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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 31-én a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. 

 

Jelen vannak:  Juhász József polgármester  
 Szántó Lajos alpolgármester  
 Fodorné Szabó Erika képviselő 
 Nyeste József képviselő 
 Pogány Sándor képviselő 
 Tóth Tamás  képviselő 
Az ülésen nem vett részt. Szakmári Attila képviselő  
Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János  jegyző  
 Haga Gyula BCNÖ elnök  
 
Juhász József polgármester  köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 

fő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyeste József képviselőt 

javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 
Nyilvános ülés 
1. Termoment Tüzeléstechnikai Kft. beszámolója 2012. évben Berente településen végzett 

közszolgáltatási tevékenységéről, javaslat a 2013. évi díjak – jogszabályváltozás miatti - 
módosítására 

 Előterjesztő: ügyvezető igazgató  
2. A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2012. évi önkormányzattól kapott 

támogatás felhasználásáról.  
 Előterjesztő: egyházközség kúrátora 
3. Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2012. évi önkormányzattól kapott  

támogatás felhasználásáról.  
 Előterjesztő: egyházközösségi gondnok 
4. Település Gondnokság 2013 évi munkatervének és a helyi Szociális Földprogramnak, 

valamint közfoglalkoztatási tervnek a jóváhagyása 
 Előterjesztő: TG vezető 
5. Tanulmánytervek megvitatása (SztBIO átalakítás, óvoda bővítés, TG főépület 

kialakítás/átalakítás) illetve döntés a főtér rekonstrukció folytatásáról, valamint a művelődési 
ház könyvtárral történő bővítéséről  
Előadó: polgármester 

6. Az iskola-óvoda épületének energiaracionalizálási célú KEOP-2012-5.5.0/B pályázati 
lehetőségének megvitatása  
Előadó: polgármester 

7. A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. 
 Előadó: jegyző 
8. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: polgármester 
9. Indítványok, bejelentések, javaslatok 
10. Zárt ülés: (személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések) 
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Juhász József polgármester közli, hogy az összevont bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 

Település Gondnokság előterjesztéseinek megtárgyalása kerüljön elnapolásra, kivéve a dolgozók 

juttatása. Bejelenti, hogy a Termoment Kft. ügyvezetője késik az ülésről, ezért javasolja, hogy az 

1 és 2. napirendi pont az egyházak beszámolója legyen, a 3. napirendi pont pedig a Település 

Gondnokság előterjesztése: közfoglalkoztatottak étkezési utalványa, a 4. napirendi pont a 

Termoment Tüzeléstechnikai kft. beszámolója. 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok 
módosítását, illetve 5 igen és 1 tartózkodással megválasztotta Nyeste József képviselőt jkv. 
hitelesítőnek.  
 

Napirend előtti felszólalás: 

Nyeste József képviselő mint a Közokt.biz. elnöke bejelenti, hogy a vagyonnyilatkozatot a 

képviselő január 31-ig leadták.  

Személyes sérelem: A karácsony előtti képviselő-testületi ülésen nem volt jelen, sem bizottsági 

ülésen. Ennek egyetlen oka van: nem volt meghívva, illetve egy estben igen, ami délelőtt 11 

órakor kezdődött – nem volt egyeztetve. A Szociális bizottságról van szó: ülések voltak, melyen 

olyan emberek nem kaptak segélyt, akit támogatott volna. Természetesen sérelmesnek találja, 

hogy nem kapott meghívót. Megfordult a fejében, hogy kéri a mentességet a szociális bizottsági 

tagság alól, de úgy döntött hogy mégsem teszi. Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 

jövőben ne történjenek meg ilyen dolgok. 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint a Szoc.biz. elnöke reagál az elhangzottakra. Szerinte a 

személyét érintő problémái vannak a képviselőnek, több alkalommal minősítette a munkáját. A 

bizottság elnökeként úgy végzi el a munkáját ahogy kell. Meghívta a képviselő urat mind a két 

bizottsági ülésre, a meghívó ott van az elküldött üzenetek között. Ezt kikéri magának. 

Nyeste József képviselő közli, hogy nem minősítette a képviselő asszony munkáját, de 

sérelmesnek találja, hogy nem vehetett részt az ülésen. Egy testületnek és egy  bizottságnak nem 

kellene egyeztetni a programot? 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint a Szoc.biz. elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülések 

előtt minden egyes esetben egyeztetett a tagokkal, arról ő nem tehet, hogy a képviselő úr nem 

veszi fel a telefont. 

Tóth Tamás képviselő közli, hogy hárman vannak a Szociális bizottságban. Lehet, hogy a 

harmadik nem úgy gondolná a kérelmek elbírálását mint a többi. Szeretné, ha ezek a dolgok 

megoldódnának. Látta az e-mailen, hogy a képviselő asszony elküldte Nyeste képviselőnek is a 

meghívót. Megkéri Tóth Istvánnét, hogy ülések előtt telefonáljon körbe minden képviselőt.  
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1. Napirendi pont 
A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2012. évi önkormányzattól kapott 
támogatás felhasználásáról.  
Juhász József polgármester bejelenti, hogy a Református Egyházközség lelkésze nem tud 

résztvenni a testületi ülésen, de a beszámolót elküldte. A 2012 évi támogatás összegét a templom 

és a harangláb villámhárító rendszerének kiépítésére és székek vásárlására fordították. 

Megköszönik az önkormányzattól kapott támogatást. Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat 

vállalta a harangláb környékének lebetonozását, de még nem készült el – elnézést ér érte. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a Református Egyházközség beszámolóját. 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta a Berentei Református 
Egyházközség beszámolóját. 

(A beszámoló a jkv. 1. számú mellékletét képezi.) 

 

2. Napirendi pont 

Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2012. évi önkormányzattól kapott  támogatás 
felhasználásáról.  
 

P.Vitális Gábor plébános megköszöni az önkormányzattól kapott támogatást, melyet a 

közüzemi számlára fordítottak. Igyekeztek takarékoskodni, hogy az idén a templomkertben lévő 

feszületeket meg tudják javíttatni. A magas gázszámla nagy részét az egyház adóból 

finanszírozták. A rendszeres támogatáson felül egyszeri 1.370.000.- Ft összegű fejlesztési célú 

támogatást kaptak az önkormányzattól, mely a volt plébánia kerítésének felújítására lett 

felhasználva.  

Juhász József polgármester javasolja a Katolikus Egyházközség beszámolójának elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta a Berentei Katolikus 

Egyházközség beszámolóját. 

(A beszámoló a jkv. 2. számú mellékletét képezi.) 

 

3. Napirendi pont 

Település Gondnokság előterjesztése: közfoglalkoztatottak étkezési utalványa 
 
Juhász József polgármester ismerteti a TG vezetőjének előterjesztését: A 2012. évben a 

közfoglalkoztatásban dolgozók Erzsébet utalványban részesültek. 2013. évben is szeretné kérni, 

mivel a dolgozók számára a juttatás megfelelő ösztönzést biztosított, az igazolatlan távollétek 

szám jelentősen csökkent. Ebben az évben jogszabály alapján lehetőség nyílik 8000 Ft/hó 

összegű utalvány adására, amit 15000 Ft/fő/hó összegre kér módosítani.  
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Az előterjesztés az összevont bizottsági ülésen elhangzott és támogatásra került. 

Egy összevont bizottsági ülést szeretne összehívni 2013. február 12-ér, ahol megtárgyalásra 

kerülne a 2013. évi költségvetés. Kéri a bizottságokat, hogy az intézményekkel egyeztessen, 

legyen előkészítve a költségvetés tervezete. Különösen a Település Gondnokság részletesen 

dolgozza ki a tervezetet.  

Fortuna János jegyző ismerteti az írásos határozati javaslatot. 

Juhász József polgármester javasolja a Település Gondnokság írásos előterjesztésének, a 

kiküldött határozati javslat elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, 

hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 5/2013.(I.31.) határozata a közfoglalkoztatásba 
bevont személyek önkormányzati forrásból történő ösztönző juttatásairól 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a  2013. évben közfoglalkoztatásba bevont személyek 
önkormányzati forrásból történő ösztönző juttatásait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
A közfoglalkoztatásba bevont személyek részére 
15 eFt/hó összegű Erzsébet utalványt és 
- időarányos közfoglalkoztatott minimálbérre történő bérkiegészítést biztosít 18 főre 2013. január, február 
hónapra, összesen 169, 2 eFt összegben, a 2012. évi pénzmaradvány terhére. 
A határozati javaslatok a jkv 3. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 
 
4. Napirendi pont 
Termoment Tüzeléstechnikai Kft. beszámolója 2012. évben Berente településen végzett 
közszolgáltatási tevékenységéről, javaslat a 2013. évi díjak – jogszabályváltozás miatti – 
módosítására 
Juhász József polgármester közli, hogy a Termoment Kft. beszámolóját a képviselő-testület 

tagjai megkapták. 

Karczagi Gyula ügyvig. elmondja, hogy jogszabályi változások miatt  teljesen új helyzetet 

teremt a kéményseprő szolgáltatásban. Ennek lényegi eleme, hogy az önkormányzati 

díjmegállapítás jogának fenntartása mellett megadja a díjképzés módját. Az új díjképzés alapját a 

kémények országosan egységes új műszaki besorolása, az egyes típusokhoz rendelt ún. 

munkaráfordítás, illetve konkrét számítási képletek képezik. A helyi önkormányzat a 2013. 

január 1-től nettó 4000.- Ft-ban maximált munkaráfordítás nagyságát mérsékelheti.  

