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JEGYZŐKÖNYV
Készült a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 2013. augusztus hó 27. napján
tartott 14 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
Torkos György
Székely László
Kocsis Veronika
4 fő érdeklődő

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
igazgatási ügyintéző
ügyvezető igazgató, Berek-Víz Kft.
igazgató, Veress Zoltán Általános Iskola
gazdasági ügyintéző, Polgármesteri Hivatal

Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes számban megjelent, a 7 képviselőből 2 fő,
Czinege Béla alpolgármester és Dr. Kenyeres Imre képviselő még nem érkezett meg az ülésre.
Az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Hosszu András és ifj. Nagy György 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:
174/2013.(VIII.27.) 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 ifj. Nagy György képviselőket választotta
meg.
Erről értesülnek:
1) Hosszu András képviselő
2) Ifj. Nagy György képviselő
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Polgármesteri Hivatal
Megérkezett az ülésre Czinege Béla alpolgármester és Dr. Kenyeres Imre képviselő.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a napirendi javaslat a meghívóban kiküldésre került a
Képviselők részére. Megkérdezi, hogy van-e valakinek napirendi javaslata?
Napirendi javaslat nem hangzott el.
Megkérdezi, hogy ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja?
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
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175/2013.(VIII.27.) 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 igazgatási ügyintéző
4. Előterjesztés a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 26/2004.(XII.15.) Önkorm.
rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
5. Előterjesztés a helyi adó rendeletek módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
6. Előterjesztés beiskolázási támogatás megállapítására, valamint a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.) Önkorm. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
7. Beszámoló a Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola 2012/2013. tanévéről.
Előadó: Székely László igazgató
8. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójára.
Előterjesztő: Torkos György ügyvezető igazgató
9. Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Dr. Hajdu Lajos polgármester
10. Előterjesztés folyószámla hitelkeret igénylésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
11. Előterjesztés óvodatej programban való részvételre.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
12. Előterjesztés belső ellenőrzési terv elfogadására.
Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
13. Előterjesztés települési értéktár létrehozására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
14. Előterjesztés a Tulipán utca súly- és sebességkorlátozására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
15. Előterjesztés szociális lakás bérletére beérkezett pályázatok elbírálására. (Zárt ülésre
javasolt.)
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
16. Előterjesztés stég eladásához való hozzájárulás megadására. (Zárt ülésre javasolt.)
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
17. Előterjesztés támogatás iránti kérelemre. (Zárt ülésre javasolt.)
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
18. Javaslattétel díszpolgári cím és „Berekfürdőért” kitüntetés adományozására. (Zárt
ülésre javasolt.)
Javaslattevők: Képviselő-testület tagjai
19. Előterjesztés az Allnet Hungary Kft. kérelmére. (Zárt ülésre javasolt.)
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
20. Aktualitások.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Napirendi pont: Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek interpellációja,
kérdése?
Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
Megkérdezi a jelenlévő lakosságot, hogy van-e valakinek interpellációja, kérdése?
Selmeci Tamás berekfürdői lakos elmondja, hogy megkapta a vízdíj számlát a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt-től. Megkérdezi, hogy hogyan került ide ez a csapat? A számla nem világos, nehezen
követhető.
Szó lesz a Tulipán utcáról. Nem ismeri a fejlesztési terveket. A pályázattal mit lehet kezdeni?
A „Berekfürdőért” kitüntetés és a díszpolgári cím napirendi pontként szerepel. Hol lehet megnézni,
hogy eddig kik kaptak díjat?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válaszol a feltett kérdésekre.
A vízszolgáltatást a törvény erejénél fogva csak az a szolgáltató végezheti, amely legalább 50.000
bekötéssel rendelkezik, a többi szolgáltató a törvény erejénél fogva megszűnik. Ezen a területen csak a
Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. alkalmas a feladat ellátására. A teljes megye, továbbá más megyék
is tartoznak hozzá. Próbáltunk más megoldást keresni, de nem sikerült. Tárgyalásokat
kezdeményeztünk a céggel, hogy legyen helyi ügyfélszolgálat.
A Tulipán út nem pályázati pénzből valósult meg. Az út nagyon rossz volt, ezért rendbe kellett tenni.
A Camping út le lett aszfaltozva, a Tulipán utca viszont „mart” aszfalttal lett ellátva, mely
referenciaként szolgál. Az út rendben tartása érdekében próbálunk valamilyen korlátozást bevezetni.
Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző elmondja, hogy a díszpolgári címben és
„Berekfürdőért” kitüntetésben részesültek a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők, de a honlapra is
fel lesz téve.
Papp Imréné berekfürdői lakos kapcsolódva a vízdíjszámlázáshoz, elmondja, hogy probléma lesz vele.
Nem lettek jól átadva az adatok, és így az ő ingatlanát is üdülőként kezelik, és évente egyszer lesz
leolvasás.
Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző elmondja, hogy az a probléma, hogy a két számlázó
program nem kompatibilis egymással. A hibákat jelezni fogják a szolgáltatónak.
Papp Imréné berekfürdői lakos elmondja, hogy az is probléma, hogy e kell menni Karcagra szerződést
kötni azért, hogy havi számlás legyen.
Egy másik ingatlantulajdonos megkérdezi, hogy nem lehetne elérni, hogy ne kelljen bemenni Karcagra
szerződést kötni?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Ezért kezdeményeztünk tárgyalást, hogy megpróbáljuk elérni,
hogy legyen itt ügyfélszolgálat.
Torkos György ügyvezető igazgató kéri, hogy a lakosok is jelezzék a szolgáltató felé, hogy szükség
lenne itt egy ügyfélszolgálatra.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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2. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülés július 10-én volt. Azóta eltelt a
nyár. Elég sok minden történt, melyeket röviden ismertet.
A nyári rendezvények, a Testvérvárosi találkozó, a Bereki Vigasság, az Indonéz nap, az Országos
Nyugdíjas Találkozó, a Neoton koncert az éjszakai fürdőzéssel sikeresen lezajlott.
Átadásra került a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából elkészült Mátyás király szobor, a Leader
támogatással a játszótér, valamint átadásra került a Camping és a Tulipán út.
40 csángó, lövétei és erdélyi gyermek táborozott a Megbékélés Házában, szeptember elején pedig 15
csíkszentkirályi gyermek jön Berekfürdőre.
Augusztus közepén a néptáncosokkal Atriban volt egy delegáció, melynek alkalmával aláírásra került
a testvérvárosi szerződés. Atri klasszikus kis olasz város, mely óriási múlttal rendelkezik.
Augusztus 1-jével megtörtént a bankváltás. Az Önkormányzat és intézményei számlavezető intézete a
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Túrkevei Kirendeltsége.
Jelenleg az Önkormányzat számláján kb. 8 millió Ft van, a Berek-Víz Kft. számláján pedig kb. 80
millió Ft van. Tavaly az Önkormányzat számlája mínuszos volt, a Berek-Víz Kft.-nek is kb. 20 millió
Ft-tal volt kevesebb pénze. Összességében kb. 50-60 millió Ft-tal van több pénz, mint tavaly ilyenkor.
Elmondja, hogy a Radnóti Miklós utca végén lévő erdősávban az aljnövényzet 600-700 m2-en
megégett. Szerencsére gyorsan eloltották a tüzet és nem keletkezett komolyabb kár.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

3. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülés óta egy lejárt határidejű határozat
volt, a 127/2013.(VI.13.) Önkorm. határozat a számlavezető bank váltásáról. Felelős: Dr. Hajdu Lajos
polgármester. Határidő: 2013. július 31.
2013. augusztus 1-i hatállyal a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezettel a szerződés
megkötésre került, a Budapest Bank Zrt-nél pedig a szerződést felmondtuk. A bankváltással
kapcsolatosan az érintetteket tájékoztattuk. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző elmondja, hogy az erdő tuskózására, gyökértelenítésére,
talaj előkészítésre 1.300.000 Ft-ot nyertünk pályázat útján. A fásításra is kapni fogunk támogatást, de
még nem tudjuk, hogy mekkora összeget.
Az ivóvízminőség-javító program előkészítő szakaszának ellenőrzésére került sor. Eltérést az
ellenőrök nem tapasztaltak. Most pedig elkezdődött a megvalósítási szakasz, mely jóval nagyobb
volumenű lesz.
Hétfőn pedig a gyermekmedence megvalósulásának utólagos ellenőrzése volt.
Dr. Hajdu Lajos polgármester a pályázatokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a játszótérre 5 millió Ftot, a Mátyás király szoborra szintén 5 millió Ft-ot, a Testvérvárosi találkozóra pedig 19 ezer eurót
nyertünk. A nyári programokra, mint a Nagykunság kincsei programsorozatra 3 millió Ft-ot kaptunk,
melynek keretében valósult meg a Bereki Vigasság, a Kalász ünnep, és még hátra van a Kukorica nap.
Hamarosan kezdődik a Karcag-Kunmadarasi út felújítása. A kövek depózására kértek az
Önkormányzattal területet a Tüzép mellett.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
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176/2013.(VIII.27.) 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
Dr. Hajdu Lajos polgármester távozott az ülésről. Az ülés vezetését Czinege Béla alpolgármester vette
át.

