások 1.000 Ft/fő támogatásban részesüljenek?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
A főiskolások, egyetemisták kapják a Bursa ösztöndíjat.
Ki az, aki egyetért azzal, hogy a gimnazisták, szakközépiskolások támogatása 10.000 Ft/fő legyen?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
Ki az, aki egyetért azzal, hogy az általános iskolások számára biztosítsák az ingyenes tankönyvhöz a
200.596 Ft-ot, és az állami támogatásban nem részesülők esetén a tankönyvár 50 %-át, 259.204 Ft-ot?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
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Ki az, aki egyetért azzal, hogy az általános iskolások, és az óvodások támogatása az iskola
költségvetésének tartalék kerete terhére valósuljon meg?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
Ki az, aki egyetért azzal, hogy a gimnazisták, és szakközépiskolások támogatása az önkormányzat
többletbevétele terhére valósuljon meg?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.

123/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
a beiskolázási támogatásról, annak összegéről, az igénylés módjáról és a támogatásra jogosultak
köréről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévkezdés okozta nehézségek
enyhítése érdekében beiskolázási támogatást nyújt azoknak a szülőknek, örökbefogadó
és nevelőszülőknek, akiknek gyermeke(i) a községben lakóhellyel rendelkeznek, vagy
életvitelszerűen itt tartózkodik(nak) és óvodai ellátásban, nappali tagozaton alap- és
középfokú oktatásban részesül(nek).
A beiskolázási támogatásra jogosult továbbá az a szülő, örökbefogadó szülő, és
nevelőszülő is, akinek gyermeke(i) nem berekfürdői állandó lakos(ok), de a községben
részesülnek általános iskolai oktatásban, óvodai nevelésben.
1) A beiskolázási támogatás összegei:
Óvodai ellátás esetén
Berekfürdőn általános iskolai oktatásban
részesülők esetén
Nem Berekfürdőn tanuló általános iskolások
esetén
Speciális iskolába járó általános iskolások
esetén
Gimnáziumban, szakiskolában,
szakközépiskolában tanulók esetében
Főiskolán, egyetemen nappali tagozaton
tanulmányokat folytatók esetén

1.000 Ft/fő
Az „ingyenes” tankönyvre nem jogosultak esetén
50 %
------Az „ingyenes” tankönyvre nem jogosultak esetén
50 %
10.000 Ft/fő
--------

2) A beiskolázási támogatás igénylésének módja:
- A községben óvodai ellátásban, iskolai oktatásban részesülő gyermekek után a
támogatás igénylése az intézményvezető feladata, mely igénylés pontos névsor leadásával
történik.
- Speciális iskolába járók esetében a támogatást egy hónapnál nem régebbi
iskolalátogatási igazolással, valamint a szülő által kifizetett tankönyv számlájának
bemutatásával igényelhető, a Polgármesteri Hivatalban.
- Gimnáziumban, szakiskolában, szakközépiskolában tanulók esetén a támogatást a
szülő/törvényes képviselő egy hónapnál nem régebbi iskolalátogatási igazolással
igényelheti a Polgármesteri Hivatalban.
A támogatás 2012. október 31-ig igényelhető.
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3) A beiskolázási támogatás kifizetése:
- A községben óvodai nevelésben részesülő gyermekek után az intézményen keresztül
történik.
- A községben általános iskolában tanulók esetében a támogatás levonásra kerül a
tankönyv árából.
- Egyéb esetekben a Polgármesteri Hivatal pénztárán keresztül történik a támogatás
kifizetése.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beiskolázási támogatást
- az óvodások és általános iskolások esetében a Veress Zoltán Általános Iskola
és Óvoda 2012. évi költségvetésének tartalék kerete terhére,
- a speciális iskolába járók, valamint a gimnáziumba, szakközépiskolába járók
esetében az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének többletbevétele terhére
vállalja.
Határideje: 2012. október 31.
Felelős: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
A képviselő-testület felhívja a Veress Zoltán Általános Iskola vezetőjének figyelemét,
hogy próbáljon meg olyan áru tankönyveket rendelni, hogy az „ingyenes”
tankönyvellátásra jogosult tanulók esetében ne legyen több az állami támogatás
összegénél, vagy próbáljon meg más megoldást találni a költségek csökkentésére
(kölcsönözhető tankönyvek).
Erről értesülnek:
1) A Szülők közhírelés útján
2) Székely László igazgató, Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda Berekfürdő, IV.
Béla király út 1.
3) Kürti Judit óvodavezető, Óvoda, Berekfürdő, Fürdő u. 7.
4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5) Dr. Hajdu Lajos polgármester
6) Képviselő-testület tagjai
7) Polgármesteri Hivatal

12.