Javaslat: 2013. január 1-től a munkaráfordítás mértékét 3.200.- Ft nettó értékben kérik 

meghatározni. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy a szolgáltatási díjtáblázatban szerepel a kémények 

típusa is. Szeretné, ha „konyhanyelven” lennének leírva. Tájékoztatásul közli, hogy az 

önkormányzat  átvállalta a lakossági és közületi díjfizetést.  

Karczagi Gyula ügyv.ig. közli, hogy Berentére nem képeztek külön árat, egységes ár van a  
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vidéken és városon, nincs külön berentei ár, most már város és falu sincs – kormányrendelet van. 

Felajánlották a szolgáltatásukat szegényebb embereknél ingyen, nehogy fűtési szezonban 

probléma legyen.  

Juhász József polgármesterben felmerül a kérdés: miért jó ez az államnak? – hol van itt a 

humanitás az emberek felé? 

Nyeste József képviselő felveti, hogy az állam úgy segíti a vállalkozást, hogy a lakosokkal 

fizetteti meg? 

Karczagi Gyula ügyv.ig. elmondja, hogy volt egy rendelettervezet, ahol reális árak voltak, a 

hibát az követte el aki a képtelteket meghatározta.   

Fodorné Szabó Erika képviselő felveti, hogy 2011-ben a községben volt egy szénmonoxid 

mérgezés. Olyan kérése volt a képviselő-testületnek, hogy fűtési szezon előtt vizsgálják felül a 

kéményeket. Tudomása szerint ezt a munkát nem végezték el. 

Karczagi Gyula ügyv.ig. közli, hogy ők arra törekednek, hogy elvégezzék mindenhol a 

vizsgálatokat – úgy tudja, Berentén ez megtörtént augusztus hónapban. Nem tudnak 

mindenkinek eleget tenni. Egy évben mindenképpen elvégzik egyszer az ellenőrzést. Elnézést 

kér azért ha valakire nem került sor. 

Fortuna János jegyző ismerteti a határozati javaslatot.  

Juhász József polgármester javasolja a Termoment Kft. beszámolójának elfogadását. Felkéri a 

képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 6/2013.(I.31.) határozata a Termoment 
Tüzeléstechnikai Kft. beszámolójáról és a 2013. évi kéményseprőipari közszolgáltatások díjáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Termoment Tüzeléstechnikai 
Kft. beszámolóját a 2012. évben Berente településen végzett közszolgáltatási tevékenységéről és 
azt elfogadja. 
A TERMOMENT Kft beszámolója a jkv 4. számú mellékletét képezi. 
Felelős: polgármester , jegyző     Határid ő: folyamatos 
 

Juhász József polgármester javasolja a kéményseprőipari közszolgáltatások 2013. évi  

jogszabályváltozás miatti díjának elfogadását, a rendelet tervezet szerint. Felkéri a képviselő-

testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelete 
a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2012. (XI.30.), 

1/2012.(I.30.), 19/2010.(XII.20.), 23/2009.(XII.01.), 10/2009.(VII.15.), 20/2008.(XII.21.), 
9/2008.(VII.1.), 8/2007.(IV.02.), 9/2003.(I.08.) és 37/2002.(XII.16.) sz. rendelettel módosított 

23/2000. (XII.14.) rendeletének módosításáról 
(a rendelet a jkv. 5. sz. mellékletét képezi) 
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Juhász József polgármester megköszöni Karczagi Gyula ügyv.ig. részvételét.  

Karczagi Gyula ügyvezető igazgató elhagyta a képviselő-testületi ülést. 

Nyeste József képviselő kérdezi, hogy a Termoment Kft. monopol helyzetben van? 

Juhász József polgármester közli, hogy a Termoment Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, a 

többi ajánlat magasabb összegű volt. 

Nyeste József képviselőnek „az jött le” az elmondottak alapján, hogy Berente kicsi ahhoz, hogy 

tüzelési szezon előtt jöjjenek ki ellenőrizni a kéményeket.  

 

5. Napirendi pont 

Tanulmánytervek megvitatása (SztBIO átalakítás, óvoda bővítés, TG főépület 
kialakítás/átalakítás) illetve döntés a főtér rekonstrukció folytatásáról, valamint a művelődési 
ház könyvtárral történő bővítéséről  
5.1. SztBIO átalakítása 

Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató elmondja, hogy a SztBIO belső udvar lefedésénél készült 

két változatú tanulmányterv, a többi tervezési feladat esetében eltérő a műszaki megoldás. Egy 

meglévő szerződést kér megerősíteni, hogy folytathassák tovább. 

Fortuna János jegyző közli, hogy az előterjesztés tartalmazza még az óvoda bővítését, 

Település Gondnokság épületének átalakítását is. Javasolja, hogy a képviselő-testület 

intézményenként külön szavazzon.  

Nyeste József képviselő szerint  a SztBIO-ra túlságosan sok pénzt költenek. Annak idején úgy 

pattant ki, hogy a Fő téren lévő épületet alakítják át idősek otthonnának. Még mielőtt olyan vád 

érné, nem szeretne bárkit is bántani. Véleménye szerint az intézmény további fejlesztése meg 

kellene hogy álljon.  Sokkal nagyobb gondot kellene fordítani azokra az idős emberekre akik 

otthon laknak. Míg a doktornő az intézményben többször meglátogatja az időseket, a faluban 

egyszer sem. A fejlesztés teljesen felesleges. Szeretné felhívni még egyszer azokra az idősekre 

akik otthon laknak.  

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy abban az időben Nyeste úr még nem volt 

képviselő amikor az épületről döntöttek. Úgy indult, hogy 30 főt kell elhelyezni, utána készült 

egy felmérés hogy érdemes-e belefogni. 54 fő berentei jelentkezett akkor. Ennek függvényében 

úgy döntöttek, hogy új épületet építsenek. Felépült és ez az 54 fő lecsökkent 6 főre – szerinte ez 

nem a testület hibája. Véleménye szerint a vendégházat kellene átalakítani mert kihasználatlan, 

így bővíteni lehetne a bentlakásos idősek számát.  
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Nyeste József képviselő szerint a költségvetés tárgyalásakor meg kell nézni mennyit költenek az 

otthonra, ezt az összeget fagyasszák be, ha valami probléma van azokra az idősekre kell költeni, 

akik otthon élnek.  

Fodorné Szabó Erika képviselő szerint azoknak az idős embereknek akik ár beköltöztek az 

intézmény az otthonuk, majd 90 eFt/hó összeget fizetnek. Nem bővítésről van szó, hanem pld. a 

rámpa átalakításáról, mert balesetveszélyes.  

Juhász József polgármester közli, hogy engedélyezési tervet kell készíteni 

akadálymentesítésre, tető átalakítására, 3 helyiségnek a lakhatóvá tétele (vendégház). Javasolja a 

tanulmánytervek elfogadását, az engedélyezési terv elkészítését. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 7/2013.(I.31.) határozata a SztBIO 
átalakítási tanulmány terveinek jóváhagyásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az engedélyezési terv 
mielőbbi elkészítése, illetve a jogerős építési engedély kiadása érdekében jóváhagyja a SztBIO 
épületének átalakítására – a LAURBE Kft által - készített tanulmányterveket. 
Az tanulmánytervek a jkv. 6. számú mellékletét képezik. 
Felelős: intézményvezető, polgármester, jegyző    Határid ő: folyamatos 
 
5.2.Település Gondnokság épületének átalakítása 
Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a Település Gondnokság új helyét és 

tervezését jóvá kell hagyni a testületnek. 

Fortuna János jegyző közli, hogy tavaly úgy lett megkötve a szerződés, hogy a 

tanulmánytervek elkészítése után készül el a végleges terv, a szerződés már megkötésre került, 

tervező Berentés Mariann. 

Nyeste József képviselő szerint párhuzamosan foglalkozni kell azzal, hogy mi legyen a jelenlegi 

telephely sorsa.  

Juhász József polgármester elmondja, amennyiben átköltöznek az új épületbe, a jelenlegi 

„nagy hodályt” le kell bontani. Majd meglátják, hogy magával az épülettel mit lehet kezdeni. 

Tóth Tamás képviselő szerint majd a Start munkaprogramhoz lehet hasznosítani az épületet.  

Juhász József polgármester javasolja a Település Gondnokság épületeinek átalakítására 

készített tanulmánytervek jóváhagyását. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, 

hogy 
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2013.(I.31.) határozata a Település 
Gondnokság Berente 5 hrsz-ú üzemépület átalakítási tanulmány terveinek jóváhagyásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az engedélyezési terv 
mielőbbi elkészítése, illetve a jogerős építési engedély kiadása érdekében jóváhagyja a Település 
Gondnokság Berente 5 hrsz-ú üzemépületének átalakítására – Berentés Marianna tervező által - 
készített tanulmányterveket.  
Az tanulmánytervek a jkv. 7. számú mellékletét képezik. 
Felelős:intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 
5.3. Óvoda bővítés 
Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy az óvoda bővítésére már van elfogadott 

költség 

Tóth Tamás képviselő javasolja, hogy a bemutatott tanulmánytervek alapján folytatódjon az 

óvoda bővítése engedélyezési terveinek elkészítése. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 9/2013.(I.31.) határozata az óvodabővítés  
tanulmány terveinek jóváhagyásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az engedélyezési terv 
mielőbbi elkészítése, illetve a jogerős építési engedély kiadása érdekében jóváhagyja az óvoda 
épület bővítésére – a LAURBE Kft által - készített tanulmányterveket. 
Az tanulmánytervek a jkv. 8. számú mellékletét képezik. 
Felelős: polgármester, jegyző      Határid ő: folyamatos 
 

5.4. Általános iskola tornaterem statikai felmérése 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy a pályázat benyújtásához szükséges az egész 

épületet felmérni. A tornaterem födémét is meg kell vizsgálni. A statikai szakvélemény 

készítésre illetve az épület felmérésre Lautner Emőke tervező adott árajánlatot, melynek összege 

150 eFt+ÁFA illetve 75 eFt+ÁFA. 

