Berekfürdő Községi Önkormányzat
5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. december hó 17. napján
tartott testületi ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

Készült: 2012.12.17-én

1/15

JEGYZŐKÖNYV
Készült a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 2012. december hó 17. napján
16.00 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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület határozatképes számban megjelent, a 7 képviselő közül 5 képviselő jelen
van. Buczkó Zoltánné és Czinegéné Bődi Szilvia később érkezik az ülésre. Az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Hosszu András és Dr. Kenyeres Imre képviselőket javasolja
megválasztani.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
234/2012.(XII.17.) 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 Hosszu András és Dr. Kenyeres Imre képviselőket választotta
meg.
Erről értesülnek:
1) Hosszu András képviselő
2) Dr. Kenyeres Imre képviselő
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.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata?
Módosító javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
235/2012.(XII.17.) 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:
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1. Többszörös véradók jutalmazása.
2. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.
3. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.
Előadó: Dr. Hajdu Lajos polgármester
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet, valamint a Veress
Zoltán Általános Iskola és Óvoda Alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
6. Előterjesztés a szociális igazgatásról, és az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 6/2009.(III.10.) Önkorm. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
7. Előterjesztés magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24/2003.(XII.15.) Önkorm.
rendelet módosítására.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
8. Előterjesztés az Önkormányzati Iroda alapító okiratának elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
9. Előterjesztés a Berekfürdő Ivóvízminőség-javítási projekt Megvalósíthatósági tanulmány
és Költség-haszon elemzés elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
10. Előterjesztés a 2013. évi elővásárlási kedvezményű éves fürdőbérletek áráról szóló
201/2012.(XI.13.) Önkorm. határozat módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
11. Előterjesztés a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának felhasználásáról
készült ellenőrzési jelentésre készített intézkedési terv elfogadására.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
12. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesítménycéljainak meghatározására.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
13. Előterjesztés a „Kun Összefogás” Konzorcium támogatására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
14. Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
15. Előterjesztés az I. Nagykunsági Töpörtyű és Pörc Ropogó támogatására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
16. Előterjesztés közétkeztetési szerződés módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
17. Előterjesztés a települési hulladék lakosságtól történő begyűjtésének és elszállításának
2013. évi megbízási díjának mértékére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
18. Előterjesztés a közvilágítási berendezések működtetésére, karbantartására beérkezett
árajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
19. Előterjesztés kedvezményes árú telek értékesítésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
20. Előterjesztés a 224/2012.(XI.28.) Önkorm. határozat módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
21. Aktualitások.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Napirendi pont: Többszörös véradók jutalmazása.
Dr. Hajdu Lajos polgármester tisztelettel köszönti Koszna Anitát a Magyar Vöröskereszt
képviseletében.
A Képviselő-testület a múlt évben megajándékozta a rendszeres véradókat, amire ebben az évben is
sor kerül.
Átadja a szót Koszna Anitának.
Koszna Anita elmondja, hogy november 27-e a véradók napja. Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a véradók napja alkalmából az Országos Vérellátó Szolgálat
által jelentett, a Magyar Vöröskereszt által kitüntett jubiláló véradókat a mai testületi ülésen köszönti,
ezzel is elismerve a véradók önzetlenségét. Köszönti a Magyar Vöröskereszt Karcagi Területi
Szervezete nevében a kitüntetett véradókat és a Képviselő-testületet.
Egy verssel köszönti a véradókat.
A Magyar Vöröskereszt 1939. óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. 1993-tól pedig az
Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve végzi feladatát. Sajnos a statisztikai adatok szerint
évről-évre egyre kevesebben mennek el vért adni, egyre kevesebb fiatal válik véradóvá.
Nagy Ágnes Ildikó, a Megyei Vöröskereszt nevében köszönetet mond a Véradóknak.
Felkéri Dr. Hajdu Lajos polgármestert, hogy a véradóknak adja át az elismerést.
Dr. Hajdu Lajos polgármester Szakál László 10-szeres, Dániel Zsolt 20-szoros, Szűcs Erzsébet 30szoros, Balogh János 60-szoros, Varga Sándor 80-szoros véradót köszönti. Sajnos csak a két
legtöbbször vért adó jelent meg, Varga Sándor és Balogh János, akiknek átadja az Önkormányzat
ajándékát.
Koszna Anita megköszöni Polgármester úrnak az ajándékok átadását. A Véradóknak jó egészséget
kíván.

