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JEGYZŐZÖNYV
Készült a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 2012. október hó 9. napján 17.00
órai kezdettel tartott falugyűléséről.
Az ülés helye: Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda
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Jelen vannak: Dr. Hajdu Lajos
Czinege Béla
Buczkó Zoltánné
Czinegéné Bődi Szilvia
Hosszu András
Ifj. Nagy György
Dr. Kenyeres Imre
Potornainé Szűcs Katalin
Kb. 70 fő érdeklődő

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Dr. Hajdu Lajos polgármester tisztelettel köszönti valamennyi berekfürdői lakost a falugyűlésen.
Átadja a szót Balajti Józsefnek, a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. ügyvezetőjének, hogy a
komposztálás lehetőségéről tájékoztassa a jelenlévőket.
Balajti József ügyvezető elmondja, hogy a Berek-Víz Kft. 2010-ben pályázatot nyújtott be házi
komposztáló edények beszerzésére és a komposztálás népszerűsítésére. Az edények megérkeztek,
amelyeket egy csoportfoglalkozás után át lehet venni. Még mindig lehet csatlakozni a programhoz. A
jelentkezési lapot leadhatják most is, vagy a Polgármesteri Hivatalban. A jelentkezések sorrendjében
fogják a rendelkezésre álló edényeket kiosztani.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy a komposztálással kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Györfi Sándor elmondja, hogy Berekfürdőn elég nagy telkek vannak. Elegendő-e egy ekkora edény?
Balajti József ügyvezető válasza: Nehéz telerakni az edényt, de a tájékoztatón el fogja mondani a
használatát. Célszerű egy komposztáló kerettel együtt használni az edényt.
Györfi Sándor elmondja, hogy ha komposztálója van, akkor lehet, hogy nem fogják elvinni a
szemétszállítás során a falevelet.
Balajti József ügyvezető válasza: Nem hiszi, hogy ne vinnék el a faleveleket.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése?
További kérdés nem hangzott el. Megköszöni a tájékoztatót.
Elkezdi a falugyűlést a kiküldött meghívó alapján. A tájékoztatót mindenki megkapta, amit szóban
kiegészít.
Két éve volt a helyi önkormányzati választás, tehát félidőben van a képviselő-testület. Elég nehéz
helyzetben indultak el 2010-ben. Ez év szeptemberében sikerült elérni, hogy 5 év után lett újra az
Önkormányzat költségvetési számlája pozitív. Jelenleg is pozitív még. A várható bevételek, és a
kintlévőségek alapján remélhetőleg december 31-én pozitívan, folyószámlahitel nélkül fog zárni az
Önkormányzat, és a Berek-Víz Kft. is. Ez azért is lényeges, mert december 31-e után éven túli
működési hitelt nagyon nehéz lesz felvenni, csak állami ellenőrzéssel lesz lehetőség erre. A pénzügyi
helyzetet úgy sikerült rendbe rakni, hogy nem volt szükség létszámleépítésre, a kiadásokra kellett
jobban odafigyelni.
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Az elmúlt két évben sikerült megoldást találni az ún. „Méhecske” problémájára. A képviselő-testület a
területet visszavásárolta, így megnyílt a lehetőség a különféle pályázatokban való részvételre. Egy
tanulmány el is készült. 2014-re kell a rekultivációt megoldani. Bízik benne, hogy lesz pályázati
lehetőség.
Ugyancsak hasonló a szeméttelep rekultivációja, amely a 200 millió Ft-os beruházás keretében zajlik.
Komoly munkálatok folynak.
A külső horgásztó régóta húzódó problémáját is sikerült megoldani. A tó körüli terület nem az
Önkormányzat tulajdona volt, csak a tó, ezért a körbejárhatóságot meg kellett oldani, ami telekcserét
biztosító kisajátítás keretében történt meg. Ezzel biztosítottá vált a tó körbejárása, illetve bármilyen
munka elvégzése akadálytalanul történhet.
A fürdő fejlesztésével kapcsolatosan elmondja, hogy október 1-je volt a pályázat beadási határideje.