Juhász József polgármester javasolja a statikai szakvélemény készítésre illetve az épület 

felmérésre adott árajánlatok jóváhagyását. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra, majd 

megállapítja, hogy 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2013.(I.31.) határozata az Általános 
iskola tornaterem statikai felmérésének jóváhagyásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja az Általános iskola statikai 
szakvélemény készítésre illetve az épület felmérésére, a LAURBE Kft által adott árajánlatokat, 
150 eFt+ÁFA illetve 75 eFt+ÁFA összegben, a 2012. évi pénzmaradvány terhére. 
Az árajánlatok a jkv. 9. számú mellékletét képezik. 
Felelős: polgármester, jegyző     Határid ő: folyamatos 
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6. Napirendi pont 

Az iskola-óvoda épületének energiaracionalizálási célú KEOP-2012-5.5.0/B pályázati 
lehetőségének megvitatása  
Fortuna János jegyző a Berentei Általános Iskola és Óvoda megújuló energiahasznosítással 
kombinált KEIO 2012-5.50/B pályázatot.  

Tóth Tamás képviselő kérdezi, hogy az iskola felújításakor milyen üvegek lettek beépítve? 

Fortuna János jegyző elmondja, hogy megkeresték a 2002. évi szerződést, mely tartalmazza az 

üveg minőségét, az üveg jó, de a tok már nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, így érdemes 

megfontolni a teljes ablakcserét.  

Juhász József polgármester közli, hogy az ablakcsere csak akkor válik esedékessé, ha nyer a 

pályázat. A meglévő ablakokat úgy kell majd kivenni, hogy hasznosítani lehessen. Ha nyer a 

pályázat meg lehet valósítani az alábbiakat: 

• az épület külső ablakainak cseréje, 

• új fűtési rendszer, csökkentett hőigény alapján, korszerű csőszerelési technológiával, 

lapradiátorokkal, termosztatikus szelepekkel, 

• tantermek, tornaterem frisslevegős szellőztetése, 

• az épület teljes fűtéséhez talajszondás hőszivattyú, kiegészítésként, biztonsági 

tartalékként új, kondenzációs gázkazán, 

• használati melegvíztermelés napenergiával,  

• belső világítási hálózat felújítás, fotovillamos napelemes rendszerrel ellátva. 

Összes beruházási költség: bruttó  229.224.829.- Ft 

Ebből elnyerhető támogatás 85 %  bruttó  194.841.104.- Ft 

Saját erő 15 % bruttó    34.383.724.- Ft 

Szántó Lajos alpolgármester szerint a bánya épületéhez lehetne felhasználni a bontott 

ablakokat.  

Tóth Tamás javasolja a pályázat benyújtását, az ablakok cseréjét, természetesen csak akkor, ha 

a pályázat nyer. 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy az iskola felújításnál történt egy felmérés. A képviselő-

testületnek volt egy olyan dilemmája, hogy mit szól a lakosság. Javasolja a pályázat benyújtását, 

a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra, majd megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 11/2013.(I.31.) határozata az iskola-óvoda 
energiaracionalizálási célú KEOP-2012-5.5.0/B pályázatának jóváhagyásáról 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az iskola-óvoda 
energiaracionalizálási célú KEOP-2012-5.5.0/B pályázati anyagának elkészítésére vonatkozó, 
KLIMASOL Kft által készített javaslatot. 
A testület a 229.224.829.- Ft összköltségű beruházási pályázat benyújtását jóváhagyja, melyhez 
szükséges 34.383.724.- Ft összegű önerőt a 2012. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
Amennyiben a pályázat nem nyer a pályázati anyag készítői a ténylegesen elvégzett munkák 
díjazására, 889 eFt összegű tervezési-pályázatírói díjra jogosultak. 
Az előzetes pályázati anyag a jkv. 10. számú mellékletét képezi. 
Felelős: polgármester, jegyző      Határid ő: azonnal 
 

• Május 1-i falunap  szervezése 

Tallósné Novák Irén műv.ház vezető tájékoztatásul közli, hogy a Május 1-i  program szervezés 

alatt áll. Az előadói díjak megemelkedtek, a Csík zenekar ajánlata 1 mFt+ÁFA. A Május 1-i 

programok szervezéséhez 3 mFt-ot szeretne kérni.  

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy az összevont bizottsági ülésen megbeszélték. 

Javasolja a 3 mFt jóváhagyását. Kéri, hogy egész napot kitöltő programot szervezzenek. 

Tóth Tamás képviselő javasolja, hogy a programok között ne legyen légüres tér, javasolja a 3 

mFt jóváhagyását, a falunap költségeire. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 12/2013.(I.31.) határozata a 2013. Május 
1-i falunapi program költségének jóváhagyásáról  

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. Május 1-i falunapi program 
lebonyolításának költségeire 3 mFt keretösszeget hagy jóvá, a 2012. évi pénzmaradvány terhére. 
Az előzetes program és költségvetés a jkv. 11. számú mellékletét képezi. 
Felelős:Művelődési ház vezetője, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 

• Művelődési ház bővítése 

Juhász József polgármester közli, hogy a 2013. évi koncepcióban az szerepel, hogy a 

Művelődési ház épületében kaphatna helyt minden, pld.  könyvtár, konditerem stb. Szükségessé 

válik a tetőszerkezet felújítás, át kell gondolni hogy a fűtési rendszer felújítását is. EU-s 

pályázatot lehetne igénybe venni. 

Tóth Tamás képviselő támogatja a Művelődési ház bővítését. A bizottsági ülésen azt beszélték, 

hogy szintet kellene bővíteni. Javasolja, hogy előzze meg egy statikai felmérés. 
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Nyeste József képviselő szerint minden amellett szól, hogy ezt a rekonstrukciót meg kell oldani, 

igény van rá, hogy a fiatalok össze tudjanak jönni. Az állam átvette az iskolát, a könyvtárat ki 

kell költöztetni az épületből, a konditermet is át lehetne helyezni a Művelődési házba.  

Felveti, hogy amióta az új vezető van csodálatos jó programok vannak – gratulálni tud hozzá.  

Juhász József polgármester megjegyzi, hogy ne dicsérje meg minden ülésen a hölgyet, mert 

„visszaüt”. 

Nyeste József képviselő újból megdicséri a vezetőt. 

Juhász József polgármester megállapítja, hogy a testület egyetért a javaslattal és a 
megvalósíthatóság megalapozásához ajánlatokat kell kérni a statikai szakvéleményre illetve az 
emeletráépítés tervezésére. 

 

7. Napirendi pont 

A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. 
Fortuna János jegyző ismerteti a két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű 

határozatókról szóló tájékoztatót.  

Juhász József polgármester javasolja a tájékoztatás elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta a két ülés között tett 

intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 

 

8. Napirendi pont 

A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 
Juhász József polgármester ismerteti a képviselő-testület 2013. évi munkatervét, miszerint 7 

ülés és 1 közmeghallgatás van tervezve. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a tervezett 

napirendi pontok nagyságára tekintettel minden hónapban legyen 1 munkaterv szerinti ülés. 

Nyeste József képviselő javasolja, hogy a mennyiségi változást a minőségi változás váltsa fel. A 

mai testületi ülésre is tetemes mennyiségű anyag érkezett 

Juhász József polgármester közli, hogy az elkövetkezendő időkben nem egyszerre fogják a 

képviselő megkapni az anyagot, hanem beérkezési sorrendben. 

Javasolja a 2013. évi munkaterv elfogadását, az elhangzott kiegészítésekkel együtt. Felkéri a 

képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 13/2013.(I.31.) határozata a képviselő-
testület 2013. évi munkatervének elfogadásáról.  

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az elhangzott 
kiegészítésekkel együtt elfogadta a testület 2013. évi munkatervét. 
A 2013. évi munkaterv a jkv. 12. sz. mellékletét képezi. 
Felelős: polgármester, jegyző     Határid ő: folyamatos 
 

9. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 
9.1. BIO előterjesztés: intézményi térítési díj, étkezés kiszállítása 

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a SztBIO előterjesztését a képviselők  

megkapták. A dolgozói ebéd igénybevételét szeretné kérni rezsiköltség nélkül, nyersanyagnorma 

áron, mely jelenleg 235 Ft + 27 ÁFA. 

Fortuna János jegyző közli, hogy a dolgozói ebéd díjának csökkentésére nincs lehetőség. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy az ebéd kihordással kapcsolatban beszélt a helyi 

háziorvossal. Mindenkinek a jogosultságát az ebéd kiszállításra felül kell vizsgálni. a doktornő 

oda fogja írni, hogy javasolja vagy nem, aki mégis kéri ennek ellenére térítést fog fizetni. Egy 

hét múlva elkészíti a doktornő a listát.  