4. Napirendi pont: Előterjesztés a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 26/2004.
(XII.15.) Önkorm. rendelet módosítására.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására az
előterjesztés a Képviselők részére kiküldésre került. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző elmondja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva
megvizsgálta a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díj helyi
szabályairól szóló 26/2004.(XII.15.) Önkorm. rendeletét.
A környezetterhelési díjról szóló törvény nem ad lehetőséget az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott víz figyelembevételére, a talajterhelési díj alapjának meghatározásánál,
ezért ezt a szövegrészt hatályon kívül kell helyezni.
A törvény alapján az egyedi vízbeszerzés esetén, mérési lehetőség hiányában az átalány alapján
meghatározott víz mennyiségét kell a talajterhelési díj alapjának tekinteni, csökkentve a locsolási célú
felhasználásra vett víz mennyiségével. A települési önkormányzatok rendeletben állapítják meg a
talajterhelési díjjal kapcsolatban az átalány megállapításának szempontjait. A rendelet ezt nem
tartalmazza, így a kiegészítése indokolt.
Mindezeken túl a rendeletet módosítani kell a bankváltás, a szolgáltató változása miatt.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy mit jelent a 90 % kedvezmény?
Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző elmondja, hogy ezzel ösztönözni szeretnénk a
szennyvízhálózatra való rákötést. A rákötés évében a talajterhelési díj 90%-al csökkenthető.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a rendeletmódosítás elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendeletmódosítást 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
16/2013.(VIII.28.) Önkorm. rendelet
talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 26/2004. (XII.15.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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5. Napirendi pont: Előterjesztés a helyi adó rendeletek módosítására.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a helyi adó rendeletek módosításáról az előterjesztés a
képviselők részére kiküldésre került. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző elmondja, hogy a helyi adó rendeletek módosítása az
Alaptörvény, valamint a számlaszámok módosítása miatt szükséges
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja az építményadó rendelet módosítását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az építményadó rendelet módosítását 6 igen szavazattal, ellen
és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
17/2013.(IX.02.) Önkorm. rendelete
az építményadóról szóló 22/2003.(XII.15.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Czinege Béla alpolgármester szavazásra bocsátja a telekadó rendelet módosítását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a telekadó rendelet módosítását 6 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
18/2013.(IX.02.) Önkorm. rendelete
a telekadóról szóló 23/2003.(XII.15.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Czinege Béla alpolgármester szavazásra bocsátja a kommunális adó rendelet módosítását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kommunális adórendelet módosítását 6 igen szavazattal,
ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
19/2013.(IX.02.) Önkorm. rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

szóló

24/2003.(XII.15.)

Önkorm.

rendelet

Czinege Béla alpolgármester szavazásra bocsátja az idegenforgalmi adó rendelet módosítását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az idegenforgalmi adó rendelet módosítását 6 igen szavazattal,
ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
20/2013.(IX.02.) Önkorm. rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló 25/2003.(XII.15.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Czinege Béla alpolgármester szavazásra bocsátja a helyi iparűzési adó rendelet módosítását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a helyi iparűzési adó rendelet módosítását 6 igen szavazattal,
ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
21/2013.(IX.02.) Önkorm. rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 26/2003.(XII.15.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző elmondja, hogy a 6. napirendi ponttal kapcsolatosan
Polgármester úrnak módosító javaslata van, ezért javasolja a napirendi pont tárgyalását elhalasztani
addig, amíg Polgármester úr vissza nem érkezik.

Készült: 2013.08.27-én

7/16

Czinege Béla alpolgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.

