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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. május 30-án 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 
 Szakmári Attila  képviselő  
 Tóth Tamás   képviselő 
Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  
 Haga Gyula  BCNÖ elnök  
Meghívott vendégek: Mészáros Zsolt  Horgászegyesület titkára 
 Nagy László  Sakk kör vezetője 
 Iski István  Első borbarát egyesület. vez. 
 Lőrinczné Kálmán Andrea Óvoda és ÁMK vezető 
 Gyenesné Kovács Enikő  Ált.isk.mb. igazgató 
 Bodnárné Tóth Adrienn  Ált.isk. ig.h. 
 Novákné Tallós Irén  M űv.ház.vez. 
 Heutschy László  BTG vezető 
 Márföldi Erzsébet  SztBIO vezető 
  
Juhász József polgármester  köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő 

teljes létszámmal jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyeste József  

képviselőt  javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

Nyilvános ülés 

1. Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Horgászegyesület, Sakk kör, Berentéért 

Egyesület, Első Berentei Borbarát Egyesület, a Berentei Óvoda és ÁMK-hoz tartozó 

csoportok: Mazsorett csoport, Rozmaring dalkör beszámolója az önkormányzattól kapott 

támogatás felhasználásáról és a végzett munkáról, tevékenységről  

 Előadók: egyesületek vezetői, Berentei Óvoda és ÁMK igazgató 

2. A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. 

 Előterjesztő: jegyző 

3. Indítványok, bejelentések, javaslatok, előző ülésről(ülésekről) elnapolt illetve további 

előterjesztések 

 

Zárt ülés 

Személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 
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A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok 

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

hitelesítőnek.  

 

Napirend előtti felszólalás. 

Nyeste József képviselő felszólalásában méltatja a pedagógusokat, megragadva az alkalmat 

Köszönti a pedagógusokat Pedagógus nap alkalmából, köszönti az óvodapedagógusokat, 

karbantartókat, konyhai dolgozókat, hivatalsegédeket, pályaőröket, akik megteremtették az 

eredményes munka feltételeit. Köszönti a szülőket, akik megtisztelték a pedagógusokat azzal, 

hogy legféltettebb kincsüket a gyermekeiket rájuk bízták. Köszöni a tanulók szorgalmát, 

lelkesedését.  

Juhász József polgármester köszöni az elismerő szavakat. 

 

1. Napirendi pont 

Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Horgászegyesület, Sakk kör, Berentéért 

Egyesület, Első Berentei Borbarát Egyesület, a Berentei Óvoda és ÁMK-hoz tartozó csoportok: 

Mazsorett csoport, Rozmaring dalkör beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról és a végzett munkáról, tevékenységről  

 

1.1 Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója 

 

Haga Gyula BCNÖ elnök megköszöni a képviselő-testületnek az anyagi támogatást. 

Megköszöni az általános iskola dolgozóinak segítségét a Roma nap lebonyolításáért, nem tudták 

volna lebonyolítani nélkülük ezeket a programokat.  

Nyeste József képviselő felveti, hogy a roma-magyar kérdés elég kényes téma. A támogatás 

összegét tartalmasabb dologra is el lehetett volna költeni – ez kritikaként fogalmazza meg. 

Azzal, hogy rendeznek egy bulit, az integrálódás így nem fog megvalósulni. Voltak olyan 

rendezvények ahonnan a magyar gyerekek ki lettek rekesztve. Amit még hiányol az a romák 

szervezetlensége. Ha együtt kell élni, akkor úgy kell irányítani a dolgokat, hogy a romáknak és a 

magyaroknak is tessen.  

Haga Gyula BCNÖ elnök elmondja, hogy ők mindenkit meghívtak, nemcsak a kisebbséget. A 

mostani Roma napon vegyesen vettek részt a gyerekek, mindenki meg lett kínálva, senkit nem 

zavartak el. Az együttműködést mindenkivel jónak tartja. Elfogadja a kritikát. 
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Juhász József polgármester megjegyzi, hogy a kisebbségi meghallgatáson az önkormányzat 

képviselőin kívül egyetlen cigány sem volt jelen, az összefogás hiányzik.  

 

1.2. Horgászegyesület beszámolója 

Mészáros Zsolt Horg.egy. titkár részletes tájékoztatást ad a Horgászegyesület 2012 évi 

eseményeiről és anyagi helyzetükről.  

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a legutóbbi horgászversenyen résztvett. Felmerül benne 

a kérdés, hogy mi a oka annak, hogy a horgásztó ott tart ahol tart? Valami oknál fogva el lett 

hanyagolva, vissza kell térni az eredeti állásponthoz. A tóra áldozni kell, ez a horgásztó egy 

ékszerdoboz Berentén, ehhez fel kell erősíteni a Horgászegyesület véleményét. Szerinte minden 

döntés előtt ki kell kérni az Egyesület véleményét, igaz nem ők a tulajdonosok, de az Egyesület 

tudja legjobban hogyan lehetne üzemeltetni. 

Juhász József polgármester szerint is valóban a Horgásztó egy gyöngyszem volt Berentén. Azt 

nem lehet mondani, hogy nem lett kikérve a Horgászegyesület kérelme, igaz nem minden 

esetben. A tónak az állaga valóban romlott, volt olyan időszak amikor 8,5 mFt-ért vásároltak 

halat, de be is jött annyi pénzt. Sajnos a fizetőképes kereslet csökkent. A képviselő-testület 

csökkentette az éves és napijegyeket is. Szerinte is költeni kell a Horgásztóra, mert különben 

megeszi az enyészet.  

Tóth Tamás képviselő szerint a tónak az állagjavítása nemcsak a pénzen múlik. Ez nemcsak 

horgászati lehetőség volt, hanem családok is mentek pihenni,  programokat szervezni. Újítani is 

lehetne pld. BÜFÉ kocsi.  

Mészáros Zsolt Horg.egy. titkár igazat ad Nyeste képviselőnek, valóban elkényelmesedtek egy 

kicsit. Valamikor szinte minden képviselő egyesületi tag volt, könnyebben meg lehetett beszélni 

a problémákat. Az egyesületnek kellett volna elkezdeni a kommunikációt, amit már elkezdtek a 

Település Gondnokság vezetőjével.  

Juhász József polgármester elmondja, hogy a tavalyi év folyamán a testület többet foglalkozott 

a horgászrend módosításával, mint magával a tóval.  

Tóth Tamás képviselő szerint több pénzt kell költeni a Horgásztóra és nagyobb figyelmet 

szentelni rá. 

 

1.3. Sakk kör beszámolója 

Nagy László Sakk kör vezetője ismerteti az elért eredményeket, megköszöni az 

önkormányzattól kapott támogatást. 
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Nyeste József képviselő gratulál az elért eredményekhez, aki nyomon követi láthatja, hogy 

teljesítmény van mögötte. Kevés a berentei sakkozó, ez ügyben kéri az iskola segítségét is, 

szerinte nincs megszerettetve ez a sportág.  

Tóth Tamás képviselő szépnek találja a beszámolót, csak az nem derül ki, hogy hány ember van 

a körben. 

Nagy László Sakk kör vezető elmondja, hogy 10 fiatal sakkozó van, a régiek már kiöregedtek. 

Valóban az utánpótlással bajok vannak, de az iskola minden segítséget megad.  

 

1.4. Berentéért Egyesület beszámolója 

Juhász József polgármester közli, hogy az Egyesület vezetője nem tud megjelenni a testületi 

ülésen. Az Egyesület 50 eFt/év támogatásban részesül, tevékenységet nem végeznek.  

Nyeste József képviselő furcsának találja, hogy az Egyesület részéről nem jelent meg senki. Ha 

kevésnek találják az összeget el kellene mondani, de ezt nincs kitől megkérdezni.  

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy az Egyesületen keresztül lehet pályázni, lakossági 

juttatásokra pld. mosógép. Az 50 eFt támogatás működési költségre elegendő. 

Fodorné Szabó Erika képviselő közli, hogy az egyesület vezetője neki szólt, hogy nem tud 

megjelenni a testületi ülésen. Effektív munkát nem végeznek, a számlavezetésre kérek az 50 eFt-

os támogatást. A korábbi években az egyesület intenzív munkát végzett pld. uszodába vitte a 

berentei gyerekeket, részt vett a rendezvények lebonyolításába.  

 

1.5. Első Berentei Borbarát Egyesület beszámolója  

Iski István egyesületi elnök ismerteti nacionáléját. Elmondja, hogy az egyesület 2011-ben 

alakult meg, az első év az összekovácsolódásról szólt, 2012 évben már intenzívebb munka folyt. 

Pénzügyi helyzet: kevés összeget használtak fel, de ennek oka van, borászati eszközöket 

szeretnének vásárolni. 

Juhász József polgármester kérdezi, hogy hol termesztik a szőlőt? Egy kicsit furcsának találja, 

hogy 15 féle bor van, de Berentén egyetlen tőke sincs. 

Iski István egyesületi elnök elmondja, hogy a borversenyeken nem előírás, hogy helyben 

termesztett szőlőből készüljön a bor, a vásárolt is megengedett. Serfőző József és Vincze György 

saját borukkal nevezett be a versenyre. A borászati versenyeken fel kell tüntetni a szőlő 

származási helyét.  