Fortuna János jegyző közli, hogy a jövedelemsávokat módosítani kellene. A testület arra 

jogosult, hogy a feltételrendszert megszabja.  

Nyeste József képviselő a kiszállítással kapcsolatban elmondja, hogy akire a doktornő azt 

mondja, hogy nehézkes, annak ingyenes legyen a kiszállítás.  

Felveti továbbá, hogy annak idején arról volt szó, hogy a képviselőknek jár ingyen ebéd, 

emlékezete szerint a képviselők lemondtak a rászorulók javára. Kéri nézzenek utána, hogy ki kap 

ebédet. 

Juhász József polgármester javasolja a jövedelemsávok elfogadását, a kiküldött határozati 

javaslat szerint. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 14/2013.(I.31.) határozata a SztBIO 
intézményi térítési díjtáblázatának módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 336/2012.(XI.29.) kt 
határozattal elfogadott intézményi díjtáblázat módosítására vonatkozó javaslatot, s azt a csatolt 
díjtáblázat szerint fogadja el. 
Az előterjesztés illetve intézményi térítési díjtáblázat a jkv. 13. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
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9.2. SztBIO Hőközpont többletmunkái 

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a SztBIO-ban az Alexander 2001 Kft. 

elkészítette a pótmunkákat, melynek költsége 578.641.- Ft.  

Szántó Lajos alpolgármester javasolja a pótmunka költségének jóváhagyását, a határozati 

javaslat szerint. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 15/2013.(I.31.) határozata a SztBIO 
hőközpontja felújítás többletmunkáinak jóváhagyásáról. 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a SztBIO hőközpontja felújítás 
többletmunkáira az Alexander 2001 Kft által adott 578 641 Ft összegű árajánlatot, s azt a 2012. 
évi pénzmaradvány terhére jóváhagyja. 
Az árajánlat jkv. 14. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: azonnal 
 
9.3.Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

Fortuna János jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a Kormányhivatal javasolta a 

Közbeszerzési Szabályzat módosítását, mivel az két helyen ellentétes a hatályos jogszabályi 

előírásokkal. Ez a javaslat a bíráló bizottság tagjainak összetételére illetve egy elírás javítására 

vonatkozik. 

Juhász József polgármester javasolja a Közbeszerzési Szabályzat írásos előterjesztés szerinti 

módosításának elfogadását. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 16/2013.(I.31.) határozata a Közbeszerzési 
Szabályzat módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a jogszabályi előírásoknak megfelelően az 
alábbiak szerint módosítja a 230/2012.(VIII.30.) kt határozattal elfogadott Közbeszerzési 
Szabályzatát: 
A III. fejezet (1) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A testület a Kbt 22. §-a alapján háromtagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot (továbbiakban: 
bírálóbizottság) hoz létre. A bírálóbizottság tagjai: a jegyző, a pü.-i ellenjegyzés gyakorló 
köztisztviselő(k), műszaki ügyintéző és a közbeszerzési tanácsadó. 
A IX. fejezet (2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Kbt. 94. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást a  Önkormányzat polgármesterének 
jóváhagyását követően a bírálóbizottság elnöke adja meg 
Az egységes szerkezetű Közbeszerzési Szabályzat a jkv.15.  sz. mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
 
 
 
 



C:\Users\tanulo\AppData\Local\Temp\jkv01_31ny.doc  14 

9.4. Berente-Sajószentpéter összekötő út közbeszerzési árajánlatának elbírálása  
Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a Berente-Sajószenpéter összekötő út 

közbeszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént. A legkedvezőbb ajánlatot a  PAPEX 

Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft., melynek összege 66.400.000.- Ft.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési tanácsadó azt javasolta, hogy 2. helyezett 

is legyen hirdetve, hátha az első visszalép. A 2. legkedvezőbb ajánlatot a DMT-BAU Kft. adta, 

melynek költsége 67.200.000.- Ft. 

Szántó Lajos alpolgármester javasolja az árajánlatok elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 17/2013.(I.31.) határozata a Berente-
Sajószentpéter összekötőút építés közbeszerzési árajánlatainak elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berente-Sajószentpéter 
összekötőút építésére benyújtott közbeszerzési árajánlatokat és a bírálóbizottság írásos 
szakvéleménye, valamint összegzése alapján megállapítja, hogy az ajánlatkérő számára az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot a PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3516 
Miskolc, Hordó u. 10.) adta nettó 66.400.000,-Ft-os ajánlattal. 
A  nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlatot a DMT-BAU Kft. (3700 
Kazincbarcika, Irinyi út 1.) adta, nettó 67.200.000,-Ft-os ajánlattal. 
A testület a közbeszerzési eljárás nyertesének a PAPEX Kft.-t hirdeti ki, s felhatalmazza a 
polgármestert a döntés jogerőre emelkedését követően történő szerződéskötésre. A nyertes 
pályázó esetleges visszalépése esetén a második helyezettel is köthető szerződés, a vonatkozó 
előírások szerint. 
A bíráló bizottság írásos szakvéleménye és összegzése a jkv. 16. mellékletét képezi. 
Felelős: polgármester , jegyző     Határid ő: folyamatos 
 

9.5.  Berente vasútállomás átalakítása 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést: MÁV Zrt Berente vasúti megállóhely 

felüljáró bontására vonatkozó javaslatáról. 

Az elmúlt időszakban a felüljáró állapota tovább romlott, gyalogos közlekedésre alkalmatlanná 

vált, ezért rövid időn belül lezárásra kerül. A MÁV Zrt. 2013. évi tervében szerepel a felüljáró 

elbontása. Az elbontás után kettő lehetőség nyílik a gyalogos forgalom biztosítására: 

1. Marad a peron az eredet helyén, a vasúti vágányon az áthaladást terelő korlát építésével un. 

elemes átjáróval biztosítva. 

2. A peron áthelyezésre kerül a vasúti vágány bal oldalára a 26. sz. főút mellé, kapcsolatot 

teremtve a meglévő buszmegállóval. Ezt a megoldást az önkormányzat kezdeményezte 

helyszíni bejárás alkalmával. 
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Ebben az esetben a vasúti vágány mellett lévő árokba a vízelvezetést továbbra is biztosítani kell 

teljes keresztmetszetben, valamint a térvilágítást és a hangosítást a jelenlegi előírásoknak 

megfelelően ki kell alakítani. Az első megoldás pénzügyileg nem érinti az önkormányzatot, a 

második megoldásnál viszont a peron kialakítás teljes költségét az önkormányzat viseli. A 

kialakítás becsült költsége 35-40 mFt. 

Javaslat: 1. megoldást javasolja elfogadni – ez a megoldás nem jár költséggel. 

Nyeste József képviselő felveti, hogy aki gyalog jár az tudja, hogy milyen állapotok vannak a 

buszmegálló környékén, buszra várni szint képtelenség – mind a két oldalon kaotikus állapotok 

vannak. Mindenképpen megoldást kell találni. 

Nagy Imre lakos hozzászólásában elmondja, hogy Berentén 1 vonat áll meg, felelőtlenség lenne 

35 mFt-ot rákölteni a vasútra.  

Nyeste József képviselő hangsúlyozza, hogy felszólalásában a 26 út melletti buszmegállókról 

beszélt, nem a vasútról. Ismételten javasolja a buszmegálló javítását, megáll a víz, a vízelvezetést 

meg kell oldani, a padok is  sajnálatos módon eltűntek. 

Juhász József polgármester javasolja a 2. megoldást elfogadni a vasútállomás átalakításával 

kapcsolatban. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 18/2013.(I.31.) határozata a MÁV Zrt 
Berente vasúti megállóhely felüljáró bontására vonatkozó javaslatáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a MÁV Zrt Berente vasúti 
megállóhely felüljáró bontására vonatkozó javaslatot. 
A testület a az önkormányzati hozzájárulást nem igénylő első megoldást támogatja. 
A MÁV Zrt levele a jkv. 17. számú mellékletét képezi 
Felelős:  polgármester, jegyző     Határid ő: folyamatos 
 

9.6. Berente Főtéri trafó áthelyezés többletmunkái 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést: A TELVILL Kft. ügyvezetője felvette a 

kapcsolatot az ÉMÁST Hálózati Kft.-vel a Berente Főtéri trafó áthelyezés többletmunkáival 

kapcsolatban. A többletmunka 60 %-át érvényesítenék az önkormányzat felé, ez a munka 

anyagdíja, a maradék 40 %-ot a munkadíjat, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. felé számolja el. Az 

önkormányzati rész: 336.000.- Ft 

Javasolja a többletmunka költségének jóváhagyását, az írásos előterjesztés szerint. Felkéri a 

képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 19/2013.(I.31.) határozata a főtéri 
transzformátor áthelyezés kábelkiváltás többletmunkái. 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Főtéri transzformátor 
áthelyezés munkálatai során, kábeláthelyezés miatt felmerült többletmunkák költségkimutatását. 
A módosított költségviselési javaslat szerint a többletköltség 60%-át, 336 000-Ft-ot az 
Önkormányzat elismeri a 2012. évi pénzmaradvány terhére, mely a munka anyagdíja.  
A maradék 40%-ot kitevő munkadíjat, az ÉMÁSZ Hálózati Kft illetve a vállalkozó Telvill Kft 
viseli. 
Az árajánlat jkv 18. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: azonnal 
 