7. Napirendi pont: Beszámoló a Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola 2012/2013.
tanévéről.
Székely László igazgató elmondja, hogy a 2012/2013. tanévről szóló beszámoló rövidített változatát
készítette el a Képviselők részére. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A múlt tanévben nagy változás történt az iskola életében, mivel 2012. szeptember 1-jén még az
Önkormányzat volt a fenntartó, 2013. január 1-jétől pedig már a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz tartoznak. Beszámolt a tanulmányi eredményekről, a kompetenciamérésről, a
hiányzásokról, a magatartás és szorgalom jegyekről, a tanórán kívüli rendezvényekről, a zeneiskolai
oktatásról, a továbbtanulásokról.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
177/2013.(VIII.27.) Önkorm. határozat
a Veress Zoltán Általános Iskola beszámolójáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berekfürdői Veress Zoltán
Általános Iskola 2012/2013. tanévéről szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesülnek:
1) Székely László igazgató, Veress Zoltán Általános Iskola
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal
Székely László igazgató elmondja, hogy a 2013/2014. tanévet 119 tanuló kezdi meg. Három család,
összesen 6 gyermek elköltözött. Két üres álláshely volt. Szeptembertől 1 tanítóval többen lesznek. A
másik üres álláshely több tárgyból tevődik össze.
Meglepődve tapasztalta, hogy vízdíj számlát kapott az iskola. Amíg az Önkormányzat volt a fenntartó,
addig a vízdíjat átvállalta, június 1-jétől azonban már más a szolgáltató.
Szeptember első hetében Csíkszentkirályról jönnek gyerekek. Az étkeztetésüket a Megbékélés Háza
által biztosítják.
Ma fogadják el a köznevelési törvény módosítását. Vélhetően 37%-os béremelést kapnak.
Folytatni szeretnék az úszásoktatást. Megkérdezi a Berek-Víz Kft. igazgatóját, hogy a beruházás
meddig engedi az úszásoktatást?
Torkos György ügyvezető igazgató válasza: November végéig mindenképpen járhatnak úszni, de
elképzelhető, hogy december végéig rendelkezésre állnak a fedett medencék.
Visszaérkezett az ülésre Dr. Hajdu Lajos polgármester.
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6. Napirendi pont: Előterjesztés beiskolázási támogatás megállapítására, valamint a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.) Önkorm. rendelet
módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a beiskolázási támogatásra az előterjesztés a képviselők
részére kiküldésre került. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Eddig tankönyvtámogatást kaptak az általános iskolás gyerekek. Most már nem az Önkormányzat
fenntartása alatt van az iskola. A saját iskolánkba járókat támogattuk eddig. Tavaly az „ingyenes”
tankönyvre nem jogosultak tankönyvárának 50 %-át vállalta át az Önkormányzat. Kérdés, hogy most
kiknek adjanak beiskolázási támogatást?
A középiskolások esetében a támogatottak köréből kivettük az Arany János Tehetséggondozó
Programban résztvevőket, mivel ők havi 5000 Ft ösztöndíjban részesülnek, a főiskolásokhoz
hasonlóan, akik Bursa Ösztöndíjat kapnak.
Székely László igazgató elmondja, hogy a tankönyv árát augusztus 15-ig a szülőknek ki kellett fizetni.
A befizetési csekket a tankönyvek átvételekor be kell mutatni, illetve az „ingyenes” tankönyvre
jogosultak esetén a kiemelt családi pótlékra való jogosultságot, vagy a gyermekvédelmi támogatásra
való jogosultságot igazolni kell. 11-12.000 Ft-ba kerülnek a tankönyvek. 28 főnek kell fizetni a
könyvekért.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy eddig is a Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskolába
járó gyerekeket támogattuk. Érdemes ezeket a gyerekeket továbbra is támogatni annak érdekében,
hogy az iskola megmaradjon.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a javaslata az, hogy a berekfürdői lakóhellyel
rendelkező gyerekeket támogassák, és az iskolának is adjanak egy bizonyos összegű támogatást, a
rászorulók támogatása céljából.
Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző elmondja, hogy 28 főnek kell fizetni a tankönyvekért,
melyből 15 fő a berekfürdői. 13 kunmadarasi gyerekről van szó.
Székely László igazgató elmondja, hogy ha az iskola kapja meg a támogatást, azt vélhetően az
„ingyenes” tankönyvre nem jogosult kunmadarasi gyerekek között fogja szétosztani.
Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző elmondja, hogy kigyűjtötte a hivatal, hogy hány állandó
lakóhellyel rendelkező általános iskolás van. Összesen 76 fő, melyből 22 fő nem itt él, csak az állandó
lakóhelyük van itt. Ha a berekfürdői lakóhellyel rendelkező gyerekeket támogatják, akkor mi alapján
fogják elutasítani annak a kérelmét, akinek ugyan itt van az állandó lakóhelye, de nem itt él?
Dr. Hajdu Lajos polgármester az elhangzottakat figyelembe véve, az előterjesztés alapján javasolja
megállapítani a beiskolázási támogatást.
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:
178/2013.(VIII.27.) 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 a községben óvodai ellátásban vagy általános
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iskolai oktatásban részesül(nek), továbbá speciális iskolai oktatásban, vagy nappali
tagozaton 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 óvodai nevelésben, általános iskolai oktatásban.
1) A beiskolázási támogatás összegei:
- Óvodai ellátás esetén
1.000 Ft/fő
- A Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskolában tanuló „ingyenes”
tankönyvre nem jogosult gyermekek esetén
6.000 Ft/fő
- Gimnáziumban, szakiskolában, szakközépiskolában tanulók esetén (kivéve az
Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulókat)
10.000 Ft/fő
2) A beiskolázási támogatás igénylésének módja:
