
 

C:\Documents and Settings\user\Asztal\jkv03_18ny.doc  1 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 

óra. 

 

Jelen vannak:  Juhász József polgármester  

 Szántó Lajos alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika képviselő 

 Nyeste József képviselő 

 Pogány Sándor képviselő 

 Szakmári Attila képviselő  

 Tóth Tamás  képviselő  

 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János  jegyző  

 Heutschy László BTG intézményvezető 

 Bogdán Péter  BTG műszaki vezető  

 

Juhász József polgármester  köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 7 

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

javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

Napirend: 

 

1. Aktuális feladatok megvitatása 

- a BTG műszaki intézményvezetői helyettesi álláshely pályázat szabályszerűségi vizsgálata 

2. Indítványok, javaslatok 

 

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, 

illetve 6 igen és 1 tartózkodással megválasztotta Nyeste József képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

1. Napirendi pont 

A Berentei Település Gondnokság műszaki intézményvezetői helyettesi álláshely pályázat 

szabályszerűségi vizsgálata 

 

Juhász József polgármester ismerteti a jegyző úr által végzett vizsgálat eredményét. 

Tóth Tamás képviselő szerint a kinevezett pályázó nem felel meg a pályázati előírásoknak. 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a mai ülés nem Bogdán Péter ellen szól. Ő kifejezetten 

kérte, hogy a testület a műszaki vezetői álláshelyet felsőfokú iskolai végzettséggel hagyja jóvá. 

A testületi határozat alapján készítette el az intézményvezető a pályázati kiírást, de az abban 

foglaltakat az elbírálás során nem tartotta be. 

Kéri megállapítani a törvénysértést és személyi felelősségre vonást is javasol. 

Tudomása szerint berentei középfokú végzettségű azért nem pályázott, mert nincs diplomája.  



 

C:\Documents and Settings\user\Asztal\jkv03_18ny.doc  2 

Bogdán Péter műszaki vezető elmondja, hogy a próbaidő alatt megszerzi a műszaki szakértői 

végzettséget. Ezt az intézményvezető tudta, s ez alapján nevezett ki. 

Tóth Tamás képviselő szerint Heutschy úr nem térhetett volna el a kiírástól. 

Nyeste József képviselő elmondja: az vitathatatlan tény, hogy Heutschy úr szabálytalanul, 

törvényellenesen nevezte ki Bogdán Pétert, mivel a képesítési előírásoknak nem felelt meg, s a 

műszaki szakértői tanfolyam elvégzése után sem fele meg. 

Szántó Lajos alpolgármester kérdezi, hogy volt-e felsőfokú iskolai végzettségű pályázó? 

nem a mai ülés nem Bogdán Péter ellen szól. Ő kifejezetten 

Heutschy László intézményvezető elmondja, hogy volt ilyen pályázó. Tudomása korábban is 

sor került képzettségi előírások alóli mentesítésre. 

Pogány Sándor képviselő igen volt ilyen, de akkor a testület írta ki a pályázatot, s a testület 

döntött a jogszabályi előírások keretei között a képesítési előírások alóli felmentésről, a 

megkezdett tanulmányokra tekintettel. 

Szakmári Attila képviselő szerint az első művelődési ház vezető volt érintett ebben. 

Heutschy László intézményvezető elmondja, hogy több képviselő is jelezte neki, hogy ne 

berentei pályázót válasszon. 

Fortuna János jegyző elmondja a jogszabályi előírások, így a pályázati feltételek betartása az 

intézményvezető felelőssége és kötelessége. Ilyen szempontból tanácsadóként, kibicként a 

felelősséget más nem vállalhatja át. 

Nyeste József képviselő egyértelmű, hogy a kinevezés szabálytalan. Erről nem érdemes 

vitatkozni. 

Heutschy László intézményvezető elmondja, hogy a berenteik egy része az interneten is csak a 

pályázatokkal foglalkozik. 

Nyeste József képviselő szerint a pályázatokon való induláskor az erkölcsi szempontokat is 

figyelembe kellene venni. Ő akkor sem pályázott – képviselőként - önkormányzati álláshelyre, 

mikor munkanélküli volt, mert ezt nem tartja tisztességes eljárásnak. Ezt hozzátartozójának sem 

engedné. 

Szakmári Attila képviselő szerint lányát nem rá tekintettel, hanem képzettsége és alkalmassága 

miatt választotta az intézményvezető. 

az első művelődési ház vezető volt érintett ebben. 

Nyeste József képviselő egyértelmű, hogy a kinevezés szabálytalan. Ismételten javasolja annak 

testületi határozatban történő megállapítását. A testület állapítsa meg, hogy a műszaki 

intézményvezető helyettes kinevezése törvénytelen, s a pályázati kiírást meg kell ismételni. 

Legyen személyes felelősségre vonás is. 
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Juhász József polgármester javasolja, hogy a testület döntsön, mi legyen az új pályázati eljárás 

lezárásáig. 

Nyeste József képviselő javasolja, hogy a két intézmény legyen. Az egyik a mezőgazdasággal, a 

külterületi feladatokkal, így a horgásztóval foglalkozzon. A másik, új intézmény a műszaki 

feladatokkal, a település fenntartással, az intézményi épületek karbantartásával, üzemeltetésével 

foglalkozzon. 

Heutschy László intézményvezető a testület döntse el, hogyan tovább …. Egyidejűleg kéri a 

képviselőket, különösen nyeste képviselő urat, hogy észrevételeit, javaslatait közvetlenül neki 

jelezze. 

Nyeste József képviselő javasolja, hogy a testület határozza meg a rövid és hosszú távú célokat, 

feladatokat. 