9.7.Lekötött éves vízmennyiség járulék kötelezettség – termálkút létesítése 

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a 372, 1526 és 0287 hrsz-ú ingatlanokra 

tervezett termálkút létesítési engedéllyel rendelkezik. az önkormányzat évi VKJ kötelezettsége 

összesen 246.240.- Ft. Az összevont bizottsági ülésen elhangzott, hogy ezt a kötelezettséget az 

önkormányzat felbontja. Javasolja a termálkút létesítési engedélyének visszavonását. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 20/2013.(I.31.) határozata a Berente 372, 
1526 és 0287 hrsz-ú ingatlanokra tervezett, létesítési engedéllyel rendelkező termálkutakról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berente 372, 1526 és 0287 hrsz-ú 
ingatlanokra tervezett, létesítési engedéllyel rendelkező termál kutakkal kapcsolatos 
tájékoztatást, és az évi 246.240.- Ft VKJ fizetési kötelezettségre is tekeintettel az engedély 
visszavonásáról döntött. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határid ő: azonnal 
 

9.7. BC Zrt. helyi adók 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést.: Az iparűzési és az építményadó 

jelentősen nem változott, de a telekadó éves mértéke egyik évről a másikre 86 mFt-ról 526 mFt-

ra növekedett. A telekadó mértékének meghatározásánál az önkormányzati rendeletben 

különböző besorolású övezetek lettek meghatározva. Az összes BC tulajdonában lévő terület a 

250 Ft/m2 kategóriába lett sorolva, az általuk birtokolt terület jelentős részén nem folyik 

vegyipari tevékenység. Vannak területeik melyeknek az egy éves helyi adója több, mint 

amennyiért az ingatlant vásárolták pld. (volt Könnyűbeton Gyár (Ytong). 

A telephelyükön 24 cég bérel kisebb-nagyobb területet, illetve ingatlant. A tavalyi évben 

átvállalták a kivetett adókat. Bíznak benne, hogy az önkormányzat megérti és elfogadja a 
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hosszantartó negatív eredmények és körülmények üzenetét és támogató hozzáállással olyan 

helyzetet teremt, amely segíti az új vállalkozások betelepülését. 

Tájékoztatásul közli, hogy a BC 2010-2012 év között fizetett helyi adó 852.103.794.- Ft. 

Véleménye szerint a BC-vel nem hisz, hogy meg tudnak egyeztetni. Emiatt nem fog bezárni, de 

próbálkoznak.  

Nyeste József képviselő elmondja, hogy az önkormányzat anyagilag a BC-re van utalva. Az 

összeg valóban tetemes, de valamiféle tárgyalást kell mutatni feléjük, a jó viszonyt fenn kell 

tartani. 

Tóth Tamás képviselő szerint is valamilyen kompromisszumra kell jutni a BC-vel, egyetért 

Nyeste képviselővel. 

Pogány Sándor képviselő véleménye szerint nem kell visszautasítani semmiképpen, tárgyalni 

kell velük, valamilyen meg kell osztani a bevételt. Azt is jelezni kell feléjük, hogy néha „büdös” 

van, a vasúti átjárónál sokat kell várni stb.  

Juhász József polgármester szerint is a jószomszédi viszonyt meg kell őrizni. Valamilyen 

gesztust gyakorolni kell feléjük.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy komoly befektető egységek érdeklődnek. Ide nem fog 

jönni befektető mert magas az adó mértéke. Ösztönző programot kellene kidolgozni a 

polgármesterrel együtt. Lehet, hogy a Kft.-ket kiszervezik más területre és Berente elesik az 

adótól. A kínaiak folyamatosan mindent megtesznek, hogy a költségeket csökkentsék. Választ 

kell erre a levélre küldeni, ki kell dolgozni egy ösztönző javaslatot. 

Juhász József polgármester szerint is a BC-ből él Berente, valamilyen gesztust kell gyakorolni 

feléjük. Kazincbarcika nem vetette ki a telekadót, azt mondta Szitka Péter polgármester, hogy ez 

politikai döntés volt. Elmondja, hogy már járt az önkormányzatnál a BC, de további egyeztetés 

szükséges. 

Tóth Tamás képviselő szerint tárgyalást képezeti a munkahelyteremtés, személyes egyeztetéssel 

sokkal többre lehet menni. 

Nyeste József képviselő megjegyzi: történelmi pillanat következik: egyetért a Jegyző úrral. 

Felmerül benne a kérdés, hogy a BC miért hivatkozik egyáltalán arra, hogy a Kft-k nem tudnak 

fizetni? Miért nem az önkormányzatnak jelzik ezt? A leendő vállalatokkal az önkormányzatnak 

partnerének kell lenni. Kicsit mesterkéltnek érzi a dolgot, de le kell ülni velük tárgyalni. 

Juhász József polgármester szerint nem kell telhetetlennek lenni. Lehet, hogy az Erőműbe 

holland befektető érkezik, neki az adóját oda lehetne adni kedvezményként a BC-nek. 
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Pogány Sándor képviselő örül annak, hogy a polgármesternek is az a véleménye, hogy le kell 

ülni a BC-vel tárgyalni. Kérdezi, hogy meddig kell dönteni az adóról? 

Fortuna János jegyző közli, hogy március 15-ig kell dönteni. 

Pogány Sándor képviselő megerősíti azt, hogy mindenképpen tárgyalni kell a BC-vel, úgy is 

lehet mondani, hogy a telekadóból befolyt 400 mFt talált pénz volt. Ha valaha bezárt a BC 

biztosan nem emiatt fog bezárni, de minden pénz nagy kiesés  nekik. 

Juhász József polgármester szerint ki lehetne dolgozni egy övezeti besorolást a következő 

ülésre. Meddig lehet elmenni ? kb 100 mFt? – ezt meg kell beszélni részletesen. 

Tóth Tamás képviselő szerint fontos az, hogy befektetőket kell ide vonzani. Lehetséges, ha 

engednének a telekadóból az iparűzési adóból visszajönne. 

Szántó Lajos alpolgármester felveti, hogy szó esett az övezető besorolásról. Szerinte azt a 

gesztust kellene tenni feléjük, hogy az övezeti besorolást lecsökkenteni, főleg azokon a 

területeken, amit nem használ semmire.  

Nyeste József képviselő szerint nem biztos, hogy a kis Kft-nek az övezeti besorolás szerencsés 

lenne. Nem tartja szerencsés ötletnek az övezeti besorolások változtatását.  

Pogány Sándor képviselő szerint a részleteket zárt ülésen kellene megtárgyalni.  

Juhász József polgármester javasolja a napirendi pont elnapolását. 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a BorsodCem helyi adók 

csökkentése iránt benyújtott előterjesztését. 

 

9.8. Teles Életért Egyesület támogatási kérelme 

Juhász József polgármester ismereti az előterjesztést. A Teljes Életért Egyesület a rákbetegek 

és daganatos betegek támogatásához szeretne támogatást kérni. az elmúlt évek alatt számos 

programmal, meglepetésekkel próbálták a mindennapokat boldogabbá tenni, segítséget 

nyújtottak a sikeres gyógyulásuk érdekében. Az összevont bizottsági ülésen elhangzott egyszeri 

100 eFt támogatás.  

Nyeste József képviselő elmondja, hogy  sok mindent és sok mindenkit támogatott a testület. 

Javasol a 100 eFt helyett egyszeri 200 eFt támogatást.  

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy  
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 21/2013.(I.31.) határozata a Teljes Életért 
Egyesület egyszeri támogatásának elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Teljes Életért 
Egyesület (Kazincbarcika, Vajda János út 4.) támogatási kérelmét. Az Egyesület részére egyszeri 
200 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosít, a 202. évi pénzmaradvány terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Az egyesület támogatási kérelme a jkv. 19. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határid ő: azonnal 
 

9.9 HONSZ Területi Elnökség kérelme 

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a HONSZ Területi Elnökségének a 

kérelmét a 378/2012.(XII.12.) határozatával elutasította. 2013. május 25-26-án megrendezésre 

kerül a Hősök Napja, melynek lebonyolításához szeretné kérni a Művelődési házat és az 

önkormányzat anyagi támogatását. Javasolja az újabb kérelem elutasítását. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 22/2013.(I.31.) határozata a HONSZ 
Területi Elnökség kérelmének elutasításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és  

E l u t a s í t j a 

a HONSZ Területi Elnökség támogatási kérelmét. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határid ő: azonnal 

 

Juhász József polgármester SZÜNETET rendel el. 

SZÜNET után folytatódik a nyilvános ülés. 