Nyeste József képviselő kicsit más szemszögből: mikor a testület megalakult, több fórumon is 

hirdette és kérte, hogy jöjjenek létre valamilyen civil szerveződések. Nem várták meg, hogy a 

testület mondja meg hogy mit kell csinálni, összejött pár ember és azt csinálják amit tudnak és 

szeretnek. Maximálisan támogatja a szövetséget.  
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1.6. ÁMK-hoz tartozó csoportok 

Lőrinczné Kálmán Andrea ÁMK vezető megköszöni Nyeste József képviselő úrnak a 

pedagógus napi jókívánságait. Köszöni az önkormányzattól kapott támogatást. Részletesen 

ismerteti a Rozmaring Dalkör, a Mazsorett csoport, a Szederinda gyermek néptánccsoport és a 

Küzdő Sportegyesület tevékenységét és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználását.  

Demjén Gyula dalkör vezető köszöni az önkormányzattól kapott támogatást, ami nélkül nem 

léteznének. A faluért szeretnének dolgozni, a környező településeken is fellépnek. A Szederinda 

gyermekcsoport egy éve működik, ők is szerves résztvevői a helyi rendezvényeknek. A dalkör 

Egerben országos 2. helyezést ért el.  

Juhász József polgármester megköszöni a beszámolókat. Ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a berentei 

társadalmi szervezetek munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a berentei társadalmi szervezetek 

munkájáról szóló beszámolót és azt kiegészítés nélkül elfogadta. 

- Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

- Horgászegyesület 

- Sakk kör 

- Berentéért Egyesület 

- Első Berentei Borbarát Egyesület 

- Berentei Óvoda és ÁMK-hoz tartozó csoportok: Mazsorett csoport, Rozmaring dalkör, 

Szederinda gyermek tánccsoport, Küzdő sportegyesület  

A beszámolók a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 183/2013.(V.30.) határozata a berentei 

társadalmi szervezetek munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a berentei társadalmi szervezetek 

munkájáról szóló beszámolót és azt kiegészítés nélkül elfogadta. 

- Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

- Horgászegyesület 
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- Sakk kör 

- Berentéért Egyesület 

- Első Berentei Borbarát Egyesület 

- Berentei Óvoda és ÁMK-hoz tartozó csoportok: Mazsorett csoport, Rozmaring dalkör, 

Szederinda gyermek tánccsoport, Küzdő sportegyesület  

A beszámolók a jkv. 1. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

2. 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 

határozatokról szóló tájékoztató.  

Juhász József polgármester javasolja a tájékoztató elfogadását.  

 

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

intézkedésről és a lejárt határidejű határozatókról szóló tájékoztatót. 

 

3. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

3.1. 2012. évi zárszámadási rendelet tervezet tárgyalása 

Juhász József polgármester közli, hogy az elmúlt testületi ülésen nem született döntés a 2012. 

évi zárszámadásról.  

Ortó Istvánné pü. főm. elmondja, hogy a beruházási és felhalmozási adatok részletezését kérte 

a képviselő-testület, aminek a kidolgozása megtörtént. A könyvvizsgáló záradékkal ellátta a 

beszámolót, a teljességi nyilatkozatot kiadta hozzá, eltérést nem tapasztalt. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke részletesen ismerteti a számadatokat. Javasolja az 

önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadását. 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a 2013. évi költségvetést nem fogadta el, annak több 

oka volt. Továbbra is szükség van szemléletváltozásra, a piacgazdálkodásra nagyobb hangsúlyt 

kell fordítani. Amíg van az önkormányzatnak pénze addig lehet így gazdálkodni, de ez nem lesz 

mindig így. Pld. intézményvezetők részéről túlórakeret igény. Szerinte átcsoportosítással meg 

lehetne oldani, ne legyen az a szemlélet, hogy az önkormányzat úgyis megadja. 

Juhász József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet. 
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„Berente Községi Önkormányzat …/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Berente Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve a 

pénzügyi bizottság írásos véleményét az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról 

a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást  

1.974.677.-.E Ft Költségvetési bevétellel 

  

1.292.569.-.E Ft Költségvetési kiadással 

 

672.877.-.E Ft helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 

2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint 

fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton 

kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint 

fogadja el. 
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(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 

7.1., …………. 7.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 

bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9., 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 

hagyja jóvá. 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 

pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített 

vállalkozási maradvány kimutatást a 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. mellékletekben foglaltak szerint 

hagyja jóvá. 

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A kv.-i szervek 2012. évi 

pénzmaradványa a 2013. évi önkormányzati feladat finanszírozás része, a 2013. évi 

önkormányzati támogatást csökkenti.  

 

3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 

2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

4. § 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 

szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.  

(A rendelet a jkv….. sz. mellékletét képezi)” 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 9/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról 

(A rendelet a jkv. 2. sz. mellékletét képezi) 

 

3.2. ZOOM 66 Bt-vel kötött megállapodás módosítása 

Juhász József polgármester ismerteti a megállapodás tervezetet.  

A szolgáltatás díja változik 2013. május 01-től évi 3 mFt. Ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a ZOOM 66 

Bt-vel kötött megállapodás módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Zoom 66 Bt-vel 2010. május 1.-

én kötött megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és azt kiegészítés nélkül  elfogadta. 

A megállapodás tervezet a jkv. … számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 184/2013.(V.30.) határozata a ZOOM 66 

Bt-vel kötött megállapodás módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Zoom 66 Bt-vel 2010. május 1.-

én kötött megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és azt kiegészítés nélkül elfogadta. 

A megállapodás tervezet a jkv. 3. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

3.3. Alacska és Berente Község Önkormányzatai közötti óvoda Társulási Megállapodás 

Fortuna János jegyző ismerteti a Társulási Megállapodás módosítását.  

Nyeste József képviselő javasolja a Társulási Megállapodás módosításának elfogadását, mivel 

formai dologról van szó. 

Szakmári Attila képviselő egyetért a javaslattal. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata az Alacska és 

Berente Község Önkormányzatai közötti óvoda társulási megállapodásról 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta az Alacska és Berente Község 

Önkormányzatai közötti óvoda társulási megállapodásról szóló előterjesztést és azt kiegészítés 

nélkül elfogadta. 

Az előterjesztés a jkv. … számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képvisel mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 185/2013.(V.30.) határozata az Alacska és 

Berente Község Önkormányzatai közötti óvoda társulási megállapodásról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta az Alacska és Berente Község 

Önkormányzatai közötti óvoda társulási megállapodásról szóló előterjesztést és azt kiegészítés 

nélkül elfogadta. 

Az előterjesztés a jkv. 4. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 

 

3.4. Általános Iskola előterjesztései: Balatonszepezdi tábor 

 

Gyenesné Kovács Enikő mb. igazgató megköszöni Nyeste József képviselőnek a 

pedagógusnapi jókívánságokat. Megköszöni az iskola fennállásának 50. évfordulójára nyújtott 

támogatást.  

Ismerteti a Balatonszepezdi tábor költségét, melynek összege 2,5 mFt. 

Nyeste József képviselő tájékoztatásul közli, hogy az uszoda fejében kerül sor a balatonszepezdi 

táboroztatásra. Az első hét a gyermekeké, a második pedig a családoké. A családoknak a 

Művelődési házban kell jelentkezni. A szállás és az étkezés teljesen ingyenes, az utazást pedig 

mindenki saját magának oldja meg.  

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy a bizottság támogatja a táboroztatást, de ez nem azt 

jelenti, hogy minden pénzt el kell költeni. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a 2,5 mFt balatonszepezdi táborozás 

költségeinek jóváhagyását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a 

balatonszepezdi nyári táborozás költségeiről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a 2013. évi balatonszepezdi nyári 

táborozással kapcsolatos iskolai előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

A testület a táborozás költségeire 2500 eFt-ot biztosít a 2013. évi költségvetési tartalékkeret 

terhére. 

Az előterjesztés a jkv. … számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 186/2013.(V.30.) határozata a 

balatonszepezdi nyári táborozás költségeiről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a 2013. évi balatonszepezdi nyári 

táborozással kapcsolatos iskolai előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

A testület a táborozás költségeire 2500 eFt-ot biztosít a 2013. évi költségvetési tartalékkeret 

terhére. 

Az előterjesztés a jkv.5. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

3.5. Általános Iskola előterjesztései: az iskola 50 éves fennállása alkalmából tervezett 

rendezvény, fonyódligeti táborozás, Kistérségi Cool-túra, nyári napközi, nyári étkeztetés 

Juhász József polgármester ismerteti az Általános iskola előterjesztéseit.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az Általános Iskola előterjesztéseinek 

jóváhagyását. 

Tóth Tamás képviselő kérdezi, hogy a nyári napköziben az óvodás korú gyermekek is részt 

vehetnek? 

Gyenesné Kovács Enikő mb. igazgató közli, hogy az óvodai szünet idejére az óvodáskorú 

gyermekek is részt vehetnek a nyári napköziben, minden nap lesz egy óvoda pedagógus.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(V.30.) határozata a Berentei 

Általános Iskola működési költségeinek pót előirányzati és dolgozói kérelmeiről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános Iskola 

működési költségeire vonatkozó pót előirányzati kérelmeket és az alábbi döntést hozta: 
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A Berentei  

- az iskola 50 éves fennállása alkalmából tervezett rendezvényekre 1000 eFt 

- fonyódligeti táborozásra (önkormányzati busszal) 34 eFt 

- Kistérségi „Cool-túra” vetélkedő (+önkormányzati busszal Nyíregyházára) 38 eFt 

A Berentei Önkormányzati intézmények dolgozóinak gyermekei és az iskolai bejáró tanulók 

részére 50 %-os térítési díjkedvezményt, a külső résztvevők 100 %-os térítéssel vehetnek részt a 

nyári napközi foglalkozásain. A nyári napközi összköltsége: 696 eFt 

- a nyári szünetben történő 2-14 év közötti gyermekek étkeztetésének költségeit 2013. június 

17-től augusztus  20-ig, melynek összege 1 978 eFt 

pótelőirányzatot biztosít a 2013. évi tartalékkeret terhére. Összesen 3746 eFt-ot biztosít a 2013. 

