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Készült a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 2013. december hó 19. napján 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
Potornainé Szűcs Katalin
Torkos György
Koszna Anita

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
ügyvezető igazgató
a Magyar Vöröskereszt Karcagi Területi
Szervezetének képviseletében

A lakosság részéről 6 fő
Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket az év utolsó
testületi ülésén.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes számban megjelent, a 7 képviselőből 5
képviselő van jelen.
Az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Buczkó Zoltánné 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:
275/2013.(XII.19.) Önkorm. határozat
a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a
jegyzőkönyv hitelesítésére Buczkó Zoltánné és Dr. Kenyeres Imre képviselőket
választotta meg.
Erről értesülnek:
1) Buczkó Zoltánné képviselő
2) Dr. Kenyeres Imre képviselő
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a napirendi javaslat a képviselők részére kiküldésre
került. Egy módosítási javaslata van, a 6. napirendi pontot javasolja a napirendről levenni, mivel a
parlament 2015-re elhalasztotta a szociális temetés bevezetését.
Van-e valakinek módosító indítványa, további napirendi javaslata?
További javaslat nem hangzott el.
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Megkérdezi, hogy ki az, aki elfogadja a 6. napirendi pontnak a napirendről történő levételét?
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 6. napirendi pontnak a napirendről történő levételét 5 igen
szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta.
Szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
276/2013.(XII.19.) 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. Többszörös véradók jutalmazása.
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5. Előterjesztés a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 6/2009.(III.10.) Önkorm. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
6. Előterjesztés a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
7. Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
8. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
9. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi
munkatervére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
10. Javaslattétel a Jász-Nagykun-Szolnok megye kitüntető díjaira.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
11. Előterjesztés a „Berekfürdő ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-1.3.0/09-112013-0061 azonosítószámú projekt, projektmenedzser szervezet kiválasztására irányuló
hirdetmény közzététele nélküli a Kbt. 122/A. §-a szerinti közbeszerzési eljárás
eredményéről.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
12. Előterjesztés a „Berekfürdő ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-1.3.0/09-112013-0061 azonosítószámú projekt FIDIC mérnök-, műszaki ellenőri feladatainak
ellátására irányuló hirdetmény közzététele nélküli a Kbt. 122/A.§-a szerinti
közbeszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
13. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. szervezeti struktúrájára.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
14. Előterjesztés haszonbérleti szerződés meghosszabbítására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
15. Aktualitások.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
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Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Napirendi pont: Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi a Képviselőket, hogy van-e valakinek interpellációja,
kérdése.
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy tudnak-e valamit tenni a macskákkal?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: Megpróbálják befogni őket.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi a Képviselőket, hogy van-e még valakinek interpellációja,
kérdése?
További interpelláció, kérdés a Képviselők részéről nem hangzott el.
Megkérdezi a jelenlévő lakosokat, hogy van-e valakinek interpellációja, kérdése?
Kovács Ferencné berekfürdői lakos megkérdezi, hogy a fürdő előtti járda mellett nem lehetne-e a
falevelet összeszedni?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Intézkedni fognak a terület rendbetételéről.
Töreki István berekfürdői lakos megkérdezi, hogy az októberben tárgyalt, a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Kormányhivatal és Kunmadaras Önkormányzata közötti per a közös hivatallal kapcsolatosan
lezárult-e már?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Azóta volt egy újabb tárgyalás is, de a döntést elhalasztották.
Töreki István berekfürdői lakos a fürdőberuházásról szeretne érdeklődni, vagy külön napirendi
pontként fogják tárgyalni?
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a két ülés között történt főbb események ismertetése
során adott volna erről tájékoztatást. Elmondja, hogy a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési
eljárás folyamatban van, melyet várhatóan eredménytelenné kell nyilvánítani, ha a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség úgy dönt, és új eljárást kell kiírni.
Töreki István berekfürdői lakos elmondja, hogy akkor a beruházás elkezdése jócskán kitolódik.
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Várhatóan 1-2 hónapot fognak csúszni. Sajnos a közbeszerzési
eljárás rendjébe nem lehet beleszólni, a szabályokat be kell tartani. Az első kiírásra 5 pályázat érkezett,
de mindegyikben formai hibák voltak, amiket nem lehet pótolni.
Töreki István berekfürdői lakos elmondja, hogy közmeghallgatás, falugyűlés ebben az évben csak
egyszer volt, februárban. Azóta miért nem volt?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: A jogszabály szerint évente egy közmeghallgatást kötelező
tartani. Voltak önkormányzati kerekasztal beszélgetések bizonyos témákban az ősz folyamán, melyre
mindenki kapott meghívót. Januártól ezeket a kerekasztal beszélgetéseket újraindítjuk.
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Töreki István berekfürdői lakos elmondja, hogy többen reklamáltak, hogy illett volna tartani még egy
falugyűlést. A lakosság tájékoztatása egyenlő a nullával. A testületi ülésekre igen kevesen jönnek el.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a fontosabb dolgok felkerülnek az internetre is.
Kovács Ferencné berekfürdői lakos megkérdezi, hogy ha valakinek nincs internete, hol tudja
megnézni?
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a jegyzőkönyvek a könyvtárban is megtalálhatók.
Kerekasztal beszélgetés 4 volt ebben az évben. Az elején meg volt a megfelelő érdeklődés, ami utána
elmaradt.
Kovács Ferencné berekfürdői lakos elmondja, hogy a Napsugár Nyugdíjas Klub a rendezvényeire meg
szokta hívni a testületi tagokat. Sajnálja, hogy nem tisztelik meg őket. Nem érdeklődnek az iránt, hogy
mit csinálnak, hogyan tölti el az idejét az a 70 ember. Ez a klub a másik klubhoz képest nagyon
hátrányban van. A másik klubba polgármester úr mindig elmegy. A dalkör szereplései, eredményei
után sem érdeklődnek soha.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy most szombaton volt egy összejövetele a klubnak, amin
családi elfoglaltság miatt nem tudott részt venni. Nagyon szívesen beszélget januárban a klubbal.
Kovács Ferencné berekfürdői lakos elmondja, hogy január 6-án lesz az első foglalkozása az
énekkarnak.
Bakos József berekfürdői lakos megkérdezi, hogy mennyire általános az, hogy a dolgozókat piros
ponttal, illetve érdemjeggyel értékelik?
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a munkahelyi vezető egyéni döntése, hogy hogyan
értékeli a dolgozókat. A Polgármesteri Hivatal dolgozóit is értékelik bizonyos időközönként. Ezek a
dolgok nem kerülnek nyilvánosságra.
Bakos József berekfürdői lakos számára ez újdonság. Eddig még nem volt ilyen.
Kovács Ferencné berekfürdői lakos elmondja, hogy a fürdő dolgozóit a vendégek által is lehetne
osztályozni.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ez teljesen elfogadott dolog. A vezető negyedévente
értékeli a dolgozókat. Előre meghatározza a célokat, a célok alapján a feladatokat, és a feladatok
végrehajtását értékeli és közli a köztisztviselővel. Az értékelés a személyi anyag része.
Tresz Katalin berekfürdői lakos elmondja, hogy nem a dolgozók értékelik egymást, hanem a vezető.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ahol több csoport működik, ott általában a
csoportvezető értékel.
Tresz Katalin berekfürdői lakos megkérdezi, hogy mit jelent a Berekfürdő1 tábla?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: Utána fog járni.
Töreki István berekfürdői lakos megkérdezi, hogy lesz-e még útaszfaltozás?
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Fodor József, a Fenyő, a Tulipán, a Kemping út és a
Váci Mihály utca rendbetétele történt meg ebben az évben. A további aszfaltozások a
fürdőberuházástól függenek. A jövő évben június 30-ig rendbe kell tenni a „Méhecske”-t, a
Környezetvédelmi Hatóság kötelezése alapján, ami 20-30 millió Ft kiadást jelent. Továbbá nem tűr

