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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 12-én a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 

15,00 óra. 

Jelen vannak:  Juhász József  polgármester  
 Szántó Lajos  alpolgármester 
 Fodorné Szabó Erika  képviselő  
 Nyeste József   képviselő 
 Pogány Sándor  képviselő 
 Szakmári Attila  képviselő  
 Tóth Tamás   képviselő 
Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  
 Haga Gyula  BCNÖ elnök  
Meghívott vendégek: Papp Zsolt  Papex Kft.kivitelező 
 Cserpák Gábor  tervező 
 Fischer Ferdinánd   műszaki ellenőr 
 Heutschy László  TG vezető 
 Márföldi Erzsébet  SztBIO vezető 
 Tallósné Novák Irén  Művház.vez 
 
 
Juhász József polgármester  köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő 

teljes létszámmal jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szakmári Attila  

képviselőt  javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

Nyilvános ülés 
1. Aktuális feladatok megvitatása 

- Berente Sajószentpéter közötti összekötőút építése során felmerült problémák 
megvitatása a kivitelezővel és a tervezőkkel 

- a talajmechanikai szakvélemény készítésének megelőlegezése 
- döntés új út melletti kábeles kisfeszültségű hálózat csatlakozási díjának vállalásáról, 

megelőlegezéséről 
- tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat, TRT módosításáról (jogszabályi előírások, újabb 

módosítási javaslatok megvitatása) 
- tájékoztató az intézményvezetői pályázatokról, a bizottsági ülés időpontjának 

meghatározása 
- tájékoztató a nyári diákmunka előkészítéséről 
- tájékoztató a megvásárlásra tervezett lakások értékbecsléséről, a további teendők 

meghatározása 
2. Indítványok, javaslatok 
 

 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok 
módosítását, illetve 6 igen és 1 tartózkodással megválasztotta Szakmári Attila képviselőt jkv. 
hitelesítőnek.  
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1. Napirendi pont 
Berente Sajószentpéter közötti összekötőút építése során felmerült problémák 
megvitatása a kivitelezővel és a tervezőkkel 
 
Juhász József polgármester ismerteti a Papex kft. jogi képviseletében eljáró  Papp-Zakor 

ügyvédi iroda levelét. Az önkormányzat és a Papex Kft. között szerződés jött létre a 

Sajószentpéter-Berente összekötő út kivitelezésével. A vállalkozói feladatokat a közbeszerzési 

műszaki dokumentáció határozat meg. Utalás olvasható a szükségessé váló pótmunkák esetleges 

elrendelésére. a jelenleg hatályos vállalkozási szerződés műszaki tartalom meghatározásába azok 

a feladatok, melyeket el kívánnak végeztetni nem tudhatók be.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a geológus ma volt kint, fúrásokat végeztek, hétfőre 

készül el a szakvélemény. az út alapmegerősítésére valószínű nem lesz szükség.  

Kérdezi a tervezőtől, amikor tervezte az utat, akkor nem tudta, hogy a domboldalba be kell 

vágni? Közli továbbá, hogy a kivitelezőtől az önkormányzat nem rendelt pótmunkát.  

Fischer Ferdinánd tervező elmondja, hogy egy fakadó víz jött ki, ami a hegy belsejéből jött 

elő. Az út mindkét oldalához be van tervezve a vízelvezető árok, azt nem tudják méretezni, hogy 

mennyi víz folyik a hegyoldalból. A szakvélemény elkészülte után fogják látni, hogy mit kell 

csinálni és mi lesz a pótmunka.  

Juhász József polgármester úgy gondolja, hogy a tervező felelősséggel tartozik ez ügyben. 

Cserpák Gábor tervező elmondja, hogy ő utat tervezett és nem vízelvezetést, az útért vállalja a 

felelősséget. Igazából a probléma a sok víz, egy helyen koncentráltan jelentkezik, a talaj nem 

teherbíró, kotrógépek süllyedtek el, erre nem lehet az alapot tenni. A fakadó rétegvizet el kell 

vezetni, de felmerül az a probléma, hogy a talaj ki fog-e száradni?! A víztartalom jelentősen 

befolyásolja a teherbírását, legalább egy év, hogy kiszáradjon, talajcsere és beavatkozás 

szükséges, ami pótmunkával jár. 

Juhász József polgármester kérdezi, hogy ebben az esetben ki a hibás? 

Fischer Ferdinánd műszaki ellenőr  közli, hogy ezt senki sem láthatta előre. Engedélyezési 

tervhez nem kell talajmechanikai eljárás, ez most egy vis-major helyzet. amikor az idő engedi a 

vizet el kell vezetni onnan. Meglátják, hogy a talaj mennyire szárad.  