évi tartalékkeret terhére. 

A kérelmek a jkv. ... számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

Szakmári Attila képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

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

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 187/2013.(V.30.) határozata a Berentei 
Általános Iskola működési költségeinek pót előirányzati és dolgozói kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános Iskola 

működési költségeire vonatkozó pót előirányzati kérelmeket és az alábbi döntést hozta: 

A Berentei  

- az iskola 50 éves fennállása alkalmából tervezett rendezvényekre 1000 eFt 

- fonyódligeti táborozásra (önkormányzati busszal) 34 eFt 

- Kistérségi „Cool-túr” vetélkedő (+önkormányzati busszal Nyíregyházára) 38 eFt 

A Berentei Önkormányzati intézmények dolgozóinak gyermekei és az iskolai bejáró tanulók 

részére 50 %-os térítési díjkedvezményt, a külső résztvevők 100 %-os térítéssel vehetnek részt a 

nyári napközi foglalkozásain. A nyári napközi összköltsége: 696 eFt 

- a nyári szünetben történő 2-14 év közötti gyermekek étkeztetésének költségeit 2013. június 

17-től augusztus  20-ig, melynek összege 1 978 eFt 

pótelőirányzatot biztosít a 2013. évi tartalékkeret terhére. Összesen 3746 eFt-ot biztosít a 2013. 

évi tartalékkeret terhére. 

A kérelmek a jkv. 6. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

3.6. Település Gondnokság előterjesztései 

• Előirányzat átcsoportosítás  
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Heutschy László TG vezető ismerteti az előterjesztéseket. Az alábbi összegek jóváhagyását 

kéri. 

Felhalmozási kiadások: tárgyi eszközök beszerzése: pótkocsi 200eFt 

Irodai páncélszekrény 500 eFt 

Horgásztó szebbététele 2000eFt 

Mangalica telep betonút elkészítése 600 m2 2350eFt 

Ezzel egyidejűleg tájékoztatást ad a Szociális szövetkezet megalakításáról, UNIO-s támogatással 

jönne létre, szeptemberig meg kell alakulni.  

Szántó Lajos alpolgármester javasolja a szövetkezet megalakítását, kéri a képviselő urakat 

gondolják át. A mezőgazdaságot támogatni kell.  

Nyeste József képviselő szerint a berentei mezőgazdaságot támogatni kell akkor is, ha az elején 

nem hozz a a profitot. A szövetkezeti megalakításában nem lát tisztán, van egy olyan sejtése, 

hogy a jövő zenéje lesz, ha állami támogatással jár, akkor nem kell lesöpörni az asztalról. 

Támogatja mindenképpen. 

Juhász József polgármester szerint is, ha az állam támogatja, akkor a szövetkezeten el kell 

gondolkodni. Nem szabad elvetni, igaza van Nyeste képviselőnek. Fel kell mérni pontosan, ezt a 

formát fenn kell tartani. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a Település Gondnokság 

előterjesztéseinek elfogadását és az 5,5 mFt jóváhagyását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a BTG 

előterjesztéseiről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a BTG intézményvezetőjének 

előterjesztéseit és az alábbi döntést hozta: 

- felhalmozási kiadásokra átcsoportosítás dologiról (pótkocsi) 200 eFt 

- felhalmozási kiadásokra átcsoportosítás készletbeszerzésről (páncélszekrény) 500 eFt 

- vetőmagcsomagokra 150 eFt 

- horgásztó fejlesztéseire 2000 eFt 

- Bajcsy-Zs. utca 5. sz. alatt található pince tároló helyiségek létesítés: 

2. Térhálóval (2,15x5 méter), plusz vaskeretes (30-as szögvas), térhálós ajtóval történő 

elkészítés esetén számított költség: 31.000.- Ft/helyiség, 10 db 310 eFt 

- Mangalica telep betonút elkészítése 600 m2 (előregyártott lapokból) 2350 eFt, 

Összesen 5510 eFt pótelőirányzatot biztosít a 2013. évi tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztések a jkv. … számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 



C:\Users\tanulo\AppData\Local\Temp\jkv05_30ny.doc  14 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 188/2013.(V.30.) határozata a BTG 

előterjesztéseiről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a BTG intézményvezetőjének 

előterjesztéseit és az alábbi döntést hozta: 

- felhalmozási kiadásokra átcsoportosítás dologiról (pótkocsi) 200 eFt 

- felhalmozási kiadásokra átcsoportosítás készletbeszerzésről (páncélszekrény) 500 eFt 

- vetőmagcsomagokra 150 eFt 

- horgásztó fejlesztéseire 2000 eFt 

- Bajcsy-Zs. utca 5. sz. alatt található pince tároló helyiségek létesítés: 

2. Térhálóval (2,15x5 méter), plusz vaskeretes (30-as szögvas), térhálós ajtóval történő 

elkészítés esetén számított költség: 31.000.- Ft/helyiség, 10 db 310 eFt 

- Mangalica telep betonút elkészítése 600 m2 (előregyártott lapokból) 2350 eFt, 

Összesen 5510 eFt pótelőirányzatot biztosít a 2013. évi tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztések a jkv. 7. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 

 

Szántó Lajos alpolgármester visszatér a szövetkezet megalakítására. Ha 7-8 főnek munkát fog 

adni, 50 mFt-al támogatja az állam, ezt nem kell elengedni. Részletes tájékoztatást kell kérni a 

szövetkezet alakulásáról.  

Haga Gyula BCNÖ elnök szerint is támogatni kell a szövetkezet létrehozását.  

Tóth Tamás képviselő szerint a piackutatás a legfontosabb, utána kell járni a megtermelt 

készletre lesz-e vevő stb. 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a Start munkaprogramnak előbb-utóbb vége lesz, aki 

előbb kezdeményez előnyt fog élvezni. Szemléletváltásra van szükség, itt most már dolgozni 

kell. Mindenféle képpen támogatni kell a létrehozását. 

Juhász József polgármester szerint szándéknyilatkozatot kellene elfogadni a képviselő-

testületnek, hogy támogatja a szövetkezet létrehozását. Ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata Szociális 

Szövetkezet létrehozásának támogatásáról 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megismerve a Szociális Szövetkezet 

megalakítására vonatkozó elképzeléseket, támogatás lehetőségeket, azt támogatni kívánja, a 

részletek kidolgozását követően. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető   Határid ő: folyamatos 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 189/2013.(V.30.) határozata Szociális 

Szövetkezet létrehozásának támogatásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megismerve a Szociális Szövetkezet 

megalakítására vonatkozó elképzeléseket, támogatás lehetőségeket, azt támogatni kívánja, a 

részletek kidolgozását követően. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető   Határid ő: folyamatos 

 

• Intézményen kívüli közalkalmazotti álláshely létrehozása 

Fortuna János jegyző közli, hogy igény van 1 fő intézményen kívüli közalkalmazotti álláshely 

létrehozására 2013. június 01-től, mely ellátná a családgondozói, adósságkezelési feladatokat.  

Nyeste József képviselő elmondja, hogy van egy élő pályázat, lesz egy műszaki vezető, meg 

kellene hallgatni, lehet, hogy jó elképzelései lesznek.  

Juhász József polgármester kérdezi, hogy addig mi a teendő?  

Nyeste József képviselő nem akar nevet mondani -  úgy is tudja mindenki kiről van szó – nem 

igaz, hogy azt az embert nem lehet elhelyezni valahová. 

Tóth Tamás képviselő támogatja ezt a felállást, azt beszélték meg a bizottsági ülésen, hogy a 

szociális hálót fogja erősíteni.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke Tóth képviselő véleményét támogatja. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata 

családgondozói-adósságkezelési tanácsadói munkakör létesítése, 1 fő intézményen kívüli 

közalkalmazotti álláshely létrehozása 2013. június 1.-től 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a családgondozói-adósságkezelési 

tanácsadói munkakör létesítésére vonatkozó javaslatot. A testület, egyes helyi társadalmi 

problémák hatékony kezelése érdekében a feladatot 2013. június 1.-től intézményen kívüli 

közalkalmazotti álláshelyen dolgozó szakemberrel kívánja ellátni. Az álláshely betöltése 
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érdekében – az érintett dolgozóval egyetértésben - a BTG falugondnoki, adósságkezelési 

munkakörét, álláshelyét megszünteti, s azt az önkormányzat szakfeladatra helyezi át, 

családgondozói-adósságkezelési tanácsadói munkakör létrehozásával, a költségvonzatokkal 

együtt. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető   Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat jóváhagyását. 