Az Önkormányzat több mint 500 millió Ft-os projekt keretében nyújtotta be a pályázatot, mely 60 %os támogatottságú, kb. 200 millió Ft önerő biztosításával. Ez a fedett fürdő, a gyógyászati rész
felújítását, valamint egy 500 m2-es vízfelülettel rendelkező ifjúsági medence építését tartalmazza.
Bízik benne, hogy a pályázat nyerni fog.
Ezzel egy időben nyújtotta be a pályázatát a Katolikus Egyház a Renovó Gyógyüdülő felújítására, egy
lelkigyakorlatos ház építésére, mely télen-nyáron működne. Ez a fedett fürdő forgalmát erősítené.
Ugyancsak pályázatot nyújtott be a Puszta Hotel szálláshely bővítésére, fejlesztésére.
Ezek a pályázatok, ha sikeresek lesznek, látványosan bővítenék a fürdő és a falu vendégforgalmát.
A vendégforgalom az előző évhez hasonlóan alakult. Ezek az adatok azt mutatják, hogy sikerült
megtartani a vendégeinket. Úgy gondolja, hogy a gazdasági nehézségek ellenére sikerként
könyvelhető el, hogy nem történt a vendégforgalomban visszaesés.
Ezek után a bizakodva nézünk a jövő elé. Azonban az elkövetkezendő időszakban nagy gondok előtt
áll a község, aminek a nagy része tőlünk független.
Az első és legfontosabb probléma a közigazgatási változás 2013. január 1-jétől. A 2000 fő alatti
településeknek önálló Polgármesteri Hivatala nem lehet. Ez azt jelenti, hogy a helyben történő
ügyintézés nagyban változhat. A hírek alapján a közigazgatásban 22.000 főt fognak elbocsátani, ami
főleg a kistelepüléseket érinti. Berekfürdőnek közös önkormányzati hivatalt kell létrehozni a járás
valamely településével, ami nem Berekfürdő önállóságát szünteti meg, viszont az önállóság
erőteljesen csorbul. A törvény szerint közös önkormányzati hivatalt kétféleképpen lehet létrehozni.
Egyrészt a szomszédos településekkel, Karcaggal vagy Kunmadarassal, illetve közös önkormányzati
hivatalt lehet létrehozni olyan településsel is, ahol közöttünk egy közigazgatási egység van. A
szomszédos település nem utasíthatja vissza a megállapodás megkötését. Kisújszállással vagy
Kenderessel lehetne még megállapodást kötni, amelyek a járásban vannak, azzal a különbséggel, hogy
ők a csatlakozási kérelmet visszautasíthatják. Karcag város, Kunmadaras község. Ha várossal
létesítünk közös önkormányzati hivatalt, akkor vitás esetben a városi képviselő-testület dönt, és ebbe a
döntésbe nincs beleszólásunk. Ha úgy döntenek, hogy 1 ügyintézőt biztosítanak, akkor ez ellen nem
tehetünk. Kunmadaras esetében nem így történik, meg kell tudni egyezni.
Annak az eldöntése, hogy melyik településsel kössünk megállapodást, nagyon komoly feladatot ró a
képviselő-testületre. Ha az állam továbbfolytatja a centralizációt, akkor lehet, hogy az
Önkormányzatokat is egyesíti a szomszédos területek esetében. Február 28-ig kell megállapodni
valamelyik Önkormányzattal. Ha ez nem történik meg, akkor a Kormányhivatal fogja kijelölni azt a
települést, akivel közös önkormányzati hivatalt kell kialakítani. Korábban azt lehetett hallani, hogy a
közigazgatásban feladatarányos finanszírozás lesz, míg a napokban a rádióban már azt lehetett hallani,
hogy lakosságarányos lesz a finanszírozás. Ez azt jelenti, hogy Berekfürdőn 2-3 ügyintézőt
támogatnak a jelenlegi 7 helyett. Akármelyik Önkormányzattal kötjük meg a megállapodást, az összes
ügyet 2-3 embernek kellene megoldani, ami képtelenség, de lehetséges, hogy az az ügyintéző látja el
ezeket a feladatokat, aki a másik településen dolgozik, hiszen ott is lesz egy létszámleépítés. Az
hallatszik, hogy a járás elvitte a közigazgatási feladatok felét. Ez így is van, de azok a feladatok
kerültek át a járáshoz, amiben nincs feladat. Van 10.000 ügyirat egy évben, abból 2-300-at vittek el. A
feladatok száma csökkent, de a munka mennyisége nem. A városokban lévő polgármesteri hivatal
létszáma alig fog csökkenni, mert ellátják a kistelepülések feladatát is. Nagyon nehéz megtalálni azt az
utat, ami számunkra a legkedvezőbb.