- A községben óvodai ellátásban részesülő gyermekek után a támogatás igénylése az
intézményvezető feladata, mely igénylés pontos névsor leadásával történik.
- A községben általános iskolai oktatásban részesülő gyermekek, valamint a speciális
iskolában tanulók esetében a támogatást a szülő/törvényes képviselő a tankönyvár
díjbekérő levelével és iskolalátogatási igazolás bemutatásával igényelhetik 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 2013. október 15-ig igényelhető.
3) A beiskolázási támogatás kifizetése:
- A községben óvodai nevelésben részesülő gyermekek után gyermek után az
intézményen keresztül történik.
- Egyéb esetekben a Polgármesteri Hivatal pénztárán keresztül történik a támogatás
kifizetése.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beiskolázási támogatást az
Önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére vállalja.
Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Határidő: 2013. október 15.
Erről értesülnek:
1) A Szülők közhírellés útján
2) Veress Zoltán Általános Iskola Berekfürdő, IV. Béla király út 1.
3) Veress Zoltán Óvoda Berekfürdő, Fürdő u. 9.
3) Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
4) Dr. Hajdu Lajos polgármester
5) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ennek megfelelően módosítani kell a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.) Önkorm. rendeletet.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a rendeletmódosítás elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
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22/2013.(IX.02.) Önkorm. rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. Napirendi pont: Előterjesztés a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójára.
Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy a Berek-Víz Kft. 1-7 havi pénzügyi beszámolója
elkészült. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A kiadási oldallal a jövő héten kiegészíti a
beszámolót.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a beszámolóban le van írva, hogy a bevételek a tavalyi
évhez képest csökkentek, mégis a pénzállomány 20 millió Ft-tal több mint tavaly. Mi ennek az oka? A
kiadásokat ennyire visszafogták?
Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy a beruházásra kapott támogatás javított az
egyenlegen, de csökkentek a kiadások is.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja hogy 4-5 % az elmaradás. Az idegenforgalmi adóban is van
elmaradás, de szinte csak annyival, amennyit a vasútépítő munkások után befizettek. Az augusztus
erős hónap volt, aminek még nem látjuk az eredményét. Kéri, hogy a Képviselőknek a jövő hét
folyamán küldjék meg a kiadásokról szóló beszámolót.
Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy a jövő héten megkapják.
Selmeci Tamás berekfürdői lakos nem ért egyet azzal, hogy majd két hét múlva térnek vissza egy
ilyen dologra, amin a falu jövője függ.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a jövő héten megkapják a képviselők a kimutatást.
Elhangzott, hogy 20 millió Ft-tal több a bevétel, mint tavaly, tehát pénzügyileg jól áll a Berek-Víz Kft.
Arra kíváncsiak, hogy a bevétel növekedést mi okozta, hiszen a forgalom csökkent.
Azzal a kiegészítéssel, hogy a kiadásokról a kimutatást küldje meg a Berek-Víz Kft. a képviselők
részére, ki az, aki a beszámolót elfogadja?
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiegészítéssel a beszámolót elfogadja, erről a következő
határozatot hozta:
179/2013.(VIII.27.) Önkorm. határozat
a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. 2013. 1-7. havi
pénzügyi beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza Torkos György ügyvezető igazgatót, hogy a beszámolóhoz
a Berek-Víz Kft. 2013. 1-7. havi kiadásait csatolja, valamint küldje meg a Képviselők
részére.
Felelős: Torkos György ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. szeptember 6.
Erről értesülnek:
1) Berek-Víz Kft.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Polgármesteri Hivatal
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9. Napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről a
beszámoló a Képviselők részére kiküldésre került. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Törvényi kötelezettség a beszámoló elkészítése. Túl sokat még nem mutat az 1. félév, hiszen a
bevételek nagy része a nyár folyamán keletkezik. Átadja a szót Kocsis Veronikának, a beszámoló
készítőjének.
Kocsis Veronika gazdasági ügyintéző elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetést
324.036 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A bevételek 213.331 ezer Ft-ra, 66 %-ra
teljesültek. A kiadások 177. 991 ezer Ft-ra, 55 %-ra teljesültek. Az előző évekhez képest különös
változás nincs. Az idegenforgalmi adó kiegészítés 7,4 millió Ft már teljesült. A közfoglalkoztatásra is
kaptunk 10,9 millió Ft-ot. Egyéb bevételként jelentkezett az NKA pályázat szobor támogatása 2.250
ezer Ft-ban, Az ivóvízminőség javító pályázatra a támogatást folyamatosan kérjük le. A Berek-Víz
Kft. bérleti díja a 2. félévben fog teljesülni.
Papp Imréné berekfürdői lakos megdicséri a beszámolót, melyből a jelenlévők hallgatóság is kapott
információkat. Tényeket közölt, nem úgy, mint az előző beszámolók.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a honlapon megtalálhatóak az előterjesztések, de
igyekezni fog, hogy minden jelenlévő megkapja a megfelelő információt.
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
180/2013.(VIII.27.) Önkorm. határozat
Berekfürdő Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján, a Berekfürdő Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló
beszámolót elfogadja.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
3) Polgármesteri Hivatal