2. Napirendi pont: Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek .
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek interpellációja, kérdése?
Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy készül-e már az Önkormányzati tájékoztató?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Igen. Januárra készül el vele, mivel több információ csak
januárra lesz.

3. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Vízmű-telep megosztása megtörtént.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Karcagi
Népegészségügyi Intézete a berekfürdői fogászati ellátás végzésére jogosító működési engedélyt
visszavonta, tekintettel arra, hogy a fogorvosi ellátás a Karcag, Széchenyi sgt. 27. sz. alatt történik. A
bereki orvosi rendelő telephelyként továbbra is megmaradt.
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Dr. Szabó Enikő a berekfürdői lakosokat előreláthatóan 2013. március 31-ig a Karcag, Széchenyi sgt.
27. sz. alatti iskolafogászati rendelőben látja el. A rendelési időről a honlapon tájékoztattuk a
lakosokat.
Azért kellett visszavonni a működési engedélyt, mert fogorvos hiányában jelenleg itt Berekfürdőn nem
történik fogorvosi ellátás. Az orvosi rendelő felújítására nem került beadásra a pályázat, mivel
technológiai tanulmány is kellett hozzá, több olyan igazolással, ami nem áll rendelkezésünkre, hiszen
a szerződés Karcag Város Önkormányzata és az OEP között áll fenn. A pályázat elkészítésének teljes
összege 2-3 millió Ft. Ez az összeg elszámolható lett volna a pályázatban, ha nyer a pályázat.
Március után a fogorvosi ellátás attól függ, hogy Karcagon lesz-e másik fogorvos.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy ha lenne olyan fogorvos, aki kibérelné a rendelőt és
felújítaná, akkor megkaphatja a működési engedélyt?
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Természetesen igen.
Elmondja, hogy a Karcagi Bíróságon tárgyalásra került a Bihari Barna ellen indított per. Az ügyvéd úr
rendezi az ügyet.
A közös önkormányzati hivatallal kapcsolatosan megkaptuk Kunmadaras, Kisújszállás és Karcag
véleményét. Kenderes szóban közölte az állásfoglalását, ami azóta nem változott.
Folytatódik a közmunkaprogram január-február hónapban, így lehetőség nyílik a kertészek
továbbfoglalkoztatására. Tavalyhoz hasonlóan két szociális segítő alkalmazására is pályáztunk.
Márciustól pedig folytatódok a Start közmunkaprogram.
A múlt héten az adósságrendezéssel kapcsolatosan volt egy tájékoztatás Törökszentmiklóson.
Szombaton pedig Karcagon Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter tartott egy tájékoztatást.
Azokra az önkormányzatokra nem vonatkozik az adósságrendezés, akik ellen adósságrendezési eljárás
van folyamatban, továbbá a beszállítói tartozásokra sem vonatkozik.
Ma 4 óráig lehetett az adminisztrációs adatokat, a bankok nyilatkozatait feltölteni a rendszerbe. Ezt 4
óra előtt 1 perccel sikerült befejezni.
Kunmadarason a megye területfejlesztési koncepcióját mutatták be a múlt héten. Felvetette a KarcagKunmadaras közötti út rendbetételét, valamint azt, hogy mikor lesz az út kétszámjegyű, amit már 10
éve kérnek. Itt bonyolódik le a megye legnagyobb idegenforgalma.
Az ÉARFÜ-nek volt év végi zárása. Úgy tűnik, hogy a fürdőpályázattal kapcsolatosan ebben az évben
döntést fognak hozni.
A tűzifa árusításából több mint 200 család kapott kedvezményes áron tűzifát.
Az Önkormányzatnak annak ellenére, hogy elvitte a bank a hiteltörlesztést, 10 millió Ft felett van a
számlaegyenlege. Még várható állami támogatás. Úgy néz ki, hogy a pedagógusok december havi
bérét már nem az Önkormányzatnak kell fedeznie.
Az iskola átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás megkötésre került. A közétkeztetés biztosítása
az Önkormányzat feladata marad.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Időközben megérkezett az ülésre Buczkó Zoltánné képviselő.
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4. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került.
168/2012.(IX.24.) Önkorm. határozat a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának
felhasználásáról készült ellenőrzési jelentésre intézkedési terv készítése. Felelős: Civil szervezetek
elnöke. Határidő: 2012. november 30. Napirendi pontként szerepel.
185/2012.(X.15.) Önkorm. határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Berekfürdő
Önkormányzata közötti, a Karcagi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás
elfogadásáról. Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester. Határidő: azonnal. A megállapodás megkötésre
került.
225/2012.(XI.28.) Önkorm. határozat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről.
Határidő: 2012. december 10. Határidő: 2012. december 10. A támogató nyilatkozat megküldésre
került.
226/2012.(XI.28.) Önkorm. határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálásáról. A pályázókat a pályázat
eredményéről értesítettük.
Kiküldésre került az erdővel kapcsolatos beszámoló.
Maximálisan végezték a munkájukat.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A dolgozók munkáját meg kell köszönni.

Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki a beszámolót elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a két ülés között történt főbb eseményekről szóló beszámolót 6
igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
236/2012.(XII.17.) 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

5. Napirendi pont: Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm.
rendelet, valamint a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda Alapító okiratának
módosítására.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy tekintettel arra, hogy az iskola fenntartását és
működtetését 2013. január 1-jétől az állam veszi át, szét kell választani az iskolát és az óvodát, így
módosítani kell az Alapító okiratot, valamint az Önkormányzat SZMSZ-ét. Az óvoda vezetőjének
kinevezése június 30-ig szól, utána meg kell pályáztatni az állást, illetve lehet gondolkodni az
esetleges névmódosításon is.
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Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy kikérték-e az Óvoda véleményét a névvel
kapcsolatosan?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy most erre nem volt lehetőség.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért az SZMSZ módosításával?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület az SZMSZ módosítását 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
38/2012.(XII.20.) Önkorm. rendelet
a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2010.(XII. 01.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért az Alapító okirat módosításával?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület az Alapító okirat módosítását 6 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
237/2012.(XII.17.) Önkorm. határozat
a Veress Zoltán Óvoda alapító okiratának módosítása
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veress Zoltán 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. december 27.
Erről értesülnek:
1) Magyar Államkincstár
2) Veress Zoltán Óvoda
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5) Polgármesteri Hivatal

6. Napirendi pont: Előterjesztés a szociális igazgatásról, és az egyes szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 6/2009.(III.10.) Önkorm. rendelet módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. A rendeletmódosítási
javaslat a méltányossági közgyógyellátásra vonatkozik. A Képviselő-testület az egyedülállók esetén az
egy főre jutó jövedelmet 71.250 Ft-ban, a családosokét pedig 57.000 Ft-ban határozta meg. Van olyan
családosok, ahol a házaspár mindkét tagjának magas a gyógyszerköltsége, de az egy főre jutó
jövedelmük 57.000 Ft-nál több, ezért a kérelmük elutasításra került. Javasolja a II. javaslatot
elfogadni, amely szerint a rendelet kiegészülne a b) ponttal.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az I. javaslat alapján egységesen 71.250 Ft lenne az
egy főre jutó jövedelem.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy mennyibe kerül ez az Önkormányzatnak?
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Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy 6.000 Ft gyógyszerköltség esetén 23.400 Ft-ot kell
fizetni egy évre. Az elutasítottak közül 2 családot érint a változás.
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy mi lenne, ha a %-on módosítanának a családosok
esetén, legyen 210 vagy 220%.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a nyilvántartás alapján csak két családot érintene a
változás.
Czinege Béla alpolgármester nem ért egyet azzal, hogy az a házaspár, akinek 140.000 Ft az összes
jövedelme, jogosult a közgyógyra, aki egyedülálló, az meg ha már 72.000 Ft-ja van, nem jogosult rá.
Azzal egyetért, ha mind a két főnek magas a gyógyszerköltsége, akkor kapják meg a közgyógyellátási
igazolványt.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a b) pont erre vonatkozik.
Ki az, aki elfogadja a b) pontot?
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a b) pontot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
39/2012.(XII.20.) Önkorm. rendelet
a szociális igazgatásról, és az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(III.10.)
Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Napirendi pont: Előterjesztés magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24/2003.
(XII.15.) Önkorm. rendelet módosítására.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendeletben az adókedvezménynél javasoljuk a rendelkezésből törölni „magánszemély tulajdonában
álló” szövegrészt, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályozás alapján az önkormányzati tulajdonú
szociális bérlakások lakói vagy az egyházi tulajdonban lakók nem jogosultak az adókedvezményre.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért a rendeletmódosítással?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a rendeletmódosítást 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
40/2012.(XII.20.) Önkorm. rendelet
a magánszemélyek kommunális adójáról
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