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

 

A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 190/2013.(V.30.) határozata 

családgondozói-adósságkezelési tanácsadói munkakör létesítése, 1 fő intézményen kívüli 

közalkalmazotti álláshely létrehozása 2013. június 1.-től 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a családgondozói-adósságkezelési 

tanácsadói munkakör létesítésére vonatkozó javaslatot. A testület, egyes helyi társadalmi 

problémák hatékony kezelése érdekében a feladatot 2013. június 1.-től intézményen kívüli 

közalkalmazotti álláshelyen dolgozó szakemberrel kívánja ellátni. Az álláshely betöltése 

érdekében – az érintett dolgozóval egyetértésben - a BTG falugondnoki, adósságkezelési 

munkakörét, álláshelyét megszünteti, s azt az önkormányzat szakfeladatra helyezi át, 

családgondozói-adósságkezelési tanácsadói munkakör létrehozásával, a költségvonzatokkal 

együtt. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető   Határid ő: folyamatos 

 

3.7. Árajánlatok megtárgyalása 

Fortuna János jegyző ismerteti a beérkezett árajánlatokat: akácos vízrendezési terv, 

szennyvíztisztító telep, településrendezési terv módosítása, talajmechanikai szakvélemény.  

Tájékoztatásul közli, hogy az összekötő út építésénél 300 m-en mocsaras terület van, a kivitelező 

eddig nem tudta ezt a területet vízteleníteni, útalap megerősítésre van szükség.  

Pogány Sándor képviselő megjegyzi, hogy a szakértői vélemények elkészítése ki lett fizetve és 

nem lehet a szakértőn semmit számon kérni. Leírják, hogy ezt meg ezt kell csinálni, de az nem 

biztos, hogy az úgy van. Az önkormányzat mindent kifizet időben. Elkészíti a szakvéleményt, de 

lehet hogy az önkormányzat nem megy vele semmire és egy új bekérése következik. pld. 

Berente, Ady E. utca 5. sz., Sajószentpéter-Berente összekötő út stb.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy az útépítésnél a vizesedés miatt, a tervezést meg kellett 

volna előzni egy talajmechanikai ellenőrzés, ez nem történt meg. A szakember leírja, hogy az 
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utat milyen műszaki megoldással kell megépíteni. Szerinte el kell készíteni a talajmechanikai 

illetve geológiai szakvéleményt, melynek összege 80 eFt. Lehet egymásra mutogatni, de hogy 

elkészüljön az út ezt az összeget meg kellene előlegezni. A lakossági panaszok miatt (Ady E. 5. 

és József A. 65. sz. ingatlanok) 

Szántó Lajos alpolgármester egyet ért Pogány Sándor képviselővel, az összekötő utat Nagy 

Gyula tervezte, ki lett fizetve a tervezői díj, újra kellett tervezni, megnézte Sajószentpéter, újra 

kellett terveztetni, most pedig az első nyertes perli az önkormányzatot. Tudomása szerint a 

geodéziai felmérések megtörténtek.  

Juhász József polgármester közli, hogy a DMT Bau  azért perelte be az önkormányzatot, mert 

nem ő nyerte meg a kivitelezést.  

Nyeste József képviselő újból hangsúlyozza a felelősségvállalást, most sincs felelős. Egyetlen 

fillért sem fog megszavazni az összekötő útra, sem a pótmunkákra. 

Pogány Sándor képviselő felolvassa a jegyzőkönyvet, ami május 16-án készült, mely a Berente-

Sajószentpéter összekötő út építése során felmerült problémákat tartalmazza. A tervező nem 

látta, hogy a terület mocsaras és vizes? 

Nyeste József képviselő szerint nem voltak próbafúrások. 

Fortuna János jegyző jelezte a tervezőnek, hogy ez az ő felelőssége. Ahhoz, hogy haladjanak a 

munkálatok meg kellene előlegezni a szakvélemény költségét. 

Pogány Sándor képviselő szerint ilyen elgondolással a tervező is átvállalhatná a költséget. 

Fortuna János jegyző közli, hogy erre ő nem hajlandó. 

Pogány Sándor képviselő szerint el kell hívni a kivitelezőt és a tervezőt egy testületi ülésre.  

Juhász József polgármester egyetért Pogány képviselő felvetésével. 

Tóth Tamás képviselő javasolja az árajánlatok elfogadását a talajmechanikai illetve geológiai 

szakvélemény elkészítése kivételével. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot   

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata árajánlatok 

elbírálásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s az 

alábbi döntést hozta: 

Feladat Tervező bruttó ár 

- Akácos vízrendezési terv készítés Durbák Beatrix 220 eFt 

- településrendezési terv módosítása RÉGIÓ Kft 102 eFt 

- megbízott főépítész LARCHITETTO Kft (Lautner Emőke) 254 eFt 

- talajmechanikai szakvélemény (Ady E. út 5.) Szikszai Gyula 120 eFt  

- talajmechanikai illetve geológiai szakvélemény (József A. út 65.)Szikszai Gyula 60 eFt 
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- földmérési feladatok (BC Zrt területcsere)  KT Földmérő Kft 280 eFt 

- földmérési feladatok (telekhatár rendezés, 491-504 hrsz) KT Földmérő Kft 137 eFt 

- munkavédelmi feladatok ellátása Hudák Péter Alacska 57,15 eFt/hó 

- ingatlanok értékbecslése PROVIDEÁL Kft 95,25 eFt 

- garanciális munkák műszaki ellenőri feladatai Berentés Mariannagaranciális biztosíték 0,6 %-a 

Az árajánlatok kimutatása a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 191/2013.(V.30.) határozata árajánlatok 

elbírálásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s az 

alábbi döntést hozta: 

Feladat Tervező bruttó ár 

- Akácos vízrendezési terv készítés Durbák Beatrix 220 eFt 

- településrendezési terv módosítása RÉGIÓ Kft 102 eFt 

- megbízott főépítész LARCHITETTO Kft (Lautner Emőke) 254 eFt 

- talajmechanikai szakvélemény (Ady E. út 5.) Szikszai Gyula 120 eFt  

- talajmechanikai illetve geológiai szakvélemény (József A. út 65.)Szikszai Gyula 60 eFt 

- földmérési feladatok (BC Zrt területcsere)  KT Földmérő Kft 280 eFt 

- földmérési feladatok (telekhatár rendezés, 491-504 hrsz) KT Földmérő Kft 137 eFt 

- munkavédelmi feladatok ellátása Hudák Péter Alacska 57,15 eFt/hó 

- ingatlanok értékbecslése PROVIDEÁL Kft 95,25 eFt 

- garanciális munkák műszaki ellenőri feladatai Berentés Mariannagaranciális biztosíték 0,6 %-a 

Az árajánlatok kimutatása a jkv 8. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 

 

3.7. SztBIO előterjesztései 

Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató ismerteti az előterjesztést.  

Konyhai eszközök beszerzésére (hústőke, lánckesztyű, láncmellény) szeretne kérni 250 eFt-ot, 

számítógép beszerzésre 220 eFt-ot, idősek otthona dolgozóinak helyettesítési díjára 500 eFt-ot, a 



C:\Users\tanulo\AppData\Local\Temp\jkv05_30ny.doc  19 

konyha részleg dolgozóinak helyettesítési díjára 300 eFt-ot és telefonköltség megemelésére 300 

eFt-ot szeretne kérni.  

Szántó Lajos alpolgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.  

Nyeste József képviselő egyetért az intézményvezető előterjesztéseivel, akár el is fogadhatná, de 

nem fogja. Polgármester megjegyezte a bizottsági ülésen, hogy „hogy fogok a tükörbe nézni, 

mert érintett vagyok” Mivel érintett egyiket sem fogja elfogadni, a jutalmat sem. Akiknek a 

rokonai az SztBIO-ban, az óvodában dolgoznak, azok hogy fognak a tükörbe nézni? 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a SztBIO előterjesztéseinek elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a SztBIO 

előterjesztéseiről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a SztBIO intézményvezetőjének 

előterjesztéseit és az alábbi döntést hozta: 

- húsfeldolgozás eszközeire 250 eFt, 

- számítógép beszerzés 220 eFt, 

- az idősek otthona dolgozóinak helyettesítési díját (túlórakeretét):  500 eFt, 

- a konyha részleg dolgozóinak helyettesítési díját (túlórakeretét):  300 eFt, 

- telefon költséget: 300.000 forinttal, megemeli, a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztések a jkv. … számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 192/2013.(V.30.) határozata a SztBIO 

előterjesztéseiről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a SztBIO intézményvezetőjének 

előterjesztéseit és az alábbi döntést hozta: 

- húsfeldolgozás eszközeire 250 eFt, 

- számítógép beszerzés 220 eFt, 

- az idősek otthona dolgozóinak helyettesítési díját (túlórakeretét):  500 eFt, 

- a konyha részleg dolgozóinak helyettesítési díját (túlórakeretét):  300 eFt, 

- telefon költséget: 300.000 forinttal, megemeli, a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztések a jkv. 9. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 



C:\Users\tanulo\AppData\Local\Temp\jkv05_30ny.doc  20 

3.8. Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 

Fortuna János jegyző ismerteti a rendelet tervezetet, a szakmai szervezet véleményét. A 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége és a 

Kéményseprők Országos Ipartestülete a rendelettervezettel kapcsolatban kifogást nem emelt. 

Juhász József polgármester ismerteti a rendelettervezetet.  

 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013.(VI.10.) önkormányzati 

rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról 

szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében, valamint a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012 (XII.11.) BM rendelet 2. § (1) 

bekezdésében, 3. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdés a) 

pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a Magyarországi Kéményseprők Országos 

Ipartestülete, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltató  

 

1. §  

 

Berente község közigazgatási területén a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást a 

TERMOMENT Tüzeléstechnikai Kft ( 3525 Miskolc, Tárkányi B. u. 15. a továbbiakban: 

Szolgáltató) jogosult és köteles ellátni.  