10. Napirendi pont: Előterjesztés folyószámla hitelkeret igénylésére.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat évek óta folyószámlahitel felvételére
kényszerült. 2013. évben még nem volt szükség ilyen típusú hitel igénybevételére, de a biztonságos és
kiegyensúlyozott gazdálkodás érdekében ajánlott egy 20 000 eFt folyószámlahitel keret felvétele 2013.
december 30-ig. Szükség lehet erre a pénzre, mivel a fürdőberuházás utófinanszírozású. Készenléti
kamatot nem számolnak fel.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy mi van akkor, ha több pénzre van szükség?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Jövőre újra lehet igényelni. Van-e még valakinek kérdése,
észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
181/2013.(VIII. 27.) sz. Önkorm. határozat
a folyószámla hitelkeret igénybevételéről
Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága
érdekében, a szerződéskötéstől 2013. december 30-ig 20 millió Ft összegű
folyószámlahitel-keret igénybevételét határozza el a számlavezető, a Kunszentmárton és
Vidéke Takarékszövetkezettől (5420 Túrkeve, Petőfi tér 3-5.).
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon, felhatalmazza a folyószámlahitel szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
3) Polgármesteri Hivatal

11. Napirendi pont: Előterjesztés óvodatej programban való részvételre.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat évek óta támogatja az
Iskolatej/Óvodatej akcióprogramot, melynek keretében az óvodás és általános iskolás gyerekek
naponta fogyaszthatnak tejterméket. 2013. évtől, mint intézményfenntartó csak az óvodás gyerekek
támogatása megoldható. Az óvodás gyerekek esetében 2012. évben kb. 30 eFt-ot kellett az
önkormányzatnak finanszíroznia, mely ebben az évben is várhatóan ennyi lesz.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért 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:
182/2013.(VIII. 27.) sz. Önkorm. határozat
az Óvodatej akcióprogram támogatásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
fenntartásában lévő Veress Zoltán Óvoda (Berekfürdő, Fürdő u. 9.) az intézményébe
járó gyerekek részére a 2013/2014. nevelési évre ingyenes Óvodatejet biztosítson.
A képviselő-testület az óvodatej költségét az Önkormányzat a 2013. és 2014. évi
költségvetése terhére vállalja.
Erről értesülnek:
1) Veress Zoltán Óvoda Berekfürdő, Fürdő u. 9.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
4) Polgármesteri Hivatal
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12. Napirendi pont: Előterjesztés belső ellenőrzési terv elfogadására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy törvényi kötelesség a belső kontrollrendszer, a belső
ellenőrzés működtetése. A belső ellenőrzési ütemterv elfogadásával késedelemben vannak, melynek az
oka az, hogy a közös hivatal megalakulása esetén e feladat ellátása a székhelytelepülés hatáskörébe
tartozott volna. Mivel a közös hivatal még mindig nem alakult meg, így a belső ellenőrzési feladatokat
el kell látnunk.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
183/2013. (VIII. 27.) Önkorm. határozat
a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) bekezdése rendelkezése,
valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet alapján 2013. évre vonatkozóan az alábbi belső
ellenőrzési tervet határozza meg:
1. A helyi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő szabályzatok ellenőrzése.
2. A Berek-víz Kft. bizonylati rendjének ellenőrzése.
Felelős: Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
Határidő: 2013. december 31.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
3) Polgármesteri Hivatal