Fodorné Szabó Erika képviselő szerint javítani kell a hómentesítési és síkosság mentesítési 

gyakorlaton. A hétvégén több esetben ezt nem sikerült megfelelően ellátni. 

Szántó Lajos alpolgármester szerint a hét végén országosan voltak problémák. A rendkívüli 

időjárás ellenére az emberek igyekeztek ellátni feladatukat. 

Nyeste József képviselő kérdezi, hogy volt-e só, homok és ember? 

Heutschy László intézményvezető a megfelelő létszám és felszerelés, anyagok rendelkezésre 

álltak. 

Fodorné Szabó Erika képviselő kérdezi, hogy a közfoglalkoztatottak röntgen vizsgálata hogyan 

történt? 

Heutschy László intézményvezető a dolgozók egy része Kazincbarcikára ment, ahol a 

jogszabály szerinti 1700 Ft-os díjat kérik. Tudomást szereztem, hogy Miskolcon ezt ingyen 

elvégzik, de amikor az embereket be vittük a gép elromlott. 

Nyeste József képviselő ismételten javasolja, hogy a két intézmény legyen, a problémákra is 

tekintettel. 

Juhász József polgármester javasolja, hogy a testület előbb döntsön mi legyen Bogdán úrral. 

Pogány Sándor képviselő ez legyen Heutscy úr problémája, mi arról szavazzunk, hogy 

törvénytelen volt a kinevezés, majd ezt követően döntsünk az új intézményről. 

Juhász József polgármester javasolja, hogy a testület állapítsa meg, hogy a műszaki 

intézményvezető helyettes kinevezése törvénytelen, s a pályázati kiírást meg kell ismételni. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 85/2013.(III.18.) határozata a Berentei 

Település Gondnokság műszaki intézményvezetői pályázati eljárás szabályszerűségi 

vizsgálatáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berentei Település Gondnokság 

műszaki intézményvezetői pályázati eljárásának szabályszerűségi/törvényességi vizsgálatáról 

készített jegyzői tájékoztatót, s az alábbi döntést hozta: 

A testület megállapítja, hogy a Berentei Település Gondnokság műszaki intézményvezetői 

pályázati eljárása szabálytalanul zárult. Az intézményvezető törvénysértő módon nevezte 

ki a képesítési előírásoknak nem megfelelő pályázót. 

A testület utasítja az érintetteket, hogy a törvénysértő állapot azonnali megszüntetése 

érdekében, hatáskörükben tegyék meg szükséges intézkedéseket. 

A vizsgálati jelentés a jkv. 1. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető   Határidő: azonnal 

 

 

2. Napirendi pont  

Indítványok, javaslatok 

- Új intézmény létrehozása 

Nyeste József képviselő ismételten javasolja, hogy a két intézmény legyen, a problémákra is 

tekintettel. Az egyik a mezőgazdasággal, a külterületi feladatokkal, így a horgásztóval 

foglalkozzon. A másik, új intézmény a műszaki feladatokkal, a település fenntartással, az 

intézményi épületek karbantartásával, üzemeltetésével foglalkozzon. A közfoglalkoztatás 

mindkét intézmény feladatellátását segítse. 

Ennek megfelelően a jegyző úr készítse el az új alapító okiratot és a régi alapító okirat 

módosítását. Javasolom addig tartsunk 15 perc szünetet. 

Juhász József polgármester elrendeli a szünetet. 

SZÜNET 

Juhász József polgármester a szünetet követően ismerteti az alapító okiratot, az 

intézményvezetői kiírást, valamint a Berentei Település Gondnokság alapító okiratának 

módosítási tervezetét. 

Pogány Sándor képviselő javasolja az új intézmény 2013. június 1.-től történő létrehozását 

Juhász József polgármester javasolja, hogy a testület döntsön a javaslatokról. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra az új intézmény alapító okiratáról, az intézményvezetői 

kiírásról, valamint a Berentei Település Gondnokság alapító okiratának módosításáról. 

Megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 86/2013.(III.18.) határozata a Berentei 

Műszaki Ellátó Szervezet kv.-i szerv alapító okiratáról, intézményvezetői pályázati kiírásáról, 

valamint a berentei település gondnokság alapító okiratának módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berentei Műszaki Ellátó 

Szervezet kv.-i szerv alapító okirat tervezetét, annak intézményvezetői pályázati kiírás tervezetét, 

valamint Berentei Település Gondnokság alapító okirat módosítási tervezetét, azokat az 

előterjesztés szerint jóváhagyja, 2013. május 1. hatállyal. 

A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet kv.-i szerv alapító okirat tervezete, annak intézményvezetői 

pályázati kiírás tervezete, valamint Berentei Település Gondnokság alapító okirat módosítási 

tervezete a jkv. 2. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

- Polgármesteri tájékoztató a helyi adóbevételekről 

Juhász József polgármester ismerteti a 2013. március 15.-i határidőig befizetett I. félévi helyi 

adóbevételeket. 

A tájékoztató a jkv. mellékletét képezi. 

 

 

Juhász József polgármester további indítvány hiányában a nyilvános ülést 15 óra 55 perckor 

bezárta. 

 

kmf. 

 

 

 

Juhász József     Fortuna János   Nyeste József 

polgármester     jegyző     jkv. hitelesítő 

 

Mellékletek: 

1. számú Jegyzői levél a műszaki intézményvezető helyettesi pályázati eljárás kivizsgálásáról 

2. számú Berentei Műszaki Ellátó Szervezet alapító okirata és az intézményvezetői pályázati kiírása, valamint a 

berentei település Gondnokság alapító okiratának módosított, egységes szerkezetű szövege 

3. számú  Pénzügyi tájékoztató 