 

A közszolgáltató kötelezettségei 

 

2. §  

 

(1) A Szolgáltató a kéményseprő ipari tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályokban 

meghatározott szakmai követelményeknek, illetve szabványoknak megfelelően köteles ellátni.  
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(2) A Szolgáltató a kéményseprő ipari közszolgáltatás körébe tartozó sormunkák elvégzését 

működési területén nem tagadhatja meg.  

 

(3) A Szolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott 

ingatlan használónak (a továbbiakban: ingatlan használó) szóló értesítéseit szórólapon, vagy a 

Szolgáltató által kézbesített értesítő útján küldi meg.  

 

Az ingatlan használó jogai és kötelezettségei 

  

3. §  

 

(1) Az ingatlan használó a közszolgáltatást az 1. §-ban meghatározott Szolgáltatótól köteles 

igénybe venni.  

 

(2) A közszolgáltatás elvégzését az ingatlan használó a tanúsítványon aláírásával köteles 

igazolni.  

 

Díjmegállapítás, díjfizetés  

 

4. §  

 

(1)  A közszolgáltatás keretében végzett tevékenységért az ingatlan tulajdonos, vagy bejelentése  

alapján az ingatlan használója  díjat köteles fizetni. 

 

(2) A Szolgáltató a díjat a munka elvégzését követően azonnal, számla ellenében készpénzben 

jogosult beszedni.  

 

(3) A Szolgáltató minden év október 15-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan a díj 

felülvizsgálatát.  

 

(4) A közszolgáltatás ellátásáért fizetendő díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

 

(5) Berente Község Önkormányzata a berentei lakosok lakáscélú ingatlanjai után fizetendő 

szolgáltatási díjat 2013. január 01.-től átvállalja és közvetlenül a szolgáltató részére fizeti meg, 

számla és teljesítés igazolás alapján. 
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Záró rendelkezések  

 

5. § 

 

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

(2) Hatályát veszti:  

a) a kéményseprő – ipari közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről szóló 23/2000. (XII.14.) 

önkormányzati rendelet, 

b) a kéményseprő – ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2000. (XII.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2013.(II.1.), 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.) önkormányzati 

rendelet, 

(A rendelet a jkv. …. sz. mellékletét képezi) 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a rendelettervezet elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VI.10.) önkormányzati 

rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról  

(A rendelet a jkv. 10. sz. mellékletét képezi) 

 

3.9. Megyei Köznevelési Terv 

Fortuna János jegyző ismerteti a Megyei Köznevelési Fejlesztési Tervet, - formális 

kötelezettség. A Berentei Általános Iskola vezetősége véleményezte és a Fejlesztési Tervet 

elfogadásra javasolja.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot.  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a Megyei 

Köznevelés Fejlesztési Terv véleményezéséről 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete – a helyi köznevelési intézmények és az 

illetékes bizottság véleményének ismeretében - megvitatta a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei 

Köznevelési- Fejlesztési Tervet, s annak tartalmával egyetért, észrevétele nincs. 

A helyi köznevelési intézmények, bizottság véleményei a jkv. … számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 193/2013.(V.30.) határozata a Megyei 

Köznevelés Fejlesztési Terv véleményezéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete – a helyi köznevelési intézmények és az 

illetékes bizottság véleményének ismeretében - megvitatta a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei 

Köznevelési- Fejlesztési Tervet, s annak tartalmával egyetért, észrevétele nincs. 

A helyi köznevelési intézmények, bizottság véleményei a jkv. 11. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

3.10. Berente, Kandó K. út 9. sz. alatti ingatlan irattárrá alakítása 

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a hivatali irattár kialakítására a Berente, 

Kandó K. út 9. sz. alatti ingatlanon irattárat kell kialakítani, melyhez szükségesek  a 

legszükségesebb épület felújítási munkálatok és az irattári polcok elhelyezése, melynek költsége 

300 eFt. Ismerteti a határozati javaslatot.  

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a Berente 

Kandó út 9. szám alatti lakóépület irattárrá alakításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a hivatali irattár kialakítására 

vonatkozó javaslatot, s az irat tárolási problémák mielőbbi megoldása érdekében a Berente 

Kandó út 9. szám alatti ingatlant irattárrá alakíttatja át. 

A testület az épület belső kifestésére, a legszükségesebb épület felújítási munkálatokra és az 

irattári polcok elhelyezésére a 2013. évi költségvetési tartalékkeret terhére 300 eFt-ot biztosít. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 194/2013.(V.30.) határozata a Berente 

Kandó út 9. szám alatti lakóépület irattárrá alakításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a hivatali irattár kialakítására 

vonatkozó javaslatot, s az irat tárolási problémák mielőbbi megoldása érdekében a Berente 

Kandó út 9. szám alatti ingatlant irattárrá alakíttatja át. 

A testület az épület belső kifestésére, a legszükségesebb épület felújítási munkálatokra és az 

irattári polcok elhelyezésére a 2013. évi költségvetési tartalékkeret terhére 300 eFt-ot biztosít. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

3.11. Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségébe való 

belépés 

 

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy az Önkormányzati Szövetségbe való 

belépés  tagdíja 60 eFt.  

Nyeste József képviselő kérdezi, hogy milyen előnyei vannak ennek? 

Fortuna János jegyző közli gyakori, hogy egy település több szövetségnek a tagja, ezek a 

szövetségek képviselik az önkormányzat érdekeit. Segédanyagokat küld az önkormányzatok 

részére, illetve továbbképzéseket szervez.  

Nyeste József képviselő elmondja, ha ez a szövetség Berente érdekeit képviselné, akkor ennek 

az összegnek a 10x-esét sem sajnálná, de ha csak szórakozásról van szó, akkor nem. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a Szövetséghez való csatlakozás  

Juhász József polgármester közli, ha a testület nem szavazta meg a fúrásra 80 eFt-ot, a 60 eFt –

ot nem fogja megszavazni. Nem kötelező a belépés. Ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata az 

Önkormányzati Szövetségekbe történő belépésről/elutasításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta az önkormányzati szövetségekbe 

történő belépésre vonatkozó javaslatot és azt jóváhagyja/elutasítja. A szövetségek 2013. évi 

tagdíjára a 2013. évi költségvetési tartalékkeret terhére 60 eFt-ot biztosít. 

Az önkormányzati szövetségek alapszabálya a jkv. … számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
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Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazzon, aki elfogadja igennel 

szavazzon. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület 2 igen , 3 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta 

el. 

 

3.12. Berentei Óvoda és ÁMK  előterjesztései 

• Cafatéria pótigénylés 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést. A Berentei Óvoda és ÁMK –ban az 

eddig szerződéses állományban lévő dolgozókat is megilleti a cafatéria időarányos része 

májustól az ÁMK-n belül letöltött munkaidejük alapján. Ez 3 fő szerződéses dolgozót érint, 

szerződésük augusztus 31-ig szól. Ennek összege a 3 főre, 4 hónapra számolva 200.000.- Ft. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke elmondja, hogy a bizottság elutasításra javasolta 

az előterjesztést, de időközben utána  a szabályzatban foglaltaknak és adható a cafatéria 

időarányosan.  

• Műfüves pálya karbantartása 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést. A műfüves pálya karbantartási 

anyagának árajánlatai beszerzésre kerültek, a legkedvezőbb árajánlatot a faanyagra, csavarokra, 

fúrószárra és fúróra az NSA kft. adta, melynek összege 374.360.- Ft. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását. 

• Műfüves pályára sportszerek és készlet beszerzése 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést. A pályagondnokok és az 

intézményegység vezetők jelezték, hogy sporteszközökre lenne szükség: labdák, ping-pong szett, 

tollas szett, továbbá mikrohullámú sütő és hűtőszekrény beszerzés, melynek költsége 150.000.- 

Ft. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását. 

• Augusztus 20 megrendezése 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést. az augusztus 20-i rendezvényre 

fordítandó költségek összegét kérik 3,5 mFt-ra felemelni a 2.4 mFt-ról, pótelőirányzat összesen 

1.1 mFt. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az előterjesztések elfogadását.  

Az egységes óvoda-bölcsőde bevezetését nem javasolta a bizottság, mert nincsenek meg a 

feltételek. A bizottság egyetért az intézmény módosított belső szabályzataival (SZMSZ, 

Házirend) 
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Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a Berentei 

Óvoda és ÁMK pótigénylési kérelmeiről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és a 2013. évi kv.-i tartalék 

terhére elfogadta a Berentei Óvoda és ÁMK pótelőirányzati kérelmét az alábbiak szerint: 

- Cafeteria 200 000 Ft 

- Műfüves pálya karbantartása(faanyag, csavarok, fúrószár, festék. 424 260 Ft 

- Műfüves pályára sportszerek 150 000 Ft 

- Augusztus 20.-i falunap költségeire pótelőirányzat 1.100.000 Ft 

A testület egyidejűleg egyetért az intézmény módosított belső szabályzataival (SZMSZ, 

házirend), de elutasítja az egységes óvoda-bölcsőde bevezetését. 