A másik nehéz kérdés az általános iskolai oktatás. 2013. január 1-jétől az általános iskolai oktatás
állami feladattá válik. Az óvodai feladat marad csak az önkormányzatnál. Az iskola működtetését
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lehet vállalni a saját bevétel terhére. Erre állami támogatást nem kaphatnak az önkormányzatok, nem
is igényelhetnek, és az iskola életébe sem szólhatnak bele. Az elmúlt években 50-60 millió Ft-ot
fordított az Önkormányzat az iskolára a saját bevételeiből, az állami támogatáson felül. Viszont erre az
évre annyira lecsökkent a bereki gyerekek létszáma, hogy összesen 41 bereki gyerek jár az iskolába, a
többi 80-85 gyermek a környező településekről, főleg Kunmadarasról jár.
Az iskolát tekintve most egy kritikus helyzet alakult ki, ami nemcsak minket érint. Hogy lássák a
demográfiai csökkenést, elmondja, hogy tavaly 88.000 gyermek született Magyarországon, és most
ősszel 88.000 hallgató kezdte meg az egyetem 1. évfolyamát. Tehát az iskolával kapcsolatosan súlyos
problémával néz szembe az Önkormányzat. A 3000 fő alatti települések esetében nem kéri az állam az
Önkormányzattól az iskola fenntartását. 3000 fő feletti településeknél megköveteli az állam, hogy
tartsa fenn az iskolát, ha mégsem tudja, akkor meg kell indokolni, hogy miért nem.
Lehetne mondani, hogy próbálják meg elérni a 2000 fős létszámot, csak azt nem lehet tudni, hogy
esetleg mikor lesz ez a határ 3000 fő. Most 1200-an vagyunk, 800 embernek kellene bejelentkezni. Ez
nem lehetetlen, de csak akkor tudják megtenni, ha megtörténik az az összefogás, ami 1991-ben volt.
Nyilván az üdülőtulajdonosokat érintené ez leginkább, de ehhez mind az állandó lakosoknak, mind az
üdülőtulajdonosnak össze kell fognia.
Berekfürdő gazdasági lehetőségeit az idegenforgalom határozza meg, ennek az alapja a fürdő. A fürdő
2007-ig intézményi keretek között működött a polgármester irányítása mellett, stabil keretek között.
2007. októberétől pedig gazdasági társasággá alakult, Kft-ként működik. Az átalakítás és a 2008-as év
súlyos problémái miatt a falu 2009-re a csőd szélére került. Úgy tűnik, hogy ebből sikerült kijutni, és
most már van lehetőség további fejlesztések elindítására, kellő óvatossággal. Mivel a fürdő alapja a
falunak, így annak átgondolt, fegyelmezett működtetése elengedhetetlen. Az elmúlt időszak eseményei
azt mutatják, hogy ezen a téren még sok rendeznivaló van. A fürdő működtetésében rendszerbeli
változtatásra van szükség. A fürdő még jelenleg is a hosszú évtizedek során kialakult rendszer szerint
működik, pedig azóta gyökeres változás volt mind a gazdasági, mind a társadalmi életben.
Megváltozott a társadalmi értékrendünk. A pénz lett az alapvető érték, ehhez alkalmazkodni kell.