Juhász József polgármester kérdezi, hogy a beruházás nem áll le emiatt ? 

Papp Zsolt Papex Kft. kivitelező építési engedély van, de vízjogi nincs, ha kap egy ellenőrzést 

meg fogják büntetni.  

Juhász József polgármester közli, hogy a BC Zrt. ma délután megadta a vízjogi engedélyt. 

Papp Zsolt Papex Kft. kivitelező elmondja, hogy a helyzet adott, a víz ott van, süllyed a terület, 

várni kell amíg az időjárás javul. Nem a hozzáálláson múlik a munka folytatása.  
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Szántó Lajos alpolgármester kérdezi, hogy a csapadékvíz elvezetésnél nem lehetne vízgyűjtőt 

készíteni? 

Papp Zsolt Papex Kft. kivitelező elmondja, hogy vissza kell szintezni a befogadó helytől. 

Fischer Ferdinánd műszaki ellenőr  szerint el lehet kezdeni a többi részt, de a vizes területre 

várni kell amíg kiszárad.  

Papp Zsolt Papex Kft. kivitelező közli, hogy szükséges lenne a terület törmelékkel való 

feltöltése, de ez többletmunkát jelentene. Jó esetben is egy év amíg teljesen kiszárad a terület. 

Juhász József polgármester szerint ha a műszaki ellenőr azt mondja, hogy talajcsere kell, akkor 

kell, ha nem kell, akkor nem kell, a vízelvezetés is legyen a műszaki ellenőr dolga. 

Nyeste József képviselő szerint ez a testületi ülés arra jó, hogy megtudják miért nem halad a 

munka, szerinte ehhez nincs köze a testületnek. A testület megszavazta az út építését, a 

kivitelezés nem az önkormányzat dolga. Ha nem tetszik, akkor ki kell írni egy új pályázatot, a 

pótmunkát biztosan nem fogja megszavazni. 

Papp Zsolt Papex Kft. kivitelező szerint teljesen jól fogalmazott a képviselő: új pályázatot kell 

kiírni kiviteli terv elkészítését is bele kell írni a kiírásba. Nem érti miért vált ki ilyen indulatokat 

a kialakult helyzet.  

Nyeste József képviselő  elmondja, hogy akkor kezdődött az esős időjárás, amikor a Papex kft. 

már levonult. Szerinte mások összetennék a kezüket, ha kapnának ilyen munkát. 

Papp Zsolt Papex Kft. kivitelező közli, hogy azért próbálta vázolni a helyzetet, mert a testület 

nem szakmabeli. A rétegvíz nem volt feltárva, leszedték a humusz réteget, igaz száraz időben 

kezdték el a munkát, de a vizesedés miatt a terület egy része nem alkalmas a munkálatok 

folytatására, a hegyoldalból folyamatosan folyik a víz.  

Szántó Lajos alpolgármester közli, hogy már 4 éve húzódik az út építése, többször át lett 

tervezve. Nem kellett volna átnézni a területet?  

Fischer Ferdinánd műszaki ellenőr  elmondja, hogy a pályázati kiírásban engedélyezési terv 

volt meghatározva, az engedélyt a felügyelőség megadta.  

Juhász József polgármester kérdezi, hogy nem kellett volna fúrást végezni? 

Papp Zsolt Papex Kft. kivitelező közli, hogy az engedélyezési tervhez nem kell fúrást, a kiviteli 

terv sokkal részletesebb. Ez egy lokális hiba, lehet ha 50-et fúrnak, akkor sincs víz és máshol tör 

elő.  

Fischer Ferdinánd műszaki ellenőr  szerint nem biztos, hogy ilyen nagy itt a probléma, ha 

tényleg jó lenne az idő, el lehetne kezdeni. Egy ilyen volumenű munkánál előre nem lehet 

megmondani, hogy lesz-e pótmunka vagy nem.  

Juhász József polgármester van pótmunka, a fúrás költsége 80 eFt, ki vállalja ezt az összeget? 

A képviselő-testület laikus, kapott egy árajánlatot, amit megszavazott. 
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Fortuna János jegyző közli: elhangzott, ha kiviteli tervet készítettek volna, akkor az 

részletesebb lett volna. Ebben a helyzetben viszont a talajmechanikai vizsgálatokat meg kell 

csinálni. Nyilvánvaló, hogy együtt kell működni egymással. A talajmechanikai eredmény hétfőre 

meglesz. A tervező ad egy műszaki megoldást, hogy hogy lehet szakszerűen elvezetni a vizet. 