A kérelmek  a jkv.   számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 195/2013.(V.30.) határozata a Berentei 

Óvoda és ÁMK  pótigénylési kérelmeiről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és a 2013. évi kv.-i tartalék 

terhére elfogadta a Berentei Óvoda és ÁMK pótelőirányzati kérelmét az alábbiak szerint: 

- Cafeteria 200 000 Ft 

- Műfüves pálya karbantartása(faanyag, csavarok, fúrószár, festék. 424 260 Ft 

- Műfüves pályára sportszerek 150 000 Ft 

- Augusztus 20.-i falunap költségeire pótelőirányzat 1.100.000 Ft 

A testület egyidejűleg egyetért az intézmény módosított belső szabályzataival (SZMSZ, 

házirend), de elutasítja az egységes óvoda-bölcsőde bevezetését. 

A kérelmek  a jkv. 12.  számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

3.13. Jelzőrendszeres segítségnyújtás, 141/2013. IV.29.) határozat módosítása 

Juhász József polgármester ismerteti a jelzőrendszeres segítségnyújtásban résztvevők kérelmét. 

Azzal a kéréssel fordulnak a képviselő-testülethez, hogy a részükre jóváhagyott 30 eFt összeget 

nettó összegben kaphassák meg. 
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Szakmrái Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata jelzőrendszeres 

segítségnyújtásban résztvevők díjazásáról szóló a 141/2013. (IV. 29.) határozat módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete módosítja a jelzőrendszeres 

segítségnyújtásban résztvevők díjazásáról szóló 141/2013.(IV.29.) kt. határozatát az alábbiak 

szerint: 

A gondozói létszámmal kapcsolatos többlet költségeket (15 eFt/hó/fő ügyeleti költségen felül 46 

eFt/hó/fő készenléti díj + járulékai ) a testület a 2013. évi kv. tartalékkerete terhére biztosítja. 

Az előterjesztés a jkv. … számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 196/2013.(V.30.) határozata a 

jelzőrendszeres segítségnyújtásban résztvevők díjazásáról szóló a 141/2013. (IV. 29.) határozat 

módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete módosítja a jelzőrendszeres 

segítségnyújtásban résztvevők díjazásáról szóló 141/2013.(IV.29.) kt. határozatát az alábbiak 

szerint: 

A gondozói létszámmal kapcsolatos többlet költségeket (15 eFt/hó/fő ügyeleti költségen felül 46 

eFt/hó/fő készenléti díj + járulékai ) a testület a 2013. évi kv. tartalékkerete terhére biztosítja. 

Az előterjesztés a jkv. 13. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

3.14. Dr. Lovas Enikő háziorvos kérelme 

Juhász József polgármester ismerteti Dr. Lovas Enikő háziorvos kérelmét. Nehézséget okoz 

munkája ellátásában az elavult géppark. A használt program futtatása gyakran akadozik, a gépek 

nagyon lassúak, lefagynak.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke 400 eFt keretösszeget javasol a számítógépes 

géppark cseréjére.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a Dr. Lovas 

Enikő háziorvos kérelmének elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Dr. Lovas Enikő 

háziorvos kérelmét az orvosi rendelőben lévő számítógépes géppark cseréjére. A költségekre 400 

eFt pótelőirányzatot biztosít a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztés a jkv. … számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 197/2013.(V.30.) határozata a Dr. Lovas 

Enikő háziorvos kérelmének elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Dr. Lovas Enikő 

háziorvos kérelmét az orvosi rendelőben lévő számítógépes géppark cseréjére. A költségekre 400 

eFt pótelőirányzatot biztosít a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztés a jkv. 14. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 

 

3.15. Polgárőr egyesület kérelme 

Juhász József polgármester ismerteti a Polgárőr Egyesület kérelmét. Az előző testületi 

üléseken elhangzott a Képviselő-testülettől olyan lehetőség, hogy a Polgárőrség szolgálati autóját 

le lehet cserélni 2-3 éves autóra. Az autó csere szerintük is esedékessé válna, mivel a jelenlegi 17 

éves. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke is indokoltnak tartja a Polgárőr autó lecserélését, 

javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Tóth Tamás képviselő 4 mFt keretösszeget javasol a Polgárőr autó lecserélésére. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a Polgárőr 

Egyesület autó vásárlási kérelmének támogatásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Polgárőr 

Egyesület autó vásárlási kérelmét, a polgárőr autó cseréjére. A költségekre + 4 000 eFt 

pótelőirányzatot biztosít a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztés a jkv. … számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
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Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 198/2013.(V.30.) határozata a Polgárőr 

Egyesület autó vásárlási kérelmének támogatásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Polgárőr 

Egyesület autó vásárlási kérelmét, a polgárőr autó cseréjére. A költségekre + 4 000 eFt 

pótelőirányzatot biztosít a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztés a jkv. 15. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

3.16. Rendezési terv módosítása 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy a rendezési terv módosítása szükséges. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a 

településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak 

meghatározására 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete Településrendezési eszközeinek 

módosítására vonatkozóan a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 29.§-ára hivatkozva a partnerségi 

egyeztetésről az alábbi határozatot alkotja: 

(1) A véleményezési eljárásba a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet szerinti 

államigazgatási szerveket vonja be, az egyeztetők körét tovább nem bővíti. 

(2) A véleményezési eljárás során a beérkező javaslatokat és véleményeket elektronikus módon 

.pdf formátumban kell nyilvántartani. 

(3) Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket táblázatban kell összesíteni, elektronikus 

módon .pdf formátumban kell nyilvántartani és a Képviselő-testület által elfogadott 

indokolással kell ellátni. 

(4) A településrendezési eszközök módosításának nyilvánosságára vonatkozóan a hivatal 

épületében, faliújságon történő kifüggesztéssel kell biztosítani: 

a) a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz során 8 

naptári napot, 

b) a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ szerinti végső szakmai véleményezési szakasz 

során 15 naptári napot kell biztosítani a lakosság tájékoztatására. 
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(5) A településrendezési terv dokumentumainak közzététele a helyben szokásos módon történik.  

(6) A partnerségi egyeztetés szabályait a határozat melléklete tartalmazza. 

A partnerségi egyeztetés szabályai a jkv. … számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 199/2013.(V.30.) határozata a 

településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak 

meghatározására 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete Településrendezési eszközeinek 

módosítására vonatkozóan a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 29.§-ára hivatkozva a partnerségi 

egyeztetésről az alábbi határozatot alkotja: 

(1) A véleményezési eljárásba a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet szerinti 

államigazgatási szerveket vonja be, az egyeztetők körét tovább nem bővíti. 

(2) A véleményezési eljárás során a beérkező javaslatokat és véleményeket elektronikus módon 

.pdf formátumban kell nyilvántartani. 

(3) Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket táblázatban kell összesíteni, elektronikus 

módon .pdf formátumban kell nyilvántartani és a Képviselő-testület által elfogadott 

indokolással kell ellátni. 

(4) A településrendezési eszközök módosításának nyilvánosságára vonatkozóan a hivatal 

épületében, faliújságon történő kifüggesztéssel kell biztosítani: 

- a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz során 8 

naptári napot, 

- a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ szerinti végső szakmai véleményezési szakasz 

során 15 naptári napot kell biztosítani a lakosság tájékoztatására. 

(5) A településrendezési terv dokumentumainak közzététele a helyben szokásos módon történik.  

(6) A partnerségi egyeztetés szabályait a határozat melléklete tartalmazza. 

A partnerségi egyeztetés szabályai a jkv. 16. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
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3.17. Településszerkezeti Terv módosítása 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy a hatályos településrendezési eszközökben a 

Településszerkezeti Tervet és a szabályozási Tervet kell változtatni. Szabályozásánál csak a 

környezet minőségének fenntartásához szükséges kötöttségeket kell érvényre juttatni.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a 

194/2011.(VIII.25.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási területén fekvő belterületi 

ingatlanokra a Településrendezési eszközök módosítását határozza el (Berente-Sajószentpéter 

összekötőút és környezet, Bajcsy-Zs. út továbbvezetése ÉNY-i irányban, valamint az 

ellenmondások megszüntetése, telekalakítások átvezetése, stb.). 

A módosítási igény szerint a hatályos településrendezési eszközökben a Településszerkezeti 

Tervet és a Szabályozási Tervet kell változtatni. A szabályozásánál csak a környezet 

minőségének fenntartásához szükséges kötöttségeket kell érvényre juttatni. A Településrendezési 

eszköz módosítását az előírások szerint teljes eljárással kell végrehajtani. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településrendezési Terv 

módosításával kapcsolatosan intézkedjen, megkösse a településrendezési szerződést a 

településrendezési tervezővel, a megbízott főépítésszel a településrendezési terv módosítására 

vonatkozó munka céljából. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 200/2013.(V.30.) határozata a 

194/2011.(VIII.25.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási területén fekvő belterületi 

ingatlanokra a Településrendezési eszközök módosítását határozza el (Berente-Sajószentpéter 

összekötőút és környezet, Bajcsy-Zs. út továbbvezetése ÉNY-i irányban, valamint az 

ellenmondások megszüntetése, telekalakítások átvezetése, stb.). 