Természetesen meg kell őrizni a családias jelleget, a természeti adottságokat, a hagyományokat. A
rendszerbeli változásokkal az alábbi problémákra kell megtalálni a jó válaszokat. Első a Berek-Víz
Kft. működtetéséhez szükséges létszám kialakítása, a munkavállalói és a tulajdonosi érdek
figyelembevételével. A Berek-Víz Kft. irányításának alapvető fontossága miatt az ügyvezetőnek, a
Felügyelő Bizottságnak és a tulajdonosnak szorosan együtt kell működnie. Mivel a fürdő a falué, és az
ott dolgozók zömmel a falu lakói, így ki kellene alakulni a fürdőben dolgozóknál a tulajdonosi
szemléletnek is, hogy úgy végezzék a munkájukat, vigyázva a fürdőre, mintha az a sajátjuk lenne.
Gyakorlatilag ebből élnek meg ők is. Kulcsfontosságú szerepet játszanak az ott dolgozók a falu
életében, és ezért a jövőben nem fordulhatnak elő olyan hiányosságok, amik az elmúlt időszakban
megtörténtek.
Emiatt az említett környezeti változások miatt elengedhetetlen az egész községben vagyonvédelem
fokozása minden területen.
A kiküldött tájékoztatóban említett néhány problémát. Ilyen a melegvíz szolgáltatás, amely során az
óra úgy lett felhelyezve, és okozott több millió Ft-os kárt, hogy nem tisztázott, hogy hová lett
felhelyezve az óra, a fogyasztói leágazás elé, vagy mögé.
Nagy probléma volt a nyáron pótolt, évek óta elmulasztott vízóra leolvasás, vagy a karszalagos
rendszer ellentmondásos bevezetése, vagy a bérletek körüli problémák. Amikor bevezetésre került a
karszalag, az első nap 4 hamisított bérlet került elő. Ezek mind olyan figyelmetlenségek,
fegyelmezetlenségek, amelyeket a jövőben el kell kerülni, mivel ezek súlyos milliókat jelenthetnek a
falunak. Ezt a rendszert meg kell változtatni. Bízik benne, hogy a pályázat nyer, és több mint 500
millió Ft-os projektet kell a fürdőnek végrehajtani az elkövetkező 1-2 évben, ezért ezeket a dolgokat a
helyére kell rakni.
A képviselő-testület kiírta az ügyvezetésre a pályázatot, 2012. október 15-ig kell a pályázatokat
benyújtani. A vezetőnek ezekkel a problémákkal szembe kell néznie.
Pozitívum a kertészet kialakítása. Az Önkormányzat ebben az évben 15 fővel a Start
közmunkaprogram keretében elindította a kertészetet. A kevés fizetés ellenére a dolgozók jól végzik a
munkájukat. Maguknak kellett mindent megteremteni. Bízik benne, hogy az ellenőrzés pozitívan
zárult. Remélhetőleg a jövő évben lehet a kertészetet bővíteni. Minden infrastruktúrát szeretnének
megteremteni, hogy 1-2 év múlva saját lábra tudjanak állni, a dolgozók is többet tudjanak keresni, és a
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falu is tudjon belőle profitálni. A lakosok jóval olcsóbban vásárolhatták meg a termékeket, mint a
kereskedőknél. Fóliaházat építenek, kivezetik a melegvizet, és kialakul egy önellátó, piacképes
kertészet, ezzel megalapozzák a hosszú évekig történő működést. Gyümölcsfákat telepítenek.
Lehetőséget biztosítanak a lakosoknak is, hogy a kertészettel együtt megrendelhessék a
gyümölcsfákat.
Ennyit kívánt elmondani, kiemelve a testület előtt álló nehézségeket. Köszöni a figyelmet, várja a
kérdéseket, észrevételeket.
Elmondja még, hogy az erdő jelentős része kiszáradt, amelynek kitermelése most kezdődött el.
Várhatóan 1 hét múlva lesz annyi fa, amikor már el tudják kezdeni az árusítást. 13.000 Ft-ba kerül 1
űrméter fa. Kb. 600 űrméter fa lesz. Egy család 3 űrméter fát vihet el.
Györfi Sándor elmondja, hogy 36 éve él Berekfürdőn, de neki még pozitívuma nem volt, nem is lesz.
Tiszteli, becsüli azokat a dolgozókat, akik a hivatalban dolgoznak, van közöttük fiatalok is. Sajnos
csökkeni fog az ügyintézők száma, de ezt olyan ember hajtotta ezt végre, aki díszpolgár lett.