Készült: 2013.12.16-án

5/20

halasztást az Orvosi Rendelő rendbetétele sem. Várhatóan lesz rá lehetőség, hogy további utakat
tegyenek rendbe.
Ebben az évben több mint 50 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat az utakra, úgy, hogy 4 évvel
ezelőtt a csőd szélén állt az egész település.
Van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

2. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.
Dr. Hajdu Lajos polgármester ismerteti a két ülés között történt főbb eseményeket.
Az előző képviselő-testületi ülés 2013. november 26-án volt.
2013. november 28-án Miniszteri elismerő oklevelet kapott Berekfürdő Község Önkormányzata Dr.
Pintér Sándor belügyminisztertől, a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott
kiemelkedő szakmai tevékenység elismerésérül. 3 millió Ft plusztámogatást kapott az Önkormányzat a
kertészet működéséhez. Ebből az összegből sikerült előre gyártott konténer szociális blokkot, raktárt
és irodai helyiséget vásárolni. Nőni fog a kertészek komfortfokozata. A kertészet nagyon jó munkát
végzett, amit megköszön a jelenlévő dolgozóknak, és megkéri, hogy ezt továbbítsák is a többieknek.
Sikerült megvalósítani azt a célt, amiért ez a Start munkaprogram létrejött.
Több mint 1000 m2 fűthető fóliasátor van. A munkákat megkönnyítette a mezőgazdasági kistraktor
beszerzése. Úgy gondolja, hogy ezekkel megalapozták azt, hogy a kertészet egy-két év múlva a saját
lábára álljon, amikor már nem lesz állami támogatás.
53 önkormányzat kapott elismerést.
2013. december 1-jén volt az Adventi gyertyagyújtás a fürdőben.
2013. december 17-én a Kistérségi Társulás ülése volt, melyen az átmeneti gazdálkodásról, alapító
okirat módosításáról és a 2014. évi munkatervről tárgyaltak. Korábban úgy volt, hogy a kistérségek
2014-ben már nem kapnak állami támogatást, de most úgy tűnik, hogy mégis kapnak, így a szociális
feladatokat továbbra is a kistérségen keresztül fogjuk megoldani.
2013. december 3. napján 13.00 órakor került sor a Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata által a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal ellen, a közös hivatallal kapcsolatos határozatának
felülvizsgálata iránt indított perére, a Szolnoki Törvényszéknél. Bekérték Berekfürdőtől a közös
hivatal kialakításával kapcsolatos iratanyagot.
November 20-tól Berekfürdőnek újra van jegyzője. A Kormányhivatal Potornainé Szűcs Katalint
nevezte ki jegyzővé addig, amíg a közös hivatal létre nem jön.
2013. december 10-én az ÉARFÜ helyszíni szemlét tartott a fürdőben a fürdőberuházással
kapcsolatosan. Egy dolgot kifogásoltak meg, hogy a beruházás táblája nem volt kihelyezve. Azóta ez
rendeződött.
2013. december 11-én a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Munkaügyi Központban a szociális
szövetkezettel kapcsolatosan volt megbeszélés. Ez a kertészetet fogja érinteni. Úgy tűnik, hogy egy
szociális szövetkezetet kell létrehozni annak érdekében, hogy a pályázatokon részt tudjanak venni.
Még sok a kérdés ebben az ügyben. 2014-ben még támogatni fogja az állam a Start munkaprogramot.
2013. december 12-én Tiszafüreden a Tisza-tó területfejlesztési konferenciája volt 2014-2020-ig. Sok
kérdés merült fel, mivel a Tisza-tó csak magát a Tisza-tavat és a körülötte lévő településeket akarja
figyelembe venni, és a „háttér” településekre minimális figyelmet fordítanak, annak ellenére, hogy a
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Tisza-tó idegenforgalmának 1/3-át Berekfürdő adja. Ha Berekfürdő más tájegységhez csatlakozna,
akkor statisztikailag nagyon lecsökkenne a Tisza-tó látogatottsága. A Tisza-tónak akkor van
jelentősége, ha olyan dolgot csinál, ami máshol nincs az országban. „Kis Balaton”-ként nem fog tudni
működni.
A Berek-Víz Kft-nek és az Önkormányzatnak együttesen 70 millió Ft-ja van jelenleg.
Tájékoztatja a lakosokat, hogy az Önkormányzat az összes intézményeinél és gazdasági társaságainál
összesen bruttó 5 millió Ft jutalom került kiosztásra. A képviselők, a polgármester és az
alpolgármester, a jegyző nem kapott jutalmat. Ez az összeg fedezte a Berek-Víz Kft-nél
felhalmozódott túlórák kifizetését is.
Késő tavasszal kérte a lakosság, hogy 1000 m2-es hobbikerteket biztosítson az Önkormányzat.
Második felszólításra 4 fő részére került a kert kiosztásra.
Ebben az időszakban fejeződött be a Fenyő és a Fodor József utca aszfaltozása, a Váci Mihály utca
útalapjának rendbetétele, valamint a Fenyő és a Fodor József utca közötti útalap elkészítése.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