A módosítási igény szerint a hatályos településrendezési eszközökben a Településszerkezeti 

Tervet és a Szabályozási Tervet kell változtatni. A szabályozásánál csak a környezet 
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minőségének fenntartásához szükséges kötöttségeket kell érvényre juttatni. A Településrendezési 

eszköz módosítását az előírások szerint teljes eljárással kell végrehajtani. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településrendezési Terv 

módosításával kapcsolatosan intézkedjen, megkösse a településrendezési szerződést a 

településrendezési tervezővel, a megbízott főépítésszel a településrendezési terv módosítására 

vonatkozó munka céljából. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

3.18. 129/2013. (IV.08.) kt. határozat módosítása 

Fortuna János jegyző közli, hogy a SztBIO tervezés hőszigetelésére Lautner Emőkének (LA-

URBE Kft.) tervezői joga van, az összeg nem emelkedik csak a tervező személye. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a tervezési, 

könnyvizsgálói, számítógép beszerzési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló 

129/2013.(IV.8.) határozat módosításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a szerzői jogokkal rendelkező 

LA-URBE Kft csökkentett összegű árajánlatát és azt elfogadva az alábbiak szerint módosítja 

129/2013.(IV.8.) határozatát: 

Feladat Kivitelező Bruttó összeg Ft 

- Számítógép, nyomtató beszerzés TRIAK Kft 394970 

- könyvvizsgálat Juhász Mária Miskolc 300000 

- közvilágítás korszerűsítés tervezés Macsuga Zoltán tervező Kb 254000 

- SztBIO homlokzat hőszigetelés engedélyezési terve LA-URBE Kft Miskolc 1270000 

- BKÖH fűtési rendszerének felújítási tervezése KLIMASOL Kft Miskolc 101600 

- közvilágítás korszerűsítés műszaki ellenőrzése Kecskés és Tsa Bt Miskolc 90000 

- földmérési feladatok (Berente 3,5, 24 hrsz) KT Földmérő Kft 152400 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre. 

A testület egyidejűleg elnapolja a főtér rekonstrukció tervezéséről és a munkavédelmi 

feladatellátásról szóló döntést. 

A LA-Urbe Kft árajánlata a jkv …. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határid ő: azonnal 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 



C:\Users\tanulo\AppData\Local\Temp\jkv05_30ny.doc  33 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 201/2013.(V.30.) határozata a tervezési, 

könnyvizsgálói, számítógép beszerzési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló 

129/2013.(IV.8.) határozat módosításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a szerzői jogokkal rendelkező 

LA-URBE Kft csökkentett összegű árajánlatát és azt elfogadva az alábbiak szerint módosítja 

129/2013.(IV.8.) határozatát: 

Feladat Kivitelező Bruttó összeg Ft 

- Számítógép, nyomtató beszerzés TRIAK Kft 394970 

- könyvvizsgálat Juhász Mária Miskolc 300000 

- közvilágítás korszerűsítés tervezés Macsuga Zoltán tervező Kb 254000 

- SztBIO homlokzat hőszigetelés engedélyezési terve LA-URBE Kft Miskolc 1270000 

- BKÖH fűtési rendszerének felújítási tervezése KLIMASOL Kft Miskolc 101600 

- közvilágítás korszerűsítés műszaki ellenőrzése Kecskés és Tsa Bt Miskolc 90000 

- földmérési feladatok (Berente 3,5, 24 hrsz) KT Földmérő Kft 152400 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre. 

A testület egyidejűleg elnapolja a főtér rekonstrukció tervezéséről és a munkavédelmi 

feladatellátásról szóló döntést. 

A LA-URBE Kft árajánlata a jkv 17. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határid ő: azonnal 

 

3.19. Kitüntető díj alapításáról és szabályozásáról szóló 14/2000.(VII.14.) ÖR módosítása 

Fortuna János jegyző ismerteti a rendelettervezetet. Bizottsági javaslat alapján Berente Község 

képviselő-testületének Elismerő Oklevele adományozásánál a kitüntetéssel együtt járó 

pénzjutalom nettó 100.000.- Ft-ra módosul. 

Juhász József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet. 

 „Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013.(VI.10.) önkormányzati 

rendelete a kitüntető díj alapításáról és szabályozásáról szóló 14/2000.(VII.14.) ÖR 

módosításáról 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) 

bekezdése felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a kitüntető díj alapításáról és szabályozásáról szóló 
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14/2000.(VII.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

Az R 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A község képviselő-testülete a község közéleti, tudományos, művészeti, közoktatási, 

közművelődési munkában, a testnevelési és sportmozgalomban, az egészségügyi, szociális és 

karitatív ellátásban szerzett kimagasló érdemek elismerésére az alábbi kitüntető díjakat alapítja: 

 

  a., Berente Község Díszpolgára 

  b., Község Képviselő-testületének Elismerő Oklevele 

 

2. § 

Az R 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) Berente Község Képviselő-testületének Elismerő Oklevele adományozható azoknak a 

személyeknek, akik a tudományok, a művészetei alkotások, az oktatás-nevelés, a kulturális és 

gazdasági élet a gyógyítás területén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal 

hozzájárultak Berente község fejlődéséhez, hírneve növeléséhez. 

 

(2) A kitüntetéssel együtt járó pénzjutalom nettó 100.000.-Ft. 

 

(3) A díj adományozása során az oklevelet a polgármester írja alá. 

 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2013. évi kitüntető 

díjak odaítélése során is alkalmazni kell.” 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a rendelettervezet elfogadását. 

 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(VI.10.) önkormányzati 

rendelete a kitüntető díj alapításáról és szabályozásáról szóló 14/2000.(VII.14.) ÖR 

módosításáról 
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(A rendelet a jkv 18. számú mellékletét képezi. 

 

3.20. Lakossági panasz (Berente, József A. úti lakosok) 

Juhász József polgármester ismerteti a József A. úti lakosok panaszát. Állandó jelleggel 

előforduló alacsony és ingadozó víznyomás megszüntetését szeretnék kérni. A probléma évek 

óta fennáll, az óra pörök, amikor nincs vízfogyasztás. 

Fortuna János jegyző közli, hogy az ÉRV Zrt. felé továbbította a panaszt. 

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy a bejárás során felírták a hiányosságokat pld. 

vízelvezetés Marx K. utca-Bajcsy-Zs. útkereszteződés, szerinte ott aszfaltozni is kell.  

Juhász József polgármester szerint a helyi fizikai állomány is megtudja a munkálatokat 

csinálni. 

Tóth Tamás képviselő kéri a munkák elvégzésének meggyorsítását. 

Heutschy László TG vezető elmondja, hogy a fizikai állomány meg tudja csinálni a Marx és 

Kandó úti elvezetést. 

Nyeste József képviselő közli, hogy van egy lakossági kérelem a kezében 47-en írták alá, 

kéréssel fordulnak a testület felé. Szeretnének egy strand röplabda pályát. Van közöttük olyan 

aláírás is, aki már betöltötte az 50 életévét. Véleménye szerint a Szabadidő parkban meg lehetne 

csinálni. Maximálisan támogatja a kérelmet. Azért valószínű, hogy sikeres lesz ez a dolog, mert 

egy alulról jövő kezdeményezés, nem a testület találta ki – maximálisan támogatja. 

Tóth Tamás képviselő már egy évvel ezelőtt is elmondta, hogy csinálni kell egy strand 

röplabdapályát, azóta sem történt semmi. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy a Szabadidő parkban megépített pályát sem 

látogatja senki. 

Pogány Sándor képviselő szerint azért nem fociznak a gyerekek, mert nincs háló, nincs 

körbekerítve a terület.  

Juhász József polgármester javasolja, hogy Heutschy László TG vezető dolgozza ki 

költségeket. 

 

3.21. Önkormányzati dolgozók jutalmazása 

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy minden intézmény benyújtotta a 2 heti 

jutalom iránti kérelmet. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy egybe szavazzanak vagy 

intézményenként külön? Az Általános Iskola dolgozói kaphatnak-e jutalmat? 

Fortuna János jegyző közli, hogy jogilag az iskola nem kaphat jutalmat. 
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Nyeste József képviselő javasolja, hogy intézményenként külön történjen a szavazás a 

jutalmazásról. Abban nem olyan biztos, hogy a pedagógusoknak nem lehet jutalmat adni, idegen 

embereknek lehet adni, az itteni pedagógusoknak pedig nem – ezt nem hiszi el. 

Szántó Lajos alpolgármester egyetért Nyeste képviselő felvetésével. Kapja meg a jutalmat az 

iskola is, ha nem jutalomként, akkor meg kell találni a módját, hogy milyen formában.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy vannak megoldások, de nem önkormányzati dolgozónak 

nem jár jutalom.  

Gyenesné Kovács Enikő mb. igazgató elmondja, hogy a nyári napköziben is az iskola tanárai 

fognak dolgozni, nézve szóló megbízási szerződést lehet velük kötni.  

Nyeste József képviselő megjegyző, hogy a jutalom ne bányásznapra legyen kifizetve.  

 

• Berentei Óvoda és ÁMK 2 heti jutalmazása 

Juhász József polgármester ismerteti a 2 heti jutalom iránt benyújtott előterjesztését.  

Szakmári Attila képviselő javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a 2013. évi 

kétheti jutalom kifizetéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Berentei Óvoda és 

Általános Művelődési Központ 2013. évi kétheti jutalomra vonatkozó előterjesztését a 2013. évi 

költségvetési tartalék terhére, melynek összege 2.123.315.- Ft + járulékok. 

Az előterjesztés a jkv. …. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat jóváhagyását. 

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

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 202/2013.(V.30.) határozata a Berentei 

Óvoda és Általános Művelődési Központ  2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Berentei Óvoda és 

Általános Művelődési Központ 2013. évi kétheti jutalomra vonatkozó előterjesztését a 2013. évi 

költségvetési tartalék terhére, melynek összege 2.123.315.- Ft + járulékok. 