Napirendi

pont:

Előterjesztés

iskolatej

akcióprogramban való részvételre.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a képviselő-testülete évek óta támogatja az Iskolatej
akcióprogramot, melynek keretében az óvodás és általános iskolás gyerekek naponta fogyaszthatnak
tejterméket. 10 % az önerő, amely 2012. december 31-ig 180.000 Ft. Várja a kérdéseket,
észrevételeket.
Székely László igazgató elmondja, hogy meg vannak elégedve az iskolatejjel, és hamarosan indul a
gyümölcsprogram is.
Czinege Béla alpolgármester az iskola költségvetése terhére javasolja a programot támogatni.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester 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:
124/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
az Iskolatej akcióprogram támogatásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
fenntartásában lévő Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda (Berekfürdő, IV. Béla
király út 1.) az intézményébe járó gyerekek részére 2012. december 31-ig ingyenes
iskolatejet biztosítson.
A képviselő-testület az iskolatej költségét a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda
2012. évi költségvetése terhére vállalja.
Erről értesülnek:
1) Székely László igazgató, Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda Berekfürdő, IV.
Béla király út 1.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Képviselő-testület tagjai
5) Polgármesteri Hivatal
Székely László igazgató megkérdezi, hogy a művészeti oktatással kapcsolatosan miről tájékoztassa az
igazgatót?
Dr. Hajdu Lajos polgármester kéri, hogy keresse meg őt az igazgató. A kérdés az, hogy 4 hónapra
vállaljanak-e ezt a kötelezettséget.

13.

Napirendi pont: Előterjesztés a Kulturális-,
Idegenforgalmi Központ és Könyvtár megszüntetésére.

Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a minisztérium állásfoglalását a képviselők
megkapták. A könyvtár további működtetéséről gondoskodni kell, mivel kötelező feladat. Ha önálló
szervezeti egységként működik, akkor vezetőt kell kinevezni stb. A másik megoldás, hogy a Megyei
Könyvtár keretében fiókkönyvtárként működhet, 40.000 Ft/év a hozzájárulási költség, ami 50 db új
könyvet jelent negyedévente. Szeptember 30. napjával javasolja az intézmény megszüntetését. Az
egyéb feladatokat a TDM fogja ellátni.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy mennyibe került eddig a könyvtár, és mennyibe fog
kerülni ezután?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: Attól függ, hogy melyik formát választják.
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy van-e előírás, hogy mennyi nyitvatartási időnek kell
lenni?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: Nincs előírás rá.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki elfogadja, hogy az intézmény szeptember
30-ával megszűnjön?
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület az intézmény szeptember 30-ával történő megszüntetését 6
igen és 1 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
125/2012. (VIII. 13.) Önkorm. határozat
a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár intézményének megszüntetéséről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi
helyzete miatt a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár intézményét meg
kívánja szűntetni. Az intézmény jogutód nélkül szűnik meg 2012. szeptember hó 30.
napjával.
A képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező Megszüntető okiratot.
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
könyvtári feladatok ellátását Berekfürdő Község Önkormányzata, a további feladatokat
a Bereki Turisztikai Nonprofit Kft. által kívánja biztosítani.
Erről értesülnek:
1) Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár
2) Emberi Erőforrások Minisztériumának Közgyűjteményi Főosztálya
3) Magyar Államkincstár
4) Dr. Hajdu Lajos polgármester
5) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
6) Polgármesteri Hivatal
Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy azért szavazott ellene, mert a minisztérium hiányolt egy
kimutatást a változás várható gazdasági előnyeiről, ami nem készült el. Másrészt nem látja, hogy a
könyvtár feladatellátását hogyan oldják meg.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy elhangzott, hogy önálló intézményként, vagy
fiókkönyvtárként működhet tovább.