3. Napirendi pont: Többszörös véradók jutalmazása.
Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti azokat a lakosokat, akik önként segítenek embertársaikon, a
vérdadáson keresztül. A Vöröskereszt tájékoztatása alapján időről időre elismerését fejezi ki az
Önkormányzat ezeknek az embereknek. Amit ők tesznek többet ér, mint a pénz, mert életeket
menthetnek vele.
Koszna Anita a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vöröskereszt nevében köszönti a véradókat:
Molnár János 10-szeres,
Dúzs Attila 20-szoros,
Kovács Pálné 20-szoros,
Szabó István 20-szoros,
Tresz Katalin 20-szoros,
Kovács Ferencné 25-szörös,
Bakos József 25-szörös,
Martin Sándor István 30-szoros,
Kiss Sándor 30-szoros,
Vajó-Rápolti Lőrinc 40-szeres,
Csapó Attila 40-szeres véradót.
Dr. Hajdu Lajos polgármester és Koszna Anita emléklapot és ajándékcsomagot ad át a véradóknak.
Akik nem tudtak eljönni a testületi ülésre, azoknak eljuttatják az ajándékcsomagokat.
Megérkezett az ülésre Czinegéné Bődi Szilvia képviselő.
4. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző röviden beszámol a lejárt határidejű határozatokról.
266/2013.(XI.26.) Önkorm. határozat a Berekfürdő, Tatárülés u. 27. sz. alatti szociális bérlakásról.
Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester. Határidő: 2013. november 30.
A bérleti szerződés megkötésre került, a bérlő családjával együtt elfoglalta a lakást.

Készült: 2013.12.16-án

7/20

251/2013.(XI.26.) Önkorm. határozat a Veress Zoltán Óvoda alapító okiratának módosításáról.
Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester. Határidő: 2013. december 5.
Az alapító okirat a Magyar Államkincstár részére megküldésre került. Napirendi pontként szerepel,
mivel a Magyar Államkincstár néhány észrevételt tett.
260-261/2013.(XI.26.) Önkorm. határozat Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételről. Határidő: 2013. december 12. Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester.
A határozat és a tanulók jelentkezési lapja az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő
Varga Katalin Gimnázium részére megküldésre került.
241/2013.(X.31.) Önkorm. határozat favágási és gallyazási munka megrendeléséről. Felelős: Kustár
Péter közterület-felügyelő. Határidő: 2013.12.31.
Kb. 120 mázsa fa került kivágásra a Móricz Zsigmond utcáról és más közterületekről. A fa a BerekVíz Kft. külső telephelyén került elhelyezésre, melyből 45 mázsa fa 9 családnak szociális tűzifaként
kiosztásra került.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Kovács Ferencné berekfürdői lakos megkérdezi, hogy hány rászoruló család van?
Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Attól függ, hogy hol húzza meg a határt, és mihez
viszonyítanak. Berekfürdőn vannak olyan családok, akik rászorultaknak számítanak, míg más
településen ezek a családok már nem számítanának rászorulónak.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző válasza: A segélycsomagok osztásánál 70 családdal szoktunk
számolni.
Kovács Ferencné berekfürdői lakos megkérdezi, hogy a rászorulóknak nem lehetne a faluban gyűjtést
szervezni?
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy Berekfürdőn annyira ismerik már egymást, hogy
személyesen támogatják a rászorulókat.
Kovács Ferencné berekfürdői lakos elmondja, hogy ő nem ismeri annyira a lakosokat.
Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy gyűjtést civil szervezeten belül, esetleg a Nyugdíjas Klub
által meg lehet szervezni, de a Vöröskereszthez is bármikor le lehet adni az adományokat.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalban is van egy polc, ahová a
gyerekjátékokat elhelyezték a dolgozók, amit bárki elvihet, de már a lakosok is hoztak játékokat.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele a
beszámolóval kapcsolatosan?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
277/2013.(XII.19.) Önkorm. határozat
a lejárt határidejű határozatokról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
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Erről értesülnek:
1) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Polgármesteri Hivatal