szóló

24/2003.(XII.15.)

Önkorm.

rendelet

8. Napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzati Iroda alapító okiratának elfogadására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal kialakítására február
végén van lehetőség, tekintettel arra, hogy nagyon sok munka van a hivatalban, adósságrendezés,
iskola átadás stb. Ha nem lenne önálló hivatal, akkor ki csinálná meg ezeket a feladatokat?
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy amíg nem áll fel a közös önkormányzati hivatal, addig a
Polgármesteri Hivatal megmarad.
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Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: Igen. Ez egy átmeneti rendelkezés, ami nemrég jelent meg.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatalnak és az önkormányzati
irodának egyszerre kell indulnia. Ha az alapító okirat korábban elfogadásra kerül, akkor 8 napon belül
el kell küldeni az Államkincstárnak.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy belevenné az Önkormányzati Iroda Alapító okiratába a
mezőgazdasági termékek értékesítését és a közétkeztetést.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy minden olyan feladatot ellát majd az iroda, ami nem
hatósági ügy.
Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy ki lesz a vezetője?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző: Pályázat útján kell kiválasztani a vezetőt, vagy ideiglenes
megbízással történhet.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy arról döntött a Képviselő-testület, hogy létrehozza ezt az
irodát, azon gondolkoztak, hogy a meglévő emberek hogyan maradhatnak itt. Ehhez képest van egy
hirdetmény, amit állítólag a testület hagyott jóvá, hogy embereket keresnek. Olyan sok emberre van
szükség?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a feladat nem csökken. Úgy gondolták, hogy
feltérképezik a szakember állományt is.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy a feladatokat eddig is el tudták látni a hivatal dolgozói.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a hirdetménynek az is célja, hogy feltérképezzék, hogy
milyen végzettségű szakemberek vannak a faluban.
Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy 2 köztisztviselő bérét támogatják. 4-4 órában maradnak a
köztisztviselők.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy eddig egy főre sem kaptunk támogatást. A település
kapott normatívát, a hivatalra azonban nem kaptunk semmit. Most 9 millió Ft-ot fogunk kapni a bérre
és a dologi kiadásra.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy az új iroda létrehozására szakembereket keresünk. Mi
alapján lesz felvétel, mikor a jelenlegi dolgozókat sem biztos, hogy meg tudjuk tartani.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ezzel van baj, hogy a jelenlegi dolgozókat sem
biztos, hogy megtartjuk, amikor az Alapító okiratban is le van írva, hogy feladatot akarunk elvonni a
Berek-Víz Kft-től, mert nem ott van a helye. Ezzel a létszámmal nem tudjuk azokat a feladatokat is
ellátni. A dolgozók nem tudták kivenni a szabadságukat sem.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy a hirdetmény szerint, a testület döntése alapján
létrehozzuk az irodát, ahová szakembereket várunk. Számára ez azt jelenti, hogy felvétel lesz.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy kell 3 ember a TDM-hez, kell ember a kertészethez,
mivel a létszáma bővül. Fel kell mérni a szakemberállományt. A Berek-Víz Kft-nél is meg lehetne
szüntetni a szezonális munkát, és állandó dolgozókkal, megfelelő szakemberekkel kellene feltölteni a
Kft-t.
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Hosszu András képviselő elmondja, hogy nem tudott a hirdetményről, ezért nem tudta tájékoztatni az
érdeklődő lakosokat.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy eddig 130-135 millió Ft támogatást kaptunk éves
szinten az államtól, ami jövőre kb. 100 millió Ft lesz. Kb. 30 millió Ft-tal lesz kevesebb a támogatás,
de nem lesz az iskola, ami 100 millió Ft kiadás, nem lesz hitelkamat. Át tudjuk úgy alakítani az
önkormányzatot úgy, hogy egy hatékonyan dolgozó résszé váljon. Jobban tud számítani a nem
szezonálisan dogozó rétegre.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az Alapító okiratot most nem kell elfogadni.
Javaslatokat kérnek még, hogy mi kerüljön az Önkormányzati Irodához.
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy ez az Iroda végezheti-e a fürdő és a TDM könyvelését?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: Igen.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy az állt a javaslatban, hogy vállalkozási tevékenységet nem
végez. Hogyan fogja akkor ellátni az Önkormányzat tulajdonában lévő társaságok könyvelését?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: Szakfeladatként.
Czinege Béla alpolgármester belevenné a szálláshely szolgáltatást is a feladatok közé.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző a névre is várna javaslatokat, mert nem csak irodai tevékenységet
látnának el.
Dr. Hajdu Lajos polgármester a következő testületi ülésre várja a javaslatokat.