1991-ben ő is az önállóvá válás mellett szavazott. Hová csatlakozzanak most? Onnan kell a kérdést
megközelíteni, hogy milyen a lakosság korösszetétele. Most sem tizenévesek vannak a teremben,
hanem zömében 40-50 évesek meg 70 évesek. Több minden miatt Karcagra kell utazni most is. Hogy
elmenjenek Kisújszállásra vagy Kenderesre, az plusz út. Most kell eldönteni, hogy hová menjenek.
A fával kapcsolatos véleménye negatív. Hagyják meg az árat 12.000 Ft-ban, mivel podvás fa.
Töreki István megkérdezi, hogy ki határozza meg, vagy ki fogja eldönteni, hogy a település hová fog
tartozni?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: A képviselő-testület.
Töreki István megkérdezi, hogy miért nem a falu dönt róla népszavazással? Ne egy ember döntse el.
Február 28-ig kell eldönteni, hogy hová fognak tartozni. Előtte tartani kellene egy falugyűlést, amire
többen elmennek, és tájékoztatni kell a lakosokat, hogy milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal jár
az egyes településekhez való csatlakozás. Pl. ha Kisújszálláshoz fogunk csatlakozni, ott is van fürdő,
akkor nem fogják nekünk ítélni a fürdőfejlesztést.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az a gond, hogy az önkormányzatiságot és a
polgármesteri hivatal közötti különbséget nem érzékelik. A Polgármesteri Hivatal pont olyan
intézménye az Önkormányzatnak, mint pl. az Iskola. A Polgármesteri Hivatal közös lesz valamelyik
településsel pont úgy, mintha azt mondaná, hogy az iskolát Karcag várossal közösen fogja működtetni.
Nem arról van szó, hogy magának az Önkormányzatnak az önállósága szűnik meg.
Töreki István elmondja, hogy ez a cél. A járási biztos dönti majd el, hogy a települési önkormányzatok
mennyi pénzzel gazdálkodjanak.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy jelenleg nem döntenek erről.
Töreki István elmondja, hogy elhangzott, hogy mennyi embert fognak elküldeni. Nem fognak
elküldeni senkit, csak aki nyugdíjba megy, nem vesznek fel helyette senkit.
A másik pedig az, hogy akárkivel fogunk megállapodást kötni, az erősebb fog irányítani. Nem lesz
nekünk előnyös sehol sem. Ezekből a fejlesztésekből semmi sem lesz.
A tapasztalat azt mutatja, hogy el lett halasztva sok minden. Az utak nem lettek leaszfaltozva, a fürdő
nem lett megcsinálva, nem lesz rá pénz, a pályázat el fog veszni. A 200 millió Ft-ot honnan fogják
elővenni?
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a kivitelezéshez akár 100 millió Ft saját erővel is
rendelkezhetünk, a többire pedig fejlesztési célú hitelt veszünk fel.
Töreki István elmondja, hogy az állami támogatás meg fog szűnni. El fogják venni a pénzt az
Önkormányzattól. Az előző pályázat is elbukott. A döntés nem a településen belül fog történni.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy nem fog elveszni a pályázat. A döntés itt marad, hiszen
megmarad az Önkormányzat, a Képviselő-testület, a Polgármester, csak az intézménye szűnik meg.
Nem tudjuk, hogy két év múlva mi lesz, de most ez van. A Polgármesteri Hivatal segíti elő a testület
munkáját, amit most a közös hivatal fogja ellátni.
Töreki István elmondja, hogy a TV-ben azt mondták, hogy 47 milliárd Ft-ot vonnak el az
Önkormányzatoktól. Akkor itt nem lesz állami támogatás. Ha közös Polgármesteri Hivatal lesz, akkor
a pénzt ki fogja elosztani?
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy nincs pénzelosztás, saját bankszámlája van az
Önkormányzatnak, amihez a másik településnek semmi köze.
Töreki István elmondja, hogy a járási biztosnak viszont lesz köze.