5. Napirendi pont: Előterjesztés a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 6/2009.(III.10.) Önkorm. rendelet módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 6/2009.(III.10.) Önkorm. rendelet módosításáról az előterjesztés kiküldésre
került a képviselők részére. Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Megkéri Potornainé Szűcs Katalin jegyzőasszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a rendelet módosítása az Alaptörvény, valamint a
jogszabályszerkesztés szabályainak való megfelelés, illetve a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1-jei változása miatt vált szükségességessé.
A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása eddig a jegyző hatásköre volt,
2014. január 1-jétől átkerült a Képviselő-testület hatáskörébe. A többi önkormányzati támogatáshoz
hasonlóan a közgyógyellátásra vonatkozó hatáskört is javasoljuk a polgármesterre átruházni.
2014. január 1-jei hatállyal az átmeneti segély és a temetési segély önkormányzati segélyre módosul.
Sajnos több olyan esettel találkoztunk, amikor a kérelmező, főként a pályakezdők semmilyen
jövedelemmel nem rendelkeznek, ezért javasoljuk az önkormányzati segély formájában a rendszeres
támogatás bevezetését.
A születési támogatás eddig nem volt jövedelmi határhoz kötve, de találkoztunk nagyon tehetős
családokkal is, ezért javasoljuk a támogatást jövedelmi határhoz kötni.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a lakosok nem nagyon vannak tisztában azzal, hogy az
állam által meghatározott összegnél jóval nagyobb jövedelmi határt állapítunk meg egyes
támogatásoknál, vagy jóval nagyobb összeget adunk, ami az önkormányzatnak súlyos milliókat jelent.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy azért vizsgálják felül évről-évre a rendeleteket, hogy
a tapasztalatok alapján segíteni tudjuk a rászorulókat.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy a környezettanulmány során mit vizsgál a hivatal?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az egyedülállóságot ezzel lehet ellenőrizni, de volt
olyan is, aki csak lakcímmel rendelkezett a községben, de életvitelszerűen nem itt élt, mégis
benyújtotta a születési támogatás iránti kérelmét.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a születési támogatás bevezetése a gyermekvállalás
ösztönzése miatt került sor. Nem nagy összeg, de a szüléskor nagy segítséget jelent.
Javasolja, hogy ahol lehet, az egyedülálló és a családos között ne tegyenek különbséget.
Van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző összefoglalja a rendeletmódosítási javaslatokat:
A méltányossági közgyógyellátás a Képviselő-testület
hatáskörébe került, melyet a testület átruház a Polgármester úrra.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy olyan érzése van, hogy pár éve visszafogták a szociális
támogatásokat, most pedig újra kiterjesztik.
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Potornainé Szűcs Katalin jegyző véleménye szerint számottevően nem fog emelkedni a szociális
támogatásokra fordított összeg.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző folytatja az összefoglalást:
Az egyszeri önkormányzati segélynél az egy főre jutó
jövedelem tekintetében eddig különbség volt a családosok és az egyedülállók között, illetve a
támogatás a többletkiadás függvénye volt. A többletkiadás összegének el kellett érnie az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Egy kevés jövedelemmel rendelkező családnak 20.000 Ft
többletkiadás rendezése is nagy nehézséget jelent.
A bevezetésre kerülne a rendszeresen adható
önkormányzati segély.
A születési támogatás jövedelmi határhoz lenne kötve.
A temetési segély bekerül az önkormányzati segélyek
közé.
A közgyógyellátásnál az egy főre jutó jövedelemnél nem
tennének különbséget az egyedülállók és a családosok között.
A szociális tűzifa kerülne még szabályozásra.
A szociális rendeletet minden évben, sőt évente többször felülvizsgálunk, a jogszabályok alapján,
illetve azért, hogy a rászorulókat támogatni tudjuk.
Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendeletmódosítási javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendeletmódosítási javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
32/2013.(XII.20.) Önkorm. rendelet
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(III.10.)
Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Napirendi pont: Előterjesztés a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet
módosításáról.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról szóló előterjesztés a képviselők
részére kiküldésre került. Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megkéri Potornainé
Szűcs Katalin jegyzőasszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a javaslat elsősorban azért készült, mert a