 

9.10. Kazincbarcikai Uszoda működtetése 

Juhász József polgármester ismerteti Kazincbarcika Város polgármesterének levelet az uszoda 

működtetésével kapcsolatban. Kazincbarcika Város Önkormányzata az elmúlt év elején az 

önkormányzatok finanszírozásában bekövetkezett változási miatt a városi uszoda bezárásra 

kényszerült. Emiatt sok felnőtt, gerincproblémával küzdő, vagy sportolni vágyó gyermek került 

hátrányos helyzetbe. Azóta folyamatos a megoldáskeresés,  nem tettek le arról, hogy az 

intézményt újranyissák a nagyközönség, a beteg, illetve sportolni vágyó gyerekek előtt. Ezúton 

szeretnék kérni, hogy középtávon, ötéves konstrukcióban, évi 35 millió forinttal segítsék az 
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uszoda megnyitását, melyért  az alábbi méltányos szerződéses feltételeket tudja Kazincbarcika 

Város Önkormányzata biztosítani: 

• közös névhasználat Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda (tábla elhelyezése épületen 

belül és kívül) 

• évente 100 db, egyenként kb. 100 ezer forint értékű éves bérletet a teleülésnek, amely 

nem névre szólna, vagyis azt bármely, Berentén állandó lakhellyel rendelkező személy 

használhatná, 

• az uszodában folyamatosan 6 fő, 1 csoportvezető Berentén állandó lakhellyel rendelkező 

személy foglalkoztatása teljes munkaidőben, bruttó 150.000 Ft átlagbérrel, 

• a kazincbarcikai önkormányzat balatonszepezdi táborában 1 db 10 éjszakás turnus, 100 

gyermek részére, teljes ellátással. 

• a kazincbarcikai önkormányzat vállalja az uszoda működésének saját bevételen, illetve a 

berentei önkormányzat támogatásán felüli részének finanszírozását, ellenkező esetben 

visszafizeti a támogatást 

• a kazincbarcikai önkormányzat és az üzemeltető Barcika Art. Kft. kötelezettséget vállal 

arra, hogy Berente Község Önkormányzatának támogatása kizárólag a fedett uszoda 

üzemeltetésére fordítható. 

Az berentei ön kormányzat reagált a levélre az alábbiakban, kérdései: 

- az uszoda 2013. évi költségvetése, a valós 2013. évi költségelemek figyelembevételével, 

- a kiadások finanszírozási forrásai, 

- a szükséges felújítási, fejlesztési igények, azok költségei és forrásai. 

- tervezik-e a forráshiány csökkentése érdekében új helyi adó (pl. telekadó) bevezetését? 

- az uszoda üzemeltetési formája (kv.-i szerv, kft, stb.), 

- a dolgozói létszám, 

- munkakörök, képesítési előírások, követelmények, 

- a berentei dolgozók részére felajánlott munkakörök, azok betöltésének formája, 

- az uszoda tervezett szolgáltatásai (a hidegvizű úszómedence alacsony hőmérséklete az 

úszáson kívül másra nem igazán alkalmas, viszont a berentei lakosok többsége nem ezt 

igényelné). 

Juhász József polgármester szerint a Település Gondnokság felméri a lakossági igényeket, ki 

az aki szeretné ha lenne uszoda és ki az aki nem. 

Tóth Tamás képviselő javasolja az uszoda működtetésének támogatását. Véleménye szerint az 

általunk írt levél utolsó szakasza nem kellett volna, hiszen az uszoda hőmérséklete alacsony 



C:\Users\tanulo\AppData\Local\Temp\jkv01_31ny.doc  21 

szokott lenni. Ez egyfajta sportolási lehetőség, az úszás mindenre jó. Nagyon jó gesztus lenne 

Berentétől a 35 mFt-os támogatás Kazincbarcika felé. Nem érti miért sok ez a 35 mFt évente? 

Hol van itt a hiba? Milyen közvélemény kell? Kitől kell megkérdezni? 

Juhász József polgármester közli, hogy a lakosságtól kell megkérdezni mi a véleménye.  

Tóth Tamás képviselő azok nevében tud beszélni, akiknek kisgyerekük van – igen is szükség van 

az uszodára. Itt van a Horgásztó, abba is csak tolja bele a pénzt az önkormányzat. Támogatja 

Kazincbarcika polgármesterének kérelmét. 

Szántó Lajos alpolgármester szerint mindenképpen a falu lakosságát meg kell kérdezni. Hogy 

miért kell megkérdezni az embereket? – azért mert Berente pénze. Ha visszatekintünk az évekre, 

mit csinált Barcika Berentével? Nem fogja támogatni, - ezt a pénzt nem veszi el Berentétől. 35 

mFt-ból Berentén sokkal több munkahelyet lehetne teremteni.  

Tóth Tamás képviselő elismeri, hogy ennyi pénzből lehetne több munkahelyet teremteni. Nincs 

ez ellen sem, hogy még több munkahelyet kell teremteni. Ez egy lehetőség, amit meg kell 

ragadni. Hogy mi volt ezelőtt? – egy másik vezetés volt. Nyitni kell velük szemben is. 

Pogány Sándor képviselő szerint is mindenképpen támogatni kell az uszodát, hosszútávon 

megtérülő befektetés. Akinek gyereke van tudja mi ez. Szervezett formában meg lehet oldani az 

úszást. Iskola, óvoda nem egy olyan üzlet aminek az eredményét rövid távon meg lehet látni. 

Lakossági vélemény: milliók el lettek már költve, a lakosság egy esetben sem lett megkérdezve. 

Fontos a lakos véleménye de….. Hasznos dolognak lenne a gyerekeknek uszodába járni. Az ő 

gyereke is az uszodában tanult meg úszni, azóta kajakozik. Nem tartja célszerűnek a lakosság 

megkérdezését.  

Szántó Lajos alpolgármester felveti, hogy nem egyezik a véleményük. Igaz, hogy sok pénzt 

elköltöttek már, de a falura és a falu lakosságára. Szerinte a falu lakosságának csak van valami 

köze ehhez. Sokan a megélhetőségükért küzdenek. 

Nyeste József képviselő reagál az elhangzottakra. Hideg víz van az uszodában… - ez egy 

csodálatos komplexum, igaz nem egy pezsgő víz, sportolásra alkalmas 0-100 évig igénybe lehet 

venni. Meg lehet közelíteni érzelmileg és racionálisan. Ha érzelmileg közelítjük meg: óckodunk, 

hogy Barcikával valamilyen kompromisszumot kössünk – ez az idő elmúlt. Barcikán már azok 

az emberek nincsenek, akik ezt csinálták Berentével. Ha racionálisan: ki kell hangsúlyozni, hogy 

ez egy kőkemény üzlet, ha jól fogjuk befektetni a pénzt meg fognak dicsérni. A lakossági 

fórumra 40 ember jött el, ennyit tudott megkérdezni. Fontosnak tartja, hogy megkérdezze az 

embereket. Véleménye szerint a tárgyalás tekintetében jó a helyzete Berentének, Barcikának van 

kényszere, mi olyan tárgyalópartnerek lehetünk, amiből mi profitálhatunk.  
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Amit Barcika ajánl cserébe jónak tartja: 

• a gyerekek megtanulhatnának úszni 

• idősebbek is elmehetnek az uszodába, akinek igénye lenne erre 

• a környéken nincs uszoda 

• családok, gyerekek elmehetnek üdülni a Balatonra stb. 

• 6 munkahelyet biztosít  

Szerinte Berente önkormányzata van monopol helyzetben. Ha nemmel szavaz a testület, 

gondoljon arra, hogy 1-10 éves korig nem tudnak megtanulni a gyerekek úszni, 6 embernek nem 

lesz munkahelye, családok nem mehetnek nyaralni. Berente működését nem befolyásolja a 35 

mFt. 

Pogány Sándor képviselő összeszámolja a körülbelüli értéket, amit Kazincbarcika nyújtana a 35 

mFt ellenében, - ez az összeg 25-26 mFt, hosszútávon jelentkezik az eredménye. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy ő is összeszámolta a Kazincbarcika által kínáltakat, 

neki az összeg 27. mFt. Tudomása szerint az uszodát 100 mFt veszteséggel zárták. Mitől várják 

azt, hogy nagyobb lesz a forgalma?  

Szántó Lajos alpolgármester közli, hogy sem az uszoda nem működik, sem a felkínált üdülő, 

rengeteg pénzt kell költeni mind a kettőre. Miskolcra is mehetnek úszni a gyerekek.  

Pogány Sándor képviselő szerint Berente önkormányzatának nem kell gondolkozni azon, hogy 

Barcika mennyit tesz hozzá. Minden ilyen intézmény állami vagy önkormányzati támogatással 

működik. A veszteség mindenhol megvan egy ilyen intézménynél.  

Nyeste József képviselő ismételten hangsúlyozza, hogy kőkemény üzletről van szól. Nem kell 

hogy érdekelje az önkormányzatot, hogy Barcika tudja-e üzemeltetni az uszodát. Barcika 

preztizs kérdést csinál abból, hogy működjön az uszoda. Mondja már meg valaki, hogy mennyit 

ér az, hogy egy berentei gyerek azt mondja, hogy „én nem tanultam meg úszni”. Hogyan lehet 

ezt átszámolni? – pld egy család elmegy üdülni stb. – hogyan lehet ezt anyagiakban mérni? – 

nem lehetne ráfizetni erre a dologra.  

Fodorné Szabó Erika képviselő elmondja, hogy kért egy kimutatást a gyerekekről, 

hanyagtartást, asztma – tetemes számban szerepel. Tapolcán 2800 Ft a belépő. Az önkormányzat 

mit tudna 35 mFt-ból teremteni? – ki kellene munkálni és összehasonlítani a kettőt.  

Fortuna János jegyző szerint tény, hogy hiányosak az ismeretek a megalapozott döntéshez. Az 

új önkormányzati törvény előírja, hogy a helyi önkormányzat köteles a forrásokat felelősen, 
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eredményesen felhasználni pld. ha egy egyesület kap 100 eFt-ot azzal el kell tételesen számolnia. 