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Nem. Az Önkormányzat költségvetése a Berek-Víz Kft-vel
együtt kb. 6-700 millió Ft. Az állami támogatás ebből 150 millió Ft, ami az összbevétel 20 %-a. Ha
nem kell működtetni az iskolát, akkor sem kerülnek rosszabb anyagi helyzetbe, hiszen az iskolára 5060 millió Ft-ot fordítottak a saját bevételekből. A pénz az Önkormányzatnál marad, a számlájáról csak
az Önkormányzat aláírásával lehet pénzt kivenni.
Töreki István válasza: Egyelőre.
Nem kapott választ arra, hogy a falut kérdezzék meg arról, hogy hová csatlakozzanak.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ezt a képviselő-testületnek kell eldöntenie. Egy
intézmény közös működtetéséről van szó, amit a törvény írt elő. Ennek kell eleget tenni.
Töreki István elmondja, hogy ha Karcaghoz csatlakoznak, akkor lehet, hogy 1 ügyintéző marad, ha
Kunmadarashoz, akkor lehet, hogy 3. Ha máshoz tartoznak, nem lehet tudni, hogy hány lesz.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy nem lehet tudni, hogy hány ügyintéző lesz. Meg van a
lehetőség arra, hogy mind a négy településsel tárgyaljanak. Át kell gondolni, hogy melyik település az,
ami a legjobb feltételeket biztosítja. Jogilag a legjobb az, ha Kunmadarashoz tartoznak, mivel az falu.
A Kunmadarasi Képviselő-testület nem hozhat olyan döntést, ami Berekfürdőre nézve kötelező
érvényű, meg kell tudni állapodni. A várossal szemben nincs meg ez a jog. A csatlakozás 2 évre szól, a
következő választásokig, utána újra kell választani, újra kell dönteni.
Bódi Zoltán elmondja, hogy sok kérdést kell megoldani. Elhangzott, hogy az Önkormányzat oldaláról
miért fontos, hogy hová csatlakozunk. Van a falunak is véleménye, azt is meg kell hallgatni. A testület
majd meg fogja hozni a döntését. Olyan tanácsadókat kellene idehívni, akik pontosan meg tudják
mondani, hogy mi lesz, nemcsak találgatnak. Kétféle érdek van, ezért kell egy harmadik fél, aki
pontosan elmagyarázza, hogy mivel jár az, ha ide, vagy oda csatlakozunk.
Sajnos nagyon sok az idős ember, sok idős érkezik ide, amin változtatni kellene. Egyértelmű, hogy az
idősebbek a koruk miatt Karcagot választják. Arra kell törekedni, hogy biztonságban, egészségben
érezzék magukat. Ezért is javasolta az Önkormányzatnak, hogy alakítsanak ki az erdőben sétányokat,
helyezzenek el padokat, alakítsanak ki mozgási lehetőséget.
1992 és 2012 között 20 év telt el. 1200 lakos volt akkor is és most is ennyi van. Egyhelyben topognak.
Oda kellene fordulni azokhoz az üdülőtulajdonosokhoz, azokhoz az emberekhez, akik szeretik
Berekfürdőt. Sajnos nagyon sok állandó lakos nem szereti Berekfürdőt. Nagy kevés helyi lakost lát a
fürdőben. Sajnálja, hogy a berekiek nem érzik a falut annyira magukénak, mint azok, akik nemrég
települtek ide. Tegyenek többet a faluért.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy nem egy verziót mutatott be, hanem mind a négy
verziót, Karcaghoz vagy Kunmadarashoz csatlakozást részletesen bemutatta. A másik két településsel
is tárgyalni kell. Ez csak két évre szól. Hová csatlakozzanak? Berekfürdő önállóságát szeretné
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megőrizni. A döntést úgy kell meghozni, hogy az önállóság minél inkább megmaradjon. Bárkihez
fognak csatlakozni, az nem azt jelenti, hogy a két önkormányzat közösen fog működni. Ragaszkodni
kell az önállósághoz. Hogy az egészségügy hová tartozik? A Karcagi Kórházhoz, amihez az
önállóságnak semmi köze. Az erdei tornapályát a TDM a fejlesztési tervei közé veszi.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár intézménye
szeptember 30-ával megszűnt. A Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. vette át a
feladatait, melyben az Önkormányzat tulajdonrésze 50 %, a másik 50 %-ot pedig a helyi vállalkozók,
illetve civil szervezetek alkotják. Feladata Berekfürdő idegenforgalmának irányítása, rendezvények
szervezése. A könyvtár az Önkormányzatnál marad. A Kft. döntéseinek elfogadásához 75 %-os
többség szükséges, ezért rá vannak kényszerítve a közös együttműködésre.