rendeletnek volt egy olyan pontja, az illetménykiegészítés, mely december 31-én lejár.
Nem volt meghatározva az adható jutalom mértéke, melyet úgy javaslunk meghatározni, hogy
személyenként tárgyévben nem haladhatja meg a köztisztviselő 2 havi illetményét.
Új dolog a hűségjutalom, melyet már több hivatalban alkalmaznak. Ennek a bevezetését az
magyarázza, hogy a jubileumi jutalom szabályai úgy változtak, hogy csak a közszolgálatban,
közalkalmazottként, vagy köztisztviselőként eltöltött idő után jár. Korábban az 1992. előtti
munkaviszonyt is beleszámolták a jubileumi jutalomba.
Kibővülne az adható juttatások köre a lakáscélú támogatással.
Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy ezek a juttatások kötelezőek, vagy csak adhatók?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző: Csak adható.
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Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy a hűségjutalom az illetményalaphoz igazodik, nem az
alapilletményhez?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző: Igen. 5 év után az illetményalap 50 %-a, bruttó 19.325 Ft.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Cafetéria keretében a lakáscélú hitel törlesztésére
lehet adni támogatást. Ez adó- és járulékmentes, míg az étkezési utalvány után fizetni kell. 5 év alatt 5
millió Ft adható. Érdemes lenne megnézni az összes intézménynél, hogy hány dolgozónak van ilyen
jellegű hitele.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy a Cafetérián felül is adható ez akár jutalomként?
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Igen.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy nagyon sok munkáltató beemelte a választható
Cafetáriák közé.
Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy mennyibe kerülne az Önkormányzatnak a jövő évben
a hűségjutalom?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy egy évben talán két köztisztviselőt érint.
Ezek adható juttatások.
Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi a jegyző asszonytól, hogy 5 év után már javasolja adni a
hűségjutalmat?
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy 5 év alatt már ki lehet ismerni a dolgozók munkáját.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az 5 év kevésnek tűnik, de a hozzájáró pénz sem sok.
Egy kis ösztönző, és megemlékezés, hogy már ennyi időt eltöltött a hivatalban.
Van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a rendeletmódosítási javaslat
elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendeletmódosítási javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:
33/2013.(XII.20.) Önkorm. rendelet
a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Napirendi pont: Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a törvényességi felhívással kapcsolatos előterjesztés a
Képviselő-testület részére kiküldésre került. Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Van-e
valakinek kérdése, észrevétele?
Czinege Béla alpolgármester az előterjesztéssel kapcsolatosan annyit kíván megjegyezni, hogy ha
büntetést szab ki a Kormányhivatal azért, hogy nem érkezett be a jegyzőkönyv 15 napon belül, akkor
hárítsák át a büntetést arra, aki miatt késett a jegyzőkönyv.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
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További kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
278/2013.(XII.19.) Önkorm. határozat
törvényességi felhívás megtárgyalásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által tett
JNB/06/00819/2013. számú törvényességi felhívását.
A Képviselő-testület a törvényességi felhívásnak megfelelően gondoskodik arról, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.)
az 52. § (2) bekezdésének megfelelően a jegyzőkönyvek az ülést követő tizenöt
napon belül megküldésre kerülnek a kormányhivatalnak.
az 52. § (1) bekezdésének l) pontja alapján a jegyzőkönyvek tartalmazzák a
szavazás számszerű eredményét.
52. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően minden döntés határozatba vagy
rendeletbe legyen foglalva.
A Képviselő-testület véleménye szerint nem követett el azzal jogszabálysértést, hogy a
2013. október 24-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve mellé nem csatolta a meghívót,
tekintettel arra, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 12. § (3) bekezdése alapján:
„Sürgős és halasztást nem tűrő esetben az írásbeliségtől és a postázásra előírt határidőtől
el lehet térni.”
Ennek ellenére a Képviselő-testület igyekezni fog, hogy a rendkívüli ülések összehívása is
írásos meghívóval történjen.
A Képviselő-testületet a jövőben tartózkodni fog a hasonló jellegű jogszabálysértések
elkövetésétől.
Erről értesülnek:
1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth L. u. 2.
2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
4) Polgármesteri Hivatal