Lehet vitatkozni, hogy ez pótmunka vagy nem. Most első lépésben azt kell meghatározni, hogy 

mi a műszaki megoldása annak, hogy a vizet el lehessen vezetni. Lehetnek majd pótköltségek, de 

le kell ülni és megbeszélni azokat.  

Nyeste József képviselő szerint, ha a jegyző annyira ért hozzá, akkor miért nem mondta a 

testületnek, hogy nem engedélyezési tervre van szükség! 

Fortuna János jegyző szerint a Képviselő úr is műszaki ember, akkor miért nem érti? 

Pogány Sándor képviselő felveti, ha a testület megszavazza a 80 eFt-ot a fúrásra és ha később 

jön a probléma akkor kit vesznek elő? Elhangzott, lehet hogy 10-ből nem jön be egy fúrás sem, 

aki pénzt visz el Berentétől az is vállalja már rizikót.  

Fortuna János jegyző szerint fel kell kérni egy szakértőt az ügy kivizsgálására. 

Pogány Sándor képviselő elmondja, hogy már felkértek több esetben szakértőt, de mire mentek 

vele? Olyan szakértőt kell felkérni esetleg, aki vállalja is a felelősséget az elmondottakért.  

Papp Zsolt Papex Kft. kivitelező közli, hogy nem lehet belelátni a földbe, ez nem gyártási 

feladat. 

Pogány Sándor képviselő kérdezi, miért így lett kiírva a pályázat? az útnak van építési 

engedélye, de a víznek nincs.  

Juhász József polgármester emlékezete szerint ezen a területen régebben soha nem volt víz. 

Jelenleg arról szól a történet, hogy a 80 eFt költséget ki vállalja át ! 

Nyeste József képviselő szerint minden beruházó „le akarja nyúlni” Berentét, mindenhol csak a 

pótmunka van pld. SztBIO.  

Fischer Ferdinánd műszaki ellenőr  szerint a 80 eFt nem volt előrelátható költség. 

Juhász József polgármester szerint ez elvi kérdés, nem a 80 eFt-ról van szó, mondhatja azt a 

falu, hogy még el sem kezdődtek a munkák, máris pótmunkát kell fizetni. 

Pogány Sándor képviselő szerint meg kell várni a talajmechanika eredményét, utána lehet 

beszélni a továbbiakról.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a talajmechanikát valóban a hivatal rendelte el, többször 

kérte írják le mi a megoldás. 

Fischer Ferdinánd műszaki ellenőr közli, hogy többször leírta és elküldte a jegyző részére, 

hogy mi a megoldás. 

Tóth Tamás képviselő szerint mondja meg valaki mi a megoldás! 
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Cserpák Gábor tervező elmondja, hogy folyamatban van a geodéziai szakvélemény a vizesedés 

miatt, sem a tervező, sem a kivitelező nem hibás érte, előre nem volt látható a probléma. Az 

árkot akkor lehet megépíteni, ha van érvényes vízjogi engedély és ha az időjárás is megfelelő. 

Lehet, hogy a talaj alkalmas lesz az építésre, de ki kell száradni a területnek. 

Juhász József polgármester kérdezi, ki fizeti a 80 eFt-ot? 

Cserpák Gábor tervező szerint az önkormányzatnak kell megelőlegezni. 

Juhász József polgármester közli, ha a testület nem hagyja jóvá a a80 eFt-ot akkor saját 

pénzéből ajánlja fel.  

Nyeste József képviselő úgy látja, hogy a polgármester sem ért semmi az egészből, ő is elhozz a 

80 eFt-ot otthonról.  

Cserpák Gábor tervező felveti, mi van akkor ha régészeti feltárás lesz pld. csontváz, lövedék 

stb.  

Juhász József polgármester közli, hogy ő már ezt felvetetett Sajószentpéteren, amikor 

tárgyalást folytattak Felhívja a kivitelező figyelmét, hogy egy „kapavágást” sem végezhetnek 

pótmunkában, amíg a testület nem tud róla. 

Megköszöni a meghívott vendégek jelenlétét.  

 

1.1 Szociális szövetkezet létrehozása 

 

Gyarmati Mihály Szoc.szöv. tájékoztatást ad a szociális szövetkezet alakulásáról. Hat évvel 

ezelőtt indult a szövetkezet, tagja lehet magánszemélyeken kívül egy önkormányzat is. A 

szövetkezet alapításához minimum 7 tag szükséges  

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény és a szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. 
(IV.29.) Korm. rendelet célja, hogy a társadalom tagjait ösztönözze, váljanak aktív szereplőivé a 
szociális gazdaságnak, olyan speciális szervezeti forma - szociális szövetkezet-  létrehozásával, 
amely magában hordozza a szociális gazdaság jellemző alapértékeit és olyan igények, 
szükségletek kielégítésére törekszik, amelyekre a gazdasági szektor más területei nem 
alkalmasak. Az európai tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a szövetkezetek - szociális 
szövetkezetek - a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési, az agrár-, a 
környezetvédelmi politikai keretei között felmerülő problémák megoldásának, illetve a 
kiegyensúlyozásának egyik eszközét jelenthetik. 
 