Felvetődtek az utak is. Az Önkormányzatnak van beadva egy 140 millió Ft-os pályázata, 85 %-os
támogatottsággal. Első fokon formai okok miatt elutasították a pályázatot, amit az Önkormányzat
megfellebbezett, és most várják a döntést.
Külső szakértővel kapcsolatosan elmondja, hogy nagyon sok szakértőt meghallgattak, a
Faluszövetségtől kezdve a helyettes államtitkárokig. De folyamatosan változnak a dolgok, ahogy a
finanszírozás is változott. Próbálják a kiszámíthatatlan jövőt kitalálni, és erre próbálják a legjobb
döntést meghozni, a legutolsó pillanatban, hogy minden adat ismert legyen. Össze kell fogni, az
egyértelmű. Legalább annyira össze kell fogni, mint 1991-ben. A centralizáció most fejeződik be. A
kisfalvak hangulata látható a Faluszövetség vitairataiban. Úgy érzik, hogy nem itt van a bajok
gyökere. A kisfalvak adóssága összesen 82 milliárd Ft, Budapestnek lényegesen több, pedig
ugyanannyian élnek ott, mint a 2000 fő alatti településeken összesen.
A víz-szennyvízről nem esett szó, amit szintén el fognak vinni. A tulajdonjog itt marad, viszont
regionális szolgáltató fogja üzemeltetni.
Ezek nagyon nehéz kérdések. A kisfalvak sorsa meglehetősen bizonytalan. Elveszik az iskolát,
elveszik a hivatalt, elveszik a vízművet, alig marad valami. Hogy itt meddig marad meg az iskola, az
az államon múlik.
A 2010. január 1-jei lakosságszámot veszik alapul. 1991-ben a lakosságszám 980 körüli volt, most
pedig 1200, tehát 20 %-al növekedett.
? Milyen lehetőségek vannak még? Nem biztos, hogy 800 embert ide tudnak csábítani. Mit lehetne
csinálni?
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ha az iskola működik, az segíthet az Önkormányzatnak
ugyanúgy az üdülőtulajdonosok. A kérdés az, hogy a 2000 fő mennyire stabil. Meggyőződése, hogy
meg kell próbálni ezt a lélekszámot elérni, mivel a következő választáskor a 2014. január 1-jei állapot
lesz az irányadó. Az állam ebből a 2000 főből nem enged, csak abban az esetben engedett, ha a
településnek városi rangja van, akkor megtarthatja az önálló Polgármesteri Hivatalát. Pedig az
idegenforgalmát tekintve Berekfürdő a 30. helyen áll, a megyei jogú városok mellett. Nem számít,
hogy több mint 1000 adóalany van. Nem számít, hogy egy hasonló településhez viszonyítva a
költségvetésünk a duplája.
Id. Perge József elmondja, hogy elég sok mindent tettek azért, hogy a település önállóvá váljon. Nem
is hagyták magára a falut, azóta is eredményesen épült, ahogy a lehetőségek megengedték. Az a gond,
hogy a törvényhozó nem törődik azzal, hogy az adott település mit tett annak érdekében, hogy az adott
település kialakuljon. Arra törekedtek, hogy leváljanak Karcagtól és önállóan dolgozzanak. Ez szűnik
most meg. Ha a törvényhozók rákényszerítik az Önkormányzatot erre a lépésre, akkor a lehető legjobb
döntést kell hozni. Nagyon sajnálja Berekfürdőt. 1950-ben még falu sem volt. Nagyon sokat tett érte.
Nagyon sokat tett a falu önállóságáért. Véleménye szerint a csatlakozáshoz csak Karcag jöhet
számításba. Mivel Karcag járási várossá válik, a ránk vonatkozó törvényeket sokkal jobban tudjuk
majd betartani, mintha egy másik településhez csatlakoznának. Tekintettel kell lenni arra, hogy
mennyire tud önálló maradni a település.