8. Napirendi pont: Előterjesztés a Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosítására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az Óvoda alapító okiratának módosítására az
előterjesztés a Képviselők részére kiküldésre került. Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az előző testületi ülésen módosításra került az Óvoda
neve, mely megküldésre került az Államkincstárnak. Az Államkincstár az alapító okirattal
kapcsolatosan néhány észrevételt tett. Az alapító és a fenntartó a Képviselő-testület volt, amit az
Önkormányzattá kellett módosítani. A vezető megbízási rendjét kellett módosítani. Tagozat
megnevezésénél benne maradt a nappali, ami még az iskolára vonatkozott, és a záró rendelkezést
kellett módosítani. Egy teljesen új alapító okirat elfogadását javasolták.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy 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 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
279/2013.(XII.19.) Önkorm. határozat
A Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosításáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda alapító
okiratát elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Hajdu Lajos polgármestert az
alapító okirat aláírására. Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Erről értesülnek:
1) Csicsergő Óvoda
2) Magyar Államkincstár
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5) Polgármesteri Hivatal

9. Napirendi pont: Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. évi munkatervére.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a munkatervre vonatkozó előterjesztés a Képviselőtestület tagjai részére kiküldésre került. Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 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 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
280/2013.(XII.19.) Önkorm. határozat
a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervéről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berekfürdő Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 11. §-a alapján az alábbi munkatervet fogadja el:
A munkaterv célja:
•
meghatározni azoknak a legfontosabb feladatoknak az éves
végrehajtását, melyet a képviselő-testület a község fejlődése, gondjainak
feltárása érdekében előirányzott,
•
biztosítani a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei
folyamatos munkavégzését, beszámolási és tájékoztatási tevékenységét,
•
a választópolgárok tájékoztatása a törvényi előírások és az
önkormányzat által fontosnak ítélt kérdésekről és döntésekről.
A képviselő-testület soros üléseit lehetőség szerint minden hónap utolsó csütörtökjén
tartja.
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Általános feladatok
A képviselő-testület soros ülésein:
•
•
•

A polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testület két ülése közötti időszakban
tett intézkedéseiről, fontosabb eseményekről.
A jegyző tájékoztatást ad az önkormányzat feladat-, és hatáskörét érintő
jogszabályi változásokról, új jogszabályokról.
A végrehajtásokért felelősök jelentést tesznek a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.