13. Napirendi pont: Előterjesztés települési értéktár létrehozására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen döntött a települési értéktár
létrehozásáról. Az Önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely szervezi a
településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek
adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi az a megyei értéktárnak. Az Önkormányzat a feladat
ellátásával megbízhat a település területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását,
gondozását végző állami, települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott
intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy a településfejlesztésben tevékenykedő
külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet is.
A Polgármesteri Hivatal javaslata, hogy a Képviselő-testület a feladat ellátásával bízza meg a
Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítványt, Dr. Hajdu Lajos
polgármester és Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző bevonásával. Az Alapítvány köteles a
munkájáról folyamatosan tájékoztatni a Képviselő-testületet, illetve a települési értéktár adatainak a
megyei értéktárba történő megküldéséhez a Képviselő-testületet jóváhagyó határozata szükséges.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért 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:
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184/2013.(VIII.27.) Önkorm. határozat
települési értéktár létrehozásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (3) bekezdése alapján a települési
értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozásával és annak gondozásával,
valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével megbízza a Berekfürdő
Község Települési és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítványt.
A Képviselő-testület megbízza az Alapítványt, hogy
- munkájába vonja be Dr. Hajdu Lajos polgármestert és Potornainé Szűcs Katalin
igazgatási ügyintézőt,
- munkájáról folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet.
A települési értéktár adatainak a megyei értéktárba történő megküldéséhez a Képviselőtestületet jóváhagyó határozata szükséges.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Hajdu Lajos polgármestert, hogy az Alapítvány
megbízásáról 30 napon belül tájékoztassa a Hungarikum Bizottságot.
Erről értesülnek:
1) Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
4) Hungarikum Bizottság
5) Polgármesteri Hivatal

14. Napirendi pont: Előterjesztés a Tulipán utca súly- és sebességkorlátozására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy 2013. július elején elkészült a Camping és a Tulipán út
aszfaltozása. A Tulipán út „mart aszfalt”-ból készült. Az út megóvása érdekében a Tulipán utca
elejére, a Tulipán utca és a Camping utca kereszteződésébe „Lakó-pihenő övezet” jelzőtábla kerülne
kihelyezésre.
Papp Imréné berekfürdői lakos elmondja, hogy az ott lakók közössége pedig meg fogja kérni a
Rendőrséget, hogy néha jelenjenek meg.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Felelős:
Kustár Péter, határidő: szeptember 30.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot a kiegészítéssel elfogadta, erről a
következő határozatot hozta:
185/2013.(VIII.27.) Önkorm. határozat
„Lakó-pihenő övezet” jelzőtábla kihelyezéséről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tulipán utcára, a Camping
utca és a Tulipán utca kereszteződésébe „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblát helyez el, a
mart aszfaltos út megóvása érdekében.
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjék a tábla
beszerzéséről és kihelyezéséről. A Képviselő-testület a tábla költségeit az Önkormányzat
2013. évi költségvetésének tartalék kerete terhére vállalja.
Felelős: Kustár Péter közterület-felügyelő
Határidő: 2013. szeptember 30.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
3) Kustár Péter közterület-felügyelő
4) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 46. §
(2) bekezdés c) pontja alapján az ülés további részére a vagyonnal való rendelkezés miatt zárt ülés
tárgyalását javasolja.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
186/2013.(VIII.27.) Önkorm. határozat
Zárt ülés tartásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ülés
további részére zárt ülést rendel el.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Polgármesteri Hivatal
k. m. f.
/: Dr. Hajdu Lajos :/
polgármester

/: Potornainé Szűcs Katalin :/
igazgatási ügyintéző
az SZMSZ 49. §-a alapján

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/: Hosszu András :/
képviselő
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