9. Napirendi pont: Előterjesztés a Berekfürdő Ivóvízminőség-javítási
Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés elfogadására.

projekt

Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került, a mellékleteket
pedig e-mailen megküldte minden képviselőnek. Óriási beruházás lesz.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy mennyibe fog ez kerülni az Önkormányzatnak?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: Semmibe. EU Önerő Alapból megy a támogatás.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
238/2012.(XII.17.) Önkorm. határozat
a Berekfürdő Ivóvízminőség-javítási projekt Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon
elemzés elfogadásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-7.1.0/11-2011-0046
azonosító számú, Berekfürdő Ivóvízminőség-javítási projekt előkészítő szakaszában a 2.
Mérföldkő (Változatelemzés) és a 3. Mérföldkő (Konzultációs Pont) anyagához szükséges
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Megvalósíthatósági Tanulmány összes fejezetét és a Költség-haszonelemzést, valamint
mellékleteit elfogadja és jóváhagyja.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal

10. Napirendi pont: Előterjesztés a 2013. évi elővásárlási kedvezményű éves fürdőbérletek
áráról szóló 201/2012.(XI.13.) Önkorm. határozat módosítására.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az állandó lakosok fürdőbérletével kapcsolatosan
felmerült az a kérdés, hogy mi legyen azokkal, akik csak a fürdőbérlet miatt jelentkeznek be állandó
lakosnak, majd rövid időn belül meg is változtatják a lakcímüket.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy az előző ülésen már döntöttek arról, hogy mindenki
megkapja a bérletet, aki 2012-ben állandó lakos.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy három lehetőség van. Vagy nem foglalkoznak vele,
és ha tömegesen előfordul ez, akkor a testület elé hozzuk, vagy ha megváltozik valakinek a lakcíme,
akkor visszavonjuk a bérletet anélkül, hogy visszafizetnénk az árát.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki az előterjesztést elfogadja?
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
239/2012.(XII.17.) Önkorm. határozat
a 2013. évi elővásárlási kedvezményű éves fürdőbérletek áráról szóló 201/2012.(XI.13.) Önkorm.
határozat módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi elővásárlási
kedvezményű éves fürdőbérletek áráról szóló 201/2012.(XI.13.) Önkorm. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft-nek a 2013. évi
elővásárlási kedvezményű éves bérletek árát az alábbiak szerint javasolja megállapítani:
Felnőtt bérlet
Gyermek, diák, nyugdíjas, súlyosan mozgáskorlátozottak bérlete
Kistérségi bérlet 30 km-es körzetben élők részére
(Karcag, Bucsa, Kunhegyes, Tiszaszentimre, Nagyiván,
Kunmadaras, Tiszaigar, Tomajmonostora, Tiszafüred,
Újszentgyörgy, Kenderes, Kisújszállás, Tiszaörs állandó
lakosai részére)
Állandó lakosok bérlete