Elviszik a vizet és a csatornát is, azt, amit a lakosság pénzéből építettek ki.
Molnár János elmondja, hogy Berekfürdő önállósága a legfontosabb, de most nem az önállóságról van
szó, hanem a hivatalról. A döntés megmarad itt. Nagyon szomorú, hogy a hivatal megszűnik, de a
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centralizáció már régen elkezdődött, hiszen az építésügy már rég elkerült Karcaghoz. Szomorú, hogy
munkahely szűnik meg. Ami azzal jár, hogy meg kell várni azt a napot, amikor az ügyintéző kijön ide,
vagy be kell menni Karcagra. Nem Berekfürdő önállóságáról van szó, hanem a hivatalról.
Ő is amellett van, hogy Karcaghoz kellene csatlakozni, mellette szól a legtöbb érv. Kéri a
Polgármester urat és a Képviselő-testület minden tagját, hogy a karcagiak felé hangsúlyozzák, hogy
nagyon fontosnak tartják a Karcaggal való együttműködést, hiszen Karcagtól váltunk le. Ez nem azt
jelenti, hogy visszacsatlakozunk Karcaghoz. Vannak nagyon fontos szempontjaink, amelyekből nem
akarunk engedni. Ha ezekben nem tudunk megegyezni Karcaggal, akkor forduljunk más településhez.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy még nem veszítettük el Berekfürdő önállóságát, ez
biztos. Úgy gondolja, hogy ez a közigazgatási változás sok bizonytalanságot okozhat. Úgy érzi, hogy
túlélnek minden nehézséget. A községnek van annyi tartása, hogy hacsak erőszakkal nem veszik el
tőle, életben tud maradni. A közigazgatás a hatalom egy része. Berekfürdőnek Karcaggal szemben
semmilyen szégyenkeznivalója nincs. A falunak három olyan díszpolgára van, aki karcagi: Körmendi
Lajos, Csíkos Sándor és Varga Mihály. Az, hogy a hatalom gyakorlásába ne engedjenek beleszólni
senkit, ez a kötelességük, ezt várjuk el Karcagtól is, vagy bármelyik településtől, amelyhez csatlakozni
fogunk. A jelenlegi törvényi feltételek mellett próbáljuk az önállóságot megtartani.
Papp Imréné megkérdezi, hogy a Berek-Víz Kft. ügyvezetői állására érkezett-e már pályázat, és ha
igen, milyen emberek jelentkeztek?
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy október 15-e a határidő. Eddig egy pályázat érkezett,
külsős embertől. A pályázat még nincs felbontva, 15-én lesz felbontva. November 15-ig kell
meghoznia a képviselő-testületnek a döntést.
Mándoki Sándor elmondja, hogy a legnagyobb probléma az, hogy hová csatlakozzon a falu. Azt
javasolja, hogy az önállóság megtartása mellett Karcaghoz csatlakozzunk. Nem lehet tudni, hogy mi
lesz 2014-től. Addig azt a másfél évet ki lehet húzni. Ha a Fidesz marad hatalmon, akkor jobb, ha
Karcaghoz tartozunk. Ha meg nem maradnak hatalmon, feltehető, hogy ez meg is szűnik. Ha
Kunmadarashoz tartozunk, kérdés, hogy mennyi munkanélkülit kell majd ott eltartanunk. 2014-től
lehet, hogy azzal a településsel összevonnak, amelyikhez most csatlakozunk.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy 1992-től elkezdődött a centralizáció, teljesen mindegy,
hogy éppen ki volt hatalmon, folytatta a folyamatot, csak a módszerek változtak. A legfontosabb, hogy
próbáljuk meg az önállóságot megtartani, amihez az anyagi lehetőségeink meg vannak.
Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? További kérdés, észrevétel nem hangzott el. Elmondja,
hogy ezt a beszélgetést még folytatni kell, mert súlyos döntések előtt állnak. Megköszöni mindenkinek
a falugyűlésen való részvételét, a falugyűlést berekeszti.
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