Két miskolci uszodából is kért árajánlatot, mennyiért fogadnának a gyerekeket. A helyi rendelet 

szerint is 3 ajánlatot kell kérni néhány százezer forintos beszerzés esetén is. Meg kell nézni mire 

adja ki az önkormányzat a pénzt. Szerinte korai ebben az ügyben dönteni, nincs meg minden 

információ a testület előtt. Mint berentei lakos nem ért ezzel egyet, volt egy fórum ahol kb. 40 fő 

vett részt, 1000 embert nem kérdeztek meg. A jelenlegi ülésen jogilag megalapozottan nem 

hozható döntés. Az uszodát nem mindenki fogja igénybe venni. További információkra van 

szükség, s fel kell mérni a valós lakossági igényeket is, mivel a családok többsége elemi 

szükségleteinek kielégítését sem tudja biztosítani. A 2011. évi kiadások 110 millió forintot tettek 

ki, míg a bevétel 16 millió forint volt, a hiányzó 61 millió forint hogyan biztosítható? 

Nyeste József képviselő tartja magát ahhoz, hogy ne legyen vita. Fel van háborodva a jegyző 

„zagyvasága” miatt. Nézte Edelény város testületi ülését, a jegyző egy szót sem szólt. Kell azt 

tudni, hogy Barcika honnan tudja a pénzt megszerezni? A jegyző azt ne mondja, hogy az 

önkormányzatnak azt meg kell vizsgálni, hogy honnan szerzi a pénzt. A jegyző nem nézett utána 

a részleteknek. Miért kell „belekotnyeleskedni”? – próbálja félrevezetni a testületet. Nem hogy 

„normális” információkat ad, de félrevezeti a testületet és a lakosságot is.  

Juhász József polgármester is nézte Edelény város testületi ülését, valóban a jegyző egy szót 

sem szólt. Amit mondott berentei lakosként mondta. A jegyzőnek az a dolga, hogy a 

törvényesség őre legyen. A kritika teljesen jogos volt. Az uszoda ügyében mindenki úgy szavaz 

ahogy akar.  

Pogány Sándor képviselő felveti: azt mondta a jegyző, hogy lesz olyan aki nem fogja igénybe 

venni az uszodát. A SztBIO- ban működik egy konyha, sokan élnek azzal a lehetőséggel, hogy 

étkeznek, aki viszont nem él a lehetőséggel miért nem kapja meg a kompenzációt? – biztosan 

van aki rászorul – a különbözet miért nem illeti meg ezeket az embereket – ez hasonló 

gondolatment volt . 

Tóth Tamás képviselő a hozzá hasonló korú emberekről beszél, akinek van gyermeke. 

Sportolási lehetőségről van szó, ami hasznos a gyermekek számára.  Kéri Polgármester urat 

tegye fel szavazásra.  

Juhász József polgármester közli, hogy nem teszi fel szavazásra, futni kell még egy kört. A 

feltett kérdésekre várja Szitka Péter polgármester válaszát. A szándékot ki lehet nyilvánítani. 

Nyeste József képviselő felveti, hogy a polgármester azt mondta, hogy ne legyen szavazás. 

Elmondta az elején, hogy több esetben nem volt jelen sem a testületi, sem a bizottsági üléseken. 
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Most hasonlót érez újból – miért nem lehet a szándékot kinyilvánítani. Nincs itt a testületi ülésen 

Szakmári Attila – tudvalévő, hogy hova szavazna  - és meglenne az arány.  

Juhász József polgármester ismételten elmondja, hogy írt egy levelet Szitka Péter 

polgármesternek, amire még nem kapott választ. Kikéri a maga és Szakmári képviselő nevében 

is az elmondottakat. Szakmári Attila képviselőt kórházban van, jó egészséget kíván neki. 

Nyeste József képviselő azt szeretné megtudni mi az oka annak, hogy el kell napolni a döntést? 

Idézi az utolsó szakaszt a levélből: „ az uszoda tervezett szolgáltatásai, (a hidegvizű 

úszómedence alacsony hőmérséklete az úszáson kívül másra nem igazán alkalmas, viszont a 

berentei lakosok többsége nem ezt igényelné”. Tudvalévő, hogy nem pezsgőfürdőről van szó, 

sportolásra, úszásra alkalmas a víz. Biztosan mindenki járt már az uszodában, csodálatos 

komplexum.  

Juhász József polgármester összefoglalja az elhangzottakat. Felkéri a képviselő-testületet 

szavazzon az uszoda támogatásáról. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

A képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az előterjesztés nem 

került elfogadásra (Kazincbarcikai Uszoda) 

 

Nyeste József képviselő visszatér Szakmári Attilára, a betegségét nem kell belekeverni. 

Mindenkinek szíve-joga, hogy hogy szavaz. Nem érti ebben az ügyben mit jelent a tartózkodás. 

 

9.11. Berente monográfia III. kötet 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy a korábbi kötetek szerzője Szőke Lajos egy III. 

kötet összeállításán dolgozik, a településen élő idős emberek visszaemlékezési alapján. A 

képviselő-testület a 322/2010. (XII.14.) határozatában megbízta a kötet elkészítésével, de anyagi 

forrást nem rendelt mellé.  

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy az összevont bizottsági ülésen szó volt a III. kötet 

elkészítéséről, mely támogatásra került. 400 eFt jóváhagyását javasol erre a célra.  

Pogány Sándor képviselő bejelenti érintettségét.  

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 23/2013.(I.31.) határozata Berente 
helytörténeti monográfia III. kötetének megírására vonatkozó megbízási szerződésről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berente helytörténeti monográfia 
III. kötetének megírására vonatkozó megbízási szerződés kötési javaslatot. A feladattal Szőke 
Lajos berentei lakost bízza meg, s részére - a 2012. évi pm. terhére -  400.000.-  Ft összegű 
megbízási díjat + járulékait hagyja jóvá. 
A III. kötet tartalomjegyzéke, összefoglalója a jkv. 20. számú mellékletét képezi 
Felelős:  polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 

9.12. Háziállat tartók tájékoztatása 

 

Fortuna János jegyző tájékoztatása szerint az eboltás és a chippezés március 12.-én lesz a 

községben. A Település Gondnokság fel fogja mérni részletesen, hogy ki mennyi állatot tart.  

Ismerteti a Kormányhivatal tájékoztatóját az ebekkel kapcsolatos aktuális állatvédelmi 

feladatokkal kapcsolatban. Ismerteti az állatvédelmi hatósági intézkedési feladatokat. 

Juhász József polgármester javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta a Kormányhivatal és a 
jegyző tájékoztatóját az ebekkel kapcsolatos aktuális állatvédelmi feladatokról. 

 

9.13. Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusának szponzori támogatás kérése 

Juhász József polgármester ismerteti a Borlovagrend Magyarországi Konzulátusának kérését. 

Tájékoztatásul közli, hogy a tavalyi évben anyagi támogatást nem nyújtott a képviselő-testület, 

viszont rendelkezésükre bocsátotta a sörpadokat és asztalokat. 

Nyeste József képviselő szerint itt van a teljes meghasonulás, hogy támogasson egy ilyen 

kérelmet?! – most lett leszavazva, hogy a gyerekek ne ússzanak és üdüljenek. 

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy nem anyagi támogatásról van szó, hanem 

sörpadokról és asztalokról, szerinte oda lehet adni. 

Nyeste József képviselő semmi ilyen jellegű kérelmet nem támogat ezek után.  

Juhász József polgármester támogatja a sörpadok és az asztalok odaadását a Borlovagrend 

számára. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 24/2013.(I.31.) határozata az Európai 
Borlovagrend Magyarországi  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Európai Borlovagrend 
Magyarországi konzulátusa támogatási kérelmét. Rendezvényeikre az önkormányzat 
díjmentesen biztosítja a tulajdonában lévő sörpadokat és asztalokat, melyek szállításáról a TG 
gondoskodik. 
A kérelem a jkv. 21. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző     Határid ő: folyamatos 
 

9.14. Rendeletek módosítása 

• Szociális rendelet 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy változott a Szociális törvény, az 

adósságkezelési támogatásnál az adósság nagysága, milyen gyakorisággal lehet megítélni. 

jelenleg a helyi rendeletben 1 év van meghatározva. a BM-től az önkormányzat 188 eFt-ot kapott 

tűzifa támogatásra a rászorulók részére. Erről a juttatási formáról rendeletben kell szabályozni a 

BM rendeletében előírtakat.  

Szántó Lajos alpolgármester kérdezi, hogy a lakossági tűzifának kell a rendeletben 

szerepelnie? 

Fortuna János jegyző közli, hogy a megállapításnak a szabályait kell megfogalmazni milyen 

formában kik részesülnek.  

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra, a kiküldött 

rendelettervezetről. Megállapítja, hogy 

A képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a 

Szociális rendelet módosítását. 

 

Fortuna János jegyző kéri, hogy a testület gondolja át a döntését. Ha nem épül be a rendeletbe a 

BM támogatás, akkor a 188 eFt támogatást vissza kell utalni.  

Tóth Tamás képviselő kérdezi, hogy ezt nem tudta a jegyző előre? 

Fortuna János jegyző elmondja, hogy de tudta, azért készítette a rendelet tervezetet illetve 

előterjesztést, melyet mindenki megkapott.  