14. Napirendi pont: Előterjesztés a 69/2012.(V.16.) önkorm. határozat módosítására. (önrész
növekedésének vállalása a parlagfű mentesítési pályázat kapcsán)
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy módosítani szükséges a parlagfű mentesítési pályázattal
kapcsolatos határozatot, mivel kevesebb támogatást kaptunk. Benzinmotoros fűnyíró vásárlására
nyújtottunk be pályázatot, 98.860 Ft összegben, melyből 25 %, 24.715 Ft önerőt vállalt az
önkormányzat. Azonban csak 43.607 Ft-ot nyertünk, így az önerőt 55.253 Ft-ra kell módosítani.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
126/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
önrész vállalásáról szóló 69/2012.(V.16.) Önkorm. határozat módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önrész vállalásáról szóló
69/2012.(V.16.) Önkorm. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
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Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szolnok Megyei
Önkormányzat által Parlagfű-mentesítési Alap terhére kiírt pályázaton való részvételt.
A Képviselő–testület vállalja, hogy a pályázatban szereplő 98.860-Ft pályázati összeghez
tartozó 55.253,- Ft önerőt biztosítja. Az önkormányzat vállalja, hogy az
eszközvásárláshoz a teljes összeget megelőlegezi.
Erről értesülnek:
1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
15.
Napirendi pont: Előterjesztés a visszavásárolt
telkek kedvezményes áron történő meghirdetésére.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy kedvezményes áron meghirdetésre kerültek a
visszavásárolt telkek, sajnos eredménytelenül. Dönteni kellene arról, hogy újra meghirdessék-e az
ingatlanokat.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a telkek nem 1.000 Ft/m2 + ÁFA áron kerülnének
meghirdetésre, hanem a visszavásárolt összegért + ÁFA. Tekintettel arra, hogy ezek a telkek bruttó
áron lettek visszavásárolva, és az önkormányzat az ÁFA-t egyszer már megfizette utánuk.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
127/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
telkek kedvezményes áron való meghirdetéséről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kedvezményes áron meghirdeti
az alábbi telkeket:
-

a Kócsag u. 10. 548/69 hrsz-ú, 700 m2 nagyságú lakótelket, 840.000 Ft + ÁFA
összegért,
a Kócsag u. 14., 548/67 hrsz-ú, 700 m2 nagyságú lakótelket, 840.000 Ft + ÁFA
összegért,
a Veres Péter u. 14., 328/29 hrsz-ú, 659 m2 nagyságú lakótelket, 659.000 Ft + ÁFA
összegért.

A vételi ajánlatokat 2012. szeptember 30-ig lehet leadni a Polgármesteri Hivatalba.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a 16. és 17. napirendi pont zárt tárgyalást igényel, ezért
a napirendi pontok nyílt tárgyalását a 18. napirendi ponttal javasolja folytatni.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
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18.

Napirendi
meghatározására.

pont:

Előterjesztés

a

fürdőpályázat

tartalmi

elemeinek

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy elkészült a szabadtéri medence terve, mely az építési
hatósághoz beadásra került. Előzetes adatok alapján 150 millió Ft-ba kerül az ifjúsági medence,
összességében 500 millió Ft-ba kerül a beruházás plusz a járulékos költségek.
Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy a Döntés előkészítő bizottság javaslata alapján 150
millió Ft a szabadtéri medence költsége, 350 millió Ft a fedett fürdő felújítása, egyéb költségek kb. 70
millió Ft-ba kerülnek, így összességében 600 millió Ft-tal nyújtsák be a pályázatot.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy holnap fog egyeztetni a bankkal a hitellel
kapcsolatosan.
Dr. Kenyeres Imre képviselő megkérdezi, hogy meddig kell benyújtani a pályázatot?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Augusztus 31-ig. Javasolja, hogy hozzon határozatot a
képviselő-testület arról, hogy 600 millió Ft+ÁFA összeggel nyújtsa be a pályázatot a Berek-Víz Kft.,
valamint adjon megbízást a képviselő-testület a polgármesternek és a Berek-Víz Kft. ügyvezető
igazgatójának a bankkal való tárgyalás lefolytatására, kb. 300 millió Ft önerő biztosítása céljából.
Ki az, aki elfogadja azt a javaslatot, hogy 600 millió Ft + ÁFA összeggel kerüljön benyújtásra a
fürdőpályázat az ifjúsági medence megépítésére és a fedett fürdő felújítására, a pályázó a Berek-Víz
Kft., határidő augusztus 31.
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:
128/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
fürdőpályázatról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az ifjúsági
medence megépítésére és a fedett fürdő felújítására, 600 millió Ft + ÁFA összegben a
Berek-Víz Kft. pályázatot nyújtson be.
Felelős: Gál József ügyvezető igazgató
Határidő: 2012. augusztus 31.
Erről értesülnek:
1) Gál József ügyvezető igazgató, Berek-Víz Kft.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
felhatalmazza a Berek-Víz Kft. ügyvezetőjét és a polgármestert, hogy együttesen tárgyaljanak a
pályázathoz szükséges önerő biztosításáról a pénzintézetekkel.
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:
129/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
Fürdőpályázathoz szükséges önerőről.
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Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gál Józsefet, a
Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatóját, és Dr. Hajdu Lajos polgármestert, hogy együttesen
tárgyaljanak a pénzintézetekkel a fürdőpályázathoz szükséges önerő biztosításáról.
Erről értesülnek:
1) Gál József ügyvezető igazgató, Berek-Víz Kft.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal

19.

Napirendi pont: Előterjesztés a víz-, és szennyvíz csatlakozási díj
meghatározásáról szóló 256/2009.(VIII.18.) önkorm. határozat módosítására.

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. Várja a kérdéseket,
észrevételeket.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a határozati javaslat pontosítást igényel. Egyeztetett a
vizesekkel. A szennyvíz rákötés esetén meg volt határozva, hogy az ingatlanon belül 1 méterre kötik
be a felállást. A vízbekötésnél ez nem volt meghatározva, és ezzel a problémával most szembesült a
hivatal.
Az egyeztetés alapján a vízrákötésnél is meghatározták, hogy a csatlakozási díjban benne van 15
méterre a vízbekötés.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a szennyvíznél is a fővezetéktől számított 15 métert
javasol meghatározni, azon felül fizetni kell.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző megkérdezi, hogy benne maradjon-e a határozatban az, hogy az
összeg minden évben az infláció mértékével emelkedik?
Czinege Béla alpolgármester 2014. december 31-ig javasolja megállapítani, utána majd felülvizsgálják
a mértékét.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy 2013-ban a feladat átadásra kerül, így 2013.
december 31-ig javasolja a csatlakozási díj összegét megállapítani.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy nagyobb áremelésnél bármikor módosítható a határozat.
Ki az, aki egyetért azzal a módosítással, hogy 2013. december 31-ig kerüljön meghatározásra a
csatlakozási díj, valamint a szennyvíznél is 15 méter legyen meghatározva?
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosított határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
130/2012.(VIII.13.) Önkorm. határozat
a víz-, és szennyvíz csatlakozási díj meghatározásáról szóló 256/2009.(VIII.18.) Önkorm.
határozat módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víz-, és szennyvíz
gerincvezetékre történő utólagos csatlakozási díj összegét az alábbiakban határozza meg:
- Vízrákötés esetén: 59.623 Ft+ÁFA rákötésenként, mely magába foglalja a
vízvezetéknek kerítésen belüli bevezetését a vízóra aknáig, a fővezetéktől számított 15
méteren belül. Amennyiben a vízóra akna a fővezetéktől 15 méternél nagyobb távolságra
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van, az ingatlan tulajdonosának 15 métertől a csatlakozási díj összegén felül 3.000 Ft +
ÁFA / méter összeget kell még megfizetnie. A vízóra akna kiásása és elkészítése az
ingatlan tulajdonosát terheli.
- Szennyvíz rákötés esetén: 241.334 Ft+ÁFA rákötésenként, mely magába foglalja a
felállást tisztítóidommal, a fővezetéktől számított 15 méteren belül. Amennyiben a
felállás a fővezetéktől 15 méternél nagyobb távolságra van, az ingatlan tulajdonosának
15 métertől a csatlakozási díj összegén felül 3.000 Ft + ÁFA / méter összeget kell még
megfizetnie.
A rákötési díj összege 2013. december 31. napjáig érvényes.
A víz- és szennyvízbekötések elvégzése a Berek-Víz Kft. feladata.
A csatlakozási díjak az Önkormányzat bevételét képezik.
Az Önkormányzat a víz- és szennyvízbekötések anyagköltségét és munkadíját a BerekVíz Kft. által benyújtott számla alapján, a csatlakozási díjakból fedezi.
Erről értesülnek:
1) Berek-Víz Kft. Berekfürdő, Berek tér 11.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5) 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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