1. Az ülés tervezett időpontja: 2014. február 10. Közmeghallgatás.
Javasolt napirend:
- A lakosság tájékoztatása a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tervezetéről, a fejlesztési tervekről.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal
Meghívandók: Lakosság
2. Az ülés tervezett időpontja: 2014. február 13.
Javasolt napirend:
- Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosítására.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal, Veress Zoltán Óvoda
Meghívandók: Intézményvezetők
-

Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének megtárgyalására.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal, Veress Zoltán Óvoda
Meghívandók: Intézményvezetők

-

A Berek-Víz Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandó: Berek-Víz Kft. ügyvezetője

-

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandó: Berek-Víz Kft. ügyvezetője

-

2014. évi rendezvénynaptár elfogadása.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató
Kft. ügyvezetője, Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandók: Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.
ügyvezetője,
Berek-Víz Kft. ügyvezetője

-

A képviselő-testület 2013. évi munkájának értékelése.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Képviselő-testület tagjai

-

Előterjesztés ügyvédi megbízás meghosszabbítására.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

Készült: 2013.12.16-án
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3. Az ülés ideje: 2014. március 27.
Javasolt napirend:
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgató
beszámolója.
Előterjesztő: tankerületi igazgató
Előterjesztésben részt vesz: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Meghívandó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
-

2014. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

-

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandó: Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója

-

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájának értékelése.
Előterjesztő: Jegyző
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

-

Ajánlatkérés közétkeztetésre.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

-

Csicsergő Óvoda nyári nyitva tartása.
Előterjesztő: Csicsergő Óvoda helyettesítéssel megbízott vezetője
Előterjesztésben részt vesz: Csicsergő Óvoda helyettesítéssel megbízott
vezetője
Meghívandó: Csicsergő Óvoda helyettesítéssel megbízott vezetője

-

Beszámoló a Start Mezőgazdasági Munkaprogramról.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

4. Az ülés ideje: 2014. április 24.
Javasolt napirend:
- Szezonkezdés előtti fürdőbejárás.
Meghívandók: intézményvezetők, lakosok
-

Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének teljesítéséről, a pénzmaradvány felosztásának
jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal
Meghívandók: Intézmények vezetői

-

Beszámoló a civil szervezeteknek 2013. évben nyújtott támogatás
felhasználásáról.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal, támogatott civil
szervezetek
Meghívandók: Civil szervezetek vezetői

-

A 2013. évben végrehajtott belső ellenőri jelentés megtárgyalása.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: belső ellenőr
Meghívandók: ellenőrzött intézmények vezetői, belső ellenőr
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-

Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandó: Berek-Víz Kft. ügyvezetője

5. Az ülés ideje: 2014. május 29.
Javasolt napirend:
- Jelentés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,
melynek keretén belül értékelésre kerülnek a gyámhatósági,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok, valamint az oktatási nevelési
intézmények gyermekvédelmi felelőseinek munkája.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Óvodavezető, Iskolaigazgató, Gyermekjóléti
Szolgálat, Gyámhivatal, Polgármesteri Hivatal
Meghívandók: Óvodavezető, Iskolaigazgató, Gyermekjóléti Szolgálat,
Gyámhivatal
-

Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről.
Előterjesztő: rendőrkapitány
Előterjesztésben részt vesz: Rendőrkapitányság vezetője, Polgárőrség
Meghívandók: Rendőrkapitány, Polgárőrség vezetője

-

Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandók: Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója

-

A Berek-Víz Kft. beszámolója a 2013. évi gazdálkodásról.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandók: Berek-Víz Kft. ügyvezetője

-

Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2013. évi
munkájáról.
Előterjesztő: a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.
ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit
Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Meghívandó: a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.
ügyvezetője

-

Közétkeztetésre beérkezett ajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal
Meghívandók: Ajánlattevők

-

Szociális nyári gyermekétkeztetés.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

-

Pedagógusok és 8. osztályos tanulók jutalmazása.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Veress Zoltán Általános Iskola igazgatója
Meghívandó: Veress Zoltán Általános Iskola igazgatója

-

„Tőkés Sándor díj” adományozása (festőtábor).
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Táborvezető
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-

A Csicsergő Óvoda vezetőjének helyettesítése.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Csicsergő Óvoda helyettesítéssel megbízott
vezetője
Meghívandó: Csicsergő Óvoda helyettesítéssel megbízott vezetője

-

Beszámoló a „Méhecske” rendbetételének alakulásáról.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