Nyeste József képviselő megjegyzi, hogy szólni kellene azoknak a családoknak akik nyaralni 

készülnek, hogy csomagoljanak tűzifát.  
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Fortuna János jegyző közli, hogy február végéig gondolkozhat a testület. 

 

10. Felvetések 

Nyeste József képviselőt több lakos megkérte, hogy kérdezze meg, hogy a SztBIO-ban volt egy 

alapítvány és most már nincs -  mi van az alapítvánnyal? 

Juhász József polgármester elmondja, hogy Kalász László volt az alapító, de megszüntette az 

alapítványt, átadta az eszközöket leltári íven, amit vásároltak. 

Szántó Lajos alpolgármestert is több lakos megkereste a kábeltévé szolgáltatással 

kapcsolatban. Sok a probléma, sok csatornát megszüntettek, helyettük más van. Sok helyen nem 

lehet fogni az RTL II. valamint a Super TV2 műsort, a lakosságnak igénye lenne rá. 

Nyeste József képviselő szóvá tette, hogy a Művelődési ház mellett egy kerítéselemet kitörtek. 

Már korábban is felvetette, hogy azok az emberek ne részesüljenek támogatásban, akik 

rongálnak. Kérdezi: működnek-e a térfigyelő kamerák? Egyáltalán minek vannak fent, ha 

semmit nem lehet látni rajta.  

Tóth Tamás képviselő felveti, hogy az Esze T. utca végén a vízelvezetés nem megoldott, 

állandóan lefagy, veszélyes, a Település Gondnokság vájatokat csinálhatna.  

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy a József A. és Ady E. út szét van repedve, 

aszfaltszőnyeggel át lehetne húzni.  

Pogány Sándor képviselő szerint a repedéseket ki lehetne javítani. 

Juhász József polgármester szerint is az Ady E. utca nagyon rossz állapotú, azon kell 

gondolkozni, hogy aszfaltszőnyeg kerüljön rá. Szakemberrel meg kell nézetni, ez az út 10 éves.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a térfigyelő kamerák tekintetében nem ő a felelős.  

Juhász József polgármester közli, hogy a képviselő-testület hagyta jóvá a Dual Plus Kft. 

ajánlatát.  

Nyeste József képviselőben felmerül a kérdés, hogy olyan térfigyelő kameráért fizettek, ami 

nem működik? Mennyibe került a térfigyelő? Azt el kell fogadni, hogy Berentének szüksége van 

a térfigyelő kamerára. Az illetőt aki a kerítést kitörte biztosan el lehetett volna fogni, ha működik 

a kamera.  

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy a térfigyelő kamera éjszaka nem használható, olyan 

paramétereket kért a testület, hogy éjszaka is felismerhető legyen. Szeretné látni a Dual Plus 
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ajánlatát – ez a kamera nem jó. Már többször kezdeményezte, hogy a Dual Plus Kft. vezetője 

jöjjön el testületi ülésre, sem a kábeltévé, sem az internet szolgáltatás nem megfelelő.  

Nyeste József képviselő kérdezi mi lesz ezekkel a felszerelt kamerákkal ! – választ vár rá. 

Fizetessék vissza a Dual-lal? – keresni kell egy másik céget. 

Szántó Lajos alpolgármester szerint is felelősségre kell vonni a szolgáltatót; a szolgáltatás nem 

megfelelő, a térfigyelő kamera semmit nem ért. Vakon megbízott a testület a szolgáltatóban. A 

szerződést meg kell nézni, van-e lehetőség a felbontására!? 

Juhász József polgármester javasolja, hogy egy szakértővel meg kell nézetni, hogy megfelelő 

kamerát szerelt-e fel a Dual Plus Kft., ami az határozatban, illetve az ajánlatukban van – ha nem 

visszafizeti az árát. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra a térfigyelő kamerarendszer szakértő általi 

felülvizsgálatáról. Megállapítja, hogy 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 25/2013.(I.31.) határozata Dual Plus Kft. 
által épített térfigyelő rendszer szakértői felülvizsgálatáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy készüljön szakértői 
vizsgálat a Dual Plus Kft. által felszerelt térfigyelő kamerákról. A szakértői vizsgálat arra adjon 
választ, hogy az árajánlat szerinti berendezések, kamerák kerültek-e felszerelésre, illetve a 
rendszer hogyan tehető alkalmassá éjszakai is értékelhető videó felvételek készítésére. 
Felelős:  polgármester, jegyző     Határid ő: folyamatos 
 

Nagy Imre lakos hozzászólásában elmondja, hogy a Dual Plus kft. szolgáltatásaival problémák 

vannak. A kábeltévé csatornái sokszor kiesnek, áthangolódnak, az internet 20 megabájt helyett 

sok esetben 1 megabájt. 6,9 % emelést hajtott végre a Dual Plus kft. az energia áremelésért és az 

önkormányzat áramát használják. Sajószentpéteren 62 csatornát adnak 4.900 Ft-ért. 

Juhász József polgármester közli, hogy felülvizsgálják a szerződést és ha lehet felbontják. 

 

11. Zárt ülés elrendeléséről  

Fortuna János jegyző ismerteti, hogy Az ÉRV Zrt. az 575 hrsz-ú ingatlanon, mely a község 

tulajdonában van térségi komposztáló telep pályázati úton történő megvalósítását tervezi. Ehhez 

egy vételi ajánlatot vár az önkormányzattól. Két erdő terület eladására a tulajdonosoktól érkezett 

ajánlat. Javasolja, hogy zárt ülésen döntsön a testület az ÉRV Zrt. kérelméről és az erdők 

megvásárlásáról. 
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Juhász József polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület – az írásos előterjesztésnek 

megfelelően - zárt ülés keretében tárgyalja az ÉRV Zrt. kérelmét. 

Nyeste József képviselő megjegyzi, hogy az utóbbi idők legnagyobb meggondolatlansága volt, 

hogy egy vállalkozónak területet adtak el.  

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 26/2013.(I.31.) határozata zárt ülés 
elrendeléséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendel el a Berente 0303 és 0304 hrsz-ú erdő területek 
eladására, valamint az ÉRV Zrt Berente 575 hrszú ingatlan megvásárlására adott árajánlatok 
megtárgyalására. 
Felelős:, polgármester, jegyző     Határid ő: azonnal 
 

 
Juhász József polgármester a nyilvános ülést bezárta mert a képviselő-testület zárt ülésen 
folytatja munkáját. 

kmf. 

 

 

 

Juhász József     Fortuna János   Nyeste József 

alpolgármester    jegyző     jkv. hitelesítő 

 

Mellékletek: 
1. számú Református Egyházközség beszámolója 
2. számú RK egyházközség beszámolója 
3. számú Határozati javaslatok, előterjesztések a 2013. január 31.-i testületi ülésre 
4. számú a 6/2013.(I.31.) határozattal elfogadott  TERMOMENT Kft beszámoló 
5. számú Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.1.) önkormányzati 

rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2012. 
(XI.30.), 1/2012.(I.30.), 19/2010.(XII.20.), 23/2009.(XII.01.), 10/2009.(VII.15.), 
20/2008.(XII.21.), 9/2008.(VII.1.), 8/2007.(IV.02.), 9/2003.(I.08.) és 37/2002.(XII.16.) sz. 
rendelettel módosított 23/2000. (XII.14.) rendeletének módosításáról 

6. számú a 7/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, a SztBIO épületének átalakítására – a LAURBE Kft 
által - készített tanulmánytervek 

7. számú a 8/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, a Berente 5 hrsz-ú üzemépületének átalakítására – 
Berentés Marianna tervező által - készített tanulmánytervek 

8. számú a 9/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, az óvoda épület bővítésére – a LAURBE Kft által - 
készített tanulmánytervek 

9. számú a 10/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, az Általános iskola statikai szakvélemény készítésre 
illetve az épület felmérésére, a LAURBE Kft által adott árajánlatok 

10. számú a 11/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, az iskola-óvoda energiaracionalizálási célú KEOP-
2012-5.5.0/B pályázat összefoglaló anyag 

11. számú a 12/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, 2013. Május 1-i falunapi program és költségvetése 
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12. számú a 13/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, képviselő-testület 2013. évi munkaterve 
13. számú a 14/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, a SztBIO intézményi térítési díjtáblázata 
14. számú a 15/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, a SztBIO hőközpontja felújítás többletmunkáinak 

árajánlata 
15. számú a 16/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, egységes szerkezetű Közbeszerzési Szabályzat 
16. számú a 17/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, a Berente-Sajószentpéter összekötőút építésére 

benyújtott közbeszerzési árajánlatok bírálóbizottsági írásos szakvéleménye, valamint 
összegzése 

17. számú a 18/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, a MÁV Zrt Berente vasúti megállóhely felüljáró 
bontására vonatkozó javaslatot tartalmazó MÁV Zrt levele 

18. számú a 19/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, a Telvill Kft árajánlata a főtéri trafó áthelyezés 
többletmunkáira 

19. számú a 21/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, a Teljes Életért Egyesület egyszeri támogatási 
kérelme 

20. számú a 23/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, a Berente helytörténeti monográfia III. kötetének 
tartalomjegyzéke, összefoglalója 

21. számú a 24/2013.(I.31.) határozattal elfogadott, az Európai Borlovagrend Magyarországi 
konzulátusa támogatási kérelme 