47.000 Ft
35.000 Ft

35.000 Ft
18.000 Ft

Állandó lakosok bérletére jogosultak azok a személyek, akik Berekfürdő községben 2012.
évben állandó lakóhellyel rendelkeznek. Amennyiben a bérlettel rendelkező személy
lakóhelye 2013. év folyamán megváltozik, a Polgármesteri Hivatal jelzése alapján – a
bérlet árának részbeni vagy teljes összegének visszafizetése nélkül – a bérlet
visszavonásra kerül.

Készült: 2012.12.17-én

11/15

A bérletek 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig érvényesek.
A Képviselő-testület kéri a Berek-Víz Kft-t, hogy a bérletek kiadása során gondoskodjék
a kedvezményre való jogosultság igazolásának ellenőrizhetővé tételéről.
Erről értesülnek:
1) Berek-Víz Kft.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester

11. Napirendi pont: Előterjesztés a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának
felhasználásáról készült ellenőrzési jelentésre készített intézkedési terv elfogadására.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a társadalmi szervezetek (Sportegyesület és a
Polgárőr Egyesület) költségvetési támogatása felhasználásának ellenőrzésére elkészültek az
intézkedési tervek.
A Sportegyesület intézkedési tervében a székhely biztosításának felelőse nincs megjelölve, Dr. Hajdu
Lajos polgármestert javasolja megjelölni, mivel a Fürdő u. 2. sz. alatti székhelyről van szó.
Dr. Kenyeres Imre képviselő javasolja a Sportegyesület elszámolását felülvizsgálni, mivel tele van
szabálytalanságokkal.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzés teljes körű volt, de jogszerűen nem
terjedhetett volna ki, csak konkrétan arra, amire a támogatást adtuk. Tehát a költségvetés tárgyalásakor
meg kell határozni, hogy milyen célra adjuk a támogatást, és azzal kötelesek a civil szervezetek
elszámolni. Most a cél az volt, hogy segítve a munkájukat, feltárjuk a hiányosságokat, és ne egy NAV
vagy ügyészi ellenőrzés során kerüljenek elő ezek a hibák.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a szabályokat nekik is be kell tartaniuk.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a szabályszerű könyvelés, utalványozás vizsgálata
nem az Önkormányzat feladata.
Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy mivel mi kértük az ellenőrzést, az ilyen megállapítások
mellett nem mehetünk el.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy csak a támogatás felhasználását vizsgálhatjuk. Más
törvénytelenség feltárása az ügyészség feladata. Mondhatja azt az Önkormányzat, hogy amíg a
hiányosságok fennállnak, addig nem adnak támogatást.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy a segítő szándékkal végezték el a belső ellenőrzést. A saját
érdekük, hogy a szabálytalanságokat megszüntessék. Ez a saját belső ügyük.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ha a hiányosságokat az intézkedési tervben
meghatározott határidőn belül nem pótolják, akkor kérheti az Önkormányzat az ügyészi vizsgálatot.
Ez most egy átfogó vizsgálat volt, mivel nem volt meghatározva, hogy milyen célra adta az
Önkormányzat a támogatást. Az ellenőrzés nem ellenük indult, hanem a segítségükre.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy mindkét egyesület esetében vannak hiányosságok.
Javasolja, hogy az intézkedési tervet a Képviselő-testület fogadja el, és a hiányosságokat 2013. január
31-ig pótolják, valamint a civil szervezetek vezetőjét meghallgatjuk az intézkedési terv
végrehajtásáról.
Ki az, aki a javaslatot elfogadja?
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 5 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
240/2012.(XII.17.) Önkorm. határozat
Belső ellenőri jelentésre készített intézkedési terv elfogadásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek
(Sportegyesület és a Polgárőr Egyesület) költségvetési támogatása felhasználásáról
készült ellenőrzési jelentésre készített intézkedési tervet jóváhagyja.
A Képviselő-testület a még nem pótolt hiányosságok határidejeként 2013. január hó 31.
napját állapítja meg. A Képviselő-testület a civil szervezetek vezetőjét meghallgatja az
intézkedési terv végrehajtásáról.
Erről értesülnek:
1) Sportegyesület
2) Polgárőr Egyesület
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5) Polgármesteri Hivatal