Az előterjesztés a jkv. 19. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
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• Szent Borbála Idősek Otthona 2 heti jutalmazása 

Juhász József polgármester ismerteti a 2 heti jutalom iránt benyújtott előterjesztését.  

Szakmári Attila képviselő javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a Szent 

Borbála Idősek Otthona  2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Szent Borbála 

Idősek Otthona 2013. évi kétheti jutalomra vonatkozó előterjesztését a 2013. évi költségvetési 

tartalék terhére, melynek összege 4.852.940.- Ft + járulékok. 

Az előterjesztés a jkv. …. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 203/2013.(V.30.) határozata a Szent 

Borbála Idősek Otthona  2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Szent Borbála 

Idősek Otthona 2013. évi kétheti jutalomra vonatkozó előterjesztését a 2013. évi költségvetési 

tartalék terhére, melynek összege 4.852.940.- Ft + járulékok. 

Az előterjesztés a jkv. 20. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

• Település Gondnokság 2 heti jutalmazása 

Juhász József polgármester ismerteti a Település Gondnokság 2 heti jutalmazása iránt 

benyújtott kérelmét.  

Szakmári Attila képviselő javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …../2013.(V.30.) határozata a Település 

Gondokság  2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Település 

Gondnokság 2013. évi kétheti jutalomra vonatkozó előterjesztését a 2013. évi költségvetési 

tartalék terhére, melynek összege 2.311.400.- Ft + járulékok. 

Az előterjesztés a jkv. … számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 204/2013.(V.30.) határozata a Település 

Gondokság  2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Település 

Gondnokság 2013. évi kétheti jutalomra vonatkozó előterjesztését a 2013. évi költségvetési 

tartalék terhére, melynek összege 2.311.400.- Ft + járulékok. 

Az előterjesztés a jkv. 21.  számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

• Start munkaprogramban dolgozók kétheti jutalmazása 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést a Start munkaprogramban dolgozók 

jutalmazására vonatkozóan. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismereti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a Start 

munkaprogramban dolgozók 2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Start 

munkaprogramban dolgozók  2013. évi kétheti jutalomra vonatkozó előterjesztését a 2013. évi 

költségvetési tartalék terhére, melynek összege 2.834.400.- Ft + járulékok. 

Az előterjesztés a jkv. .  számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 205/2013.(V.30.) határozata a Start 

munkaprogramban dolgozók 2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Start 

munkaprogramban dolgozók  2013. évi kétheti jutalomra vonatkozó előterjesztését a 2013. évi 

költségvetési tartalék terhére, melynek összege 2.834.400.- Ft + járulékok. 

Az előterjesztés a jkv. 22. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

• Berentei Közös Önkormányzati hivatal kétheti jutalmazása 

Juhász József polgármester ismerteti a Berentei Közös Önkormányzati hivatal kétheti 

jutalmazására benyújtott előterjesztést. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(V.30.) határozata a Berentei Közös 

Önkormányzati hivatal 2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Berentei Közös 

Önkormányzati hivatal  2013. évi kétheti jutalomra vonatkozó előterjesztését a 2013. évi 

költségvetési tartalék terhére, melynek összege 2.024.010.- Ft + járulékok.  

Védőnő jutalmazása: 88.000.- Ft + járulékok. 

Az előterjesztés a jkv. … számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő javasolja az előterjesztés elfogadását.  

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

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 206/2013.(V.30.) határozata a Berentei 

Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Berentei Közös 

Önkormányzati hivatal  2013. évi kétheti jutalomra vonatkozó előterjesztését a 2013. évi 

költségvetési tartalék terhére, melynek összege 2.024.010.- Ft + járulékok.  

Védőnő jutalmazása: 88.000.- Ft + járulékok. 

Az előterjesztés a jkv. 23. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
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• Polgármester, alpolgármester jutalmazása 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke kezdeményezi a polgármester és az 

alpolgármester jutalmazását. Már négy alkalommal nem részesült jutalomban a polgármester és 

az alpolgármester. Juhász József polgármester részére 220 eFt jutalmat, míg Szántó Lajos 

alpolgármesternek 75 eFt jutalmat javasol.  

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazzon Juhász József 

polgármester jutalmazásáról. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

A képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslat nem került 

elfogadásra. 

 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot Szántó Lajos alpolgármester 

jutalmazásáról.  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(V.30.) határozata Szántó Lajos 

alpolgármester  jutalmazásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szántó Lajos 

alpolgármestert 75 eFt jutalomban részesíti, a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 207/2013.(V.30.) határozata Szántó Lajos 

alpolgármester  jutalmazásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szántó Lajos 

alpolgármestert 75 eFt jutalomban részesíti, a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 

 

3.22. Ingatlanok tárgyalásáról zárt ülés tartása 

Fortuna János jegyző közli, hogy az ingatlanok felajánlásáról a 2011. éci CLXXXIX. tövény 

46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés kell tartani. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata zárt ülés 

elrendeléséről 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendel el az ingatlan felajánlások, vásárlási javaslatok 

megtárgyalására. 

Felelős:   polgármester, jegyző     Határid ő: azonnal 

 

Szakmári Attila képviselő  mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 208/2013.(V.30.) határozata zárt ülés 

elrendeléséről 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendel el az ingatlan felajánlások, vásárlási javaslatok 

megtárgyalására. 

Felelős:   polgármester, jegyző     Határid ő: azonnal 

 

3.23. A Berentei Általános iskola dolgozóinak megbízási díja 

Fortuna János jegyző elmondja, hogy az Általános iskola dolgozói részt vesznek a községi 

rendezvények szervezésében és lebonyolításában. A bizottságok javaslata, hogy ezt az 

önkormányzat anyagilag is ismerje el. Ezen feladatok ellátására megbízási szerződést lehet kötni 

a dolgozókkal. A költségek a művelődési ház kv.-ében szerepelnének. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete  …/2013.(V.30.) határozata a Berentei 

Óvoda és ÁMK megbízási díj előirányzatainak megemeléséről 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Berentei Óvoda és ÁMK 

intézmény, Művelődési Ház intézményegységének rendezvények lebonyolítására jóváhagyott 

megbízási díj előirányzatát 1.921.050.- Ft-al megemeli és ennek megfelelően módosítja a 

járulékok előirányzatát is, a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

Felelős:   polgármester, jegyző     Határid ő: azonnal 

Szakmári Attila képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 209/2013.(V.30.) határozata a Berentei 

Óvoda és ÁMK megbízási díj előirányzatainak megemeléséről 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Berentei Óvoda és ÁMK 

intézmény, Művelődési Ház intézményegységének rendezvények lebonyolítására jóváhagyott 

megbízási díj előirányzatát 1.921.050.- Ft-al megemeli és ennek megfelelően módosítja a 

járulékok előirányzatát is, a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

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 

polgármester     jegyző     jkv. hitelesítő  

  

Mellékletek: 

1. számú 183/2013.(V.30.) határozattal elfogadott beszámolók (társadalmi szervezetek) 

2. számú Berente Községi Önkormányzat 9/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi 

költségvetési zárszámadásáról 

3. számú 184/2013.(V.30.) határozattal elfogadott megállapodás módosítás (ZOOM 66 Bt) 

4. számú 185/2013.(V.30.) határozattal elfogadott megállapodás (Alacska és Berente Község Önkormányzatai 

közötti óvoda társulási megállapodásról szóló előterjesztés) 

5. számú 186/2013.(V.30.) határozattal elfogadott Berentei Általános Iskola kérelme 

6. számú 187/2013.(V.30.) határozattal elfogadott Berentei Általános Iskola működési költségeire vonatkozó 

pót előirányzati kérelmei 

7. számú 188/2013.(V.30.) határozattal elfogadott BTG előterjesztések 

8. számú 191/2013.(V.30.) határozattal elfogadott árajánlatok összesítő táblázatai 

9. számú 192/2013.(V.30.) határozattal elfogadott SztBIO előterjesztések 

10. számú Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

11. számú 193/2013.(V.30.) határozattal elfogadott előterjesztés köznevelési intézményi véleményezések 

12. számú 195/2013.(V.30.) határozattal elfogadott a Berentei Óvoda és ÁMK előterjesztései 

13. számú 196/2013.(V.30.) határozattal elfogadott előterjesztés 

14. számú 197/2013.(V.30.) határozattal elfogadott előterjesztés (Dr. Lovas Enikő háziorvos kérelme) 

15. számú 198/2013.(V.30.) határozattal elfogadott előterjesztés (Polgárőr Egyesület kérelme) 
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16. számú 199/2013.(V.30.) határozattal elfogadott előterjesztés a településfejlesztéssel és településrendezéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak meghatározására 

17. számú 201/2013.(V.30.) határozattal elfogadott árajánlat (LA-URBE Kft) 

18. számú Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 

kitüntető díj alapításáról és szabályozásáról szóló 14/2000.(VII.14.) ÖR módosításáról 

19. számú 202/2013.(V.30.) határozattal elfogadott Berentei Óvoda és Általános Művelődési Központ kérelme 

20. számú 203/2013.(V.30.) határozattal elfogadott  Szent Borbála Idősek Otthona kérelme 

21. számú 204/2013.(V.30.) határozattal elfogadott  BTG kérelme 

22. számú 205/2013.(V.30.) határozattal elfogadott  BTG előterjesztés  

23. számú 206/2013.(V.30.) határozattal elfogadott  BKÖH kérelme 