6. Az ülés ideje: 2014. június 26.
Javasolt napirend:
- A Veress Zoltán Általános Iskola beszámolója a 2013/2014. tanévről.
Előterjesztő: Veress Zoltán Általános Iskola igazgatója
Előterjesztésben részt vesz: Veress Zoltán Általános Iskola igazgatója
Meghívandó: Veress Zoltán Általános Iskola igazgatója
-

A Csicsergő Óvoda beszámolója a 2013/2014. nevelési évről.
Előterjesztő: Csicsergő Óvoda helyettesítéssel megbízott vezetője
Előterjesztésben részt vesz: Csicsergő Óvoda helyettesítéssel megbízott
vezetője
Meghívandó: Csicsergő Óvoda helyettesítéssel megbízott vezetője

-

Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft.
Meghívandók: Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója

7. Az ülés ideje: 2014. július 24.
Javasolt napirend:
- A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Helyi Választási Iroda vezetője
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal
8. Az ülés ideje: 2014. augusztus 28.
Javasolt napirend:
- Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat
költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal
-

Beiskolázási támogatás megállapítása.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

-

Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandók: Berek-Víz Kft. ügyvezetője

-

Óvodatej programban való részvétel.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

2014.

évi

9. Az ülés ideje: 2014. szeptember 25.
Javasolt napirend:
- Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
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Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandók: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
-

Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

-

„Tőkés Sándor díj” adományozása (írótábor, fafaragó tábor).
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Táborok vezetői

10. Az ülés ideje: 2014. október 30.
Javasolt napirend:
- Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat
költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

2014.

évi

-

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési
koncepciójának elfogadása.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal, Csicsergő Óvoda
Meghívandók: intézményvezetők

-

Beszámoló a 2014. évi adóbevételek alakulásáról, az adóellenőrzések
hatékonyságáról. A 2015. évi feladatok meghatározása.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

-

Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandó: Berek-Víz Kft. ügyvezetője

-

A fürdőben lévő helyiségek bérbeadásának megpályáztatása.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgató
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója
Meghívandó: Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója

11. Az ülés ideje: 2014. november 27.
Javasolt napirend:
- Előterjesztés a 2015. évi helyi adó mértékek meghatározására.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal
-

Előterjesztés folyószámlahitel igénylése, 2015. évre.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

-

A Berek-Víz Kft. 2015. évi jegy- és bérletárainak megtárgyalása.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandó: Berek-Víz Kft. ügyvezetője

-

Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2015. évi üzleti terv koncepciójára.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandó: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
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-

Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Meghívandó: Berek-Víz Kft. ügyvezetője

-

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

-

Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Veress Zoltán Általános Iskola igazgatója
Meghívandó: Veress Zoltán Általános Iskola igazgatója

-

Előterjesztés a gyerekek Mikulás csomagjának támogatására.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

-

Előterjesztés Karácsonyi festményvásár tartására.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

12. Az ülés ideje: 2014. december 18.
Javasolt napirend:
- A képviselő-testület 2015. évi munkatervének meghatározása.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Intézményvezetők
Meghívandók: Intézményvezetők
-

Gazdasági program felülvizsgálata.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Képviselő, Polgármesteri Hivatal

-

Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Előterjesztő: Berek-Víz Kft. ügyvezetője
Előterjesztésben részt vesz: Berek-Víz Kft.
Meghívandók: Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója

-

Gyerekek fürdőbérlet támogatása.
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

-

2015. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Jegyző
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal, belső ellenőr
Meghívandó: Belső ellenőr

-

A Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalom Fejlesztési
Alapítvány kuratóriuma tagjainak és a kezelő szerv ellenőrzésére jogosult
szerv tagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Előterjesztésben részt vesz: Polgármesteri Hivatal

Ezen kívül a képviselő-testület rendkívüli üléseket is tarthat, ha azt a feladatellátás,
hatáskör gyakorlása megkívánja, vagy más, időközben felmerülő ok azt kötelezően
szükségessé teszi.
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Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Képviselő-testület tagjai
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a 10. napirendi pontot – Javaslattétel a Jász-NagykunSzolnok megye kitüntető díjaira – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének a) pontja
alapján zárt ülés keretében kell megtárgyalni.
Az ülés további részére pedig Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a vagyonával való rendelkezés, és pályázat
tárgyalására zárt ülés tartását javasolja.
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:
281/2013.(XII.19.) 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) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal

k. m. f.
/: Dr. Hajdu Lajos :/
polgármester

/: Potornainé Szűcs Katalin :/
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
/: Buczkó Zoltánné :/
Képviselő

Készült: 2013.12.16-án

/: Dr. Kenyeres Imre :/
képviselő
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