12. Napirendi pont: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesítménycéljainak
meghatározására.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy jogszabályi kötelezettség miatt meg kellett határozni
a 2013. évi teljesítménycélokat, függetlenül attól, hogy milyen változás lesz a jövő évben.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja a teljesítménycélok elfogadását.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
243/2012.(XII.17.) Önkorm. határozat
a Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesítménycéljainak meghatározásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők részére, 2013. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeinek
alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg.
1.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai
szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő
előkészítése.
2.) Tekintettel a jogszabályi háttér folyamatos változására, a kihirdetésre kerülő új
jogszabályokra a köztisztviselőknek folyamatosan bővíteniük kell szakmai ismereteiket.
3.)

Folyamatos önképzés, színvonalas szakmai munkát elősegítő képzéseken való részvétel
a hivatal dolgozóinak.

4.) Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők betartása.
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5.) Pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Törekedni kell arra, hogy
feladatellátáshoz minden igénybe vehető és bevonható forrást felderítsen a hivatal.

a

6.) Az önkormányzat rendeleteinek aktualizálása, változások átvezetése, egységes
szerkezetbe foglalása.
7.) A költségvetés végrehajtásával összefüggésben szakszerű tájékoztatásnyújtás. Az
önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a takarékossági szempontok folyamatos
érvényesítése.
8.) A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.
9.)

Kapcsolattartás és együttműködés a helyi civil szervezetekkel. Civilszervezetek
működését segítő tevékenység.

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

13. Napirendi pont: Előterjesztés a „Kun Összefogás” Konzorcium támogatására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a „Kun Összefogás” Konzorcium a VIII. Jászkunság
kutatása tudományos konferencia tanulmányaiból, a Kiskun Múzeum Baráti Körrel közösen
megjelentet egy kötetet.
A kötet kiadásának pénzügyi feltételei megteremtéséhez – a Konzorcium hozzájárulása mellett –
további támogatókat keresnek. Az önkormányzatok és a konzorciumi tagok kötetenként 2.500 Ft-os
támogatás fejében előjegyeztethetik azt a darabszámot, amelyre igényt tartanak. Kérik, hogy ezzel
támogassák a kezdeményezést. 10 kötet megrendelésével javasolja támogatni a könyvkiadást.
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:
244/2012.(XII.17.) Önkorm. határozat
„Kun Összefogás” Konzorcium támogatásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ”Kun Összefogás” Konzorcium
és a Kiskun Múzeum Baráti Kör összefogásával, a VIII. Jászkunság kutatása
tudományos konferencia tanulmányaiból készült könyv kiadását 10 db kötet
előjegyzésével támogatja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás összegének –
2.500 Ft/kötet, összesen 25.000 Ft – a Kun Összefogás Konzorcium számlájára történő
átutalásával gondoskodni szíveskedjen.
Erről értesülnek:
1) „Kun Összefogás” Konzorcium Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. 6100
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
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14. Napirendi pont: Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása tárgyában.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy elkészült a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására
a megállapodás tervezet.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző megkérdezi, hogy a megállapodás tartalmával kapcsolatosan van-e
valakinek módosító javaslata?
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a megállapodást február 28-ig kell megkötni.
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy mit takar az előterjesztésben az, hogy a feladatok
ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoznak létre?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ez a jogszabály szövege.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy ez a megállapodás két évre szól. Mi alapján?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ez a törvényben van meghatározva. Kérdéses még a
hivatal létszáma.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy a 9.3. pont egyértelműen meghatározza, hogy a fejlesztési
célkitűzéseket saját költségükön biztosítják. Meg kellene határozni, hogy rossz gazdálkodás esetén
melyik települést milyen terhek viselik.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző köszöni az észrevételeket.
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:
/: Hosszu András :/
képviselő
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