A szociális szövetkezetek olyan személyek autonóm társulásai, akik önkéntesen egyesülnek 
abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi, oktatási és kulturális céljaikat 
együttműködésben, demokratikusan irányított vállalkozásuk útján valósítsák meg. A szociális 
szövetkezet a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel 
rendelkező szervezet. A szövetkezeti tag a feladat egészét vállaló szövetkezet aktív részvevője; 
egyenlő joggal az egy tag - egy szavazat elvének megfelelően - vesz részt a szövetkezete 
működését meghatározó döntésekben, a végrehajtás ellenőrzésében, vezetői megválasztásában. 
A szociális szövetkezetek autonóm testületek, vezető tisztségeit tagjaik töltik be. 
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Minden szövetkezetnek, így a szociálisnak is, az adózott eredményéből közösségi alapot kell 
képeznie a tagokból álló közgyűlés döntése szerinti mértékben, amelyet a szolidaritás elvének 
megfelelően az alapszabályban meghatározott, a tagokat, illetve azok hozzátartozóit megillető 
juttatásokra, támogatásokra fordít. A szociális szövetkezet tagjai által jegyzett részjegy, a 
szövetkezet adózott eredményéből részesedésre jogosít, kivéve a közhasznú szervezeti 
jogállással rendelkező szociális szövetkezeteket, mert ezek a szociális szövetkezetek 
eredményüket csak a közhasznú céljaik megvalósítására fordíthatják. 
Meggyőződésünk, hogy a munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás elősegítésében - 
különösen a hátrányokkal rendelkező társadalmi csoportok esetében - a szövetkezés, a 
szövetkezeti formában való jövedelemtermelés megoldást jelenthet. Az OFA és a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium között a szociális szövetkezetek létrehozása és működtetése érdekében 
öt éves időszakra megállapodás jött létre. 
 
A pályázati program célja 
A támogatási program elsődleges célkitűzése, hogy Magyarországon olyan szociális 
szövetkezetek alakuljanak, illetve olyan, már bejegyezett szociális szövetkezetek kezdjék el, 
vagy fejlesszék tovább tevékenységüket, amelyek a munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos 
helyzetben lévő emberek számára munkafeltételeket teremtenek és közösségi alapjukból - 
különféle kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi szükségletek kielégítésének 
elősegítésével -  tagjaik szociális helyzetének javítását segítik elő. 
 
A szociális szövetkezetek létrehozása és működtetése a következő másodlagos célok 
megvalósítását célozza: 
    A foglalkoztatás elősegítése (elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű emberek munkához 
jutásának ösztönzése), 
    A helyi szintű közösségszervezés ösztönzése, 
    A szociális kohézió erősítése, 
    Az egyének aktív állampolgárrá válásának elősegítése 
 
Fodorné Szabó Erika képviselő kérdezi, hogy a Település Gondnokság vezetőjének van-e 

elképzelése erről? 

Heutschy László TG vezető elmondja, hogy első körben mangalica, csirkefarm és tészta 

előállításában lehetne gondolkodni. 

Tóth Tamás képviselő kérdezi, hogy kinek lehet eladni, a piackutatás nagyon fontos dolog. 

Heutschy László TG vezető közli, hogy nem egy kész tervvel jött, érdeklődtek a Szociális 

szövetkezet létrehozásáról, megjelentek egy előadáson, de egyelőre ennyi.  

Fodorné Szabó Erika képviselő szerint a piacot az önkormányzatnak kell megkeresni. 

Nyeste József képviselő felveti, hogy a TG-nek miért nem lehet kidolgozni a részleteket, ott is 

vannak tanult emberek.  

Tóth Tamás képviselő szerint a BC-vel szorosabbra kellene fűzni a kapcsolatot, valamit lehetne 

gyártani, kezdeményezni kell, ezt nem kell kihagyni.  

Gyarmati Mihály Szoc.szöv. közli, hogy a vágópont kialakításának magas a költsége és nagy 

elvárással jár. A tésztagyártás működik, van egy szövetkezet, aki cipő felsőrészt készít. 

Nyeste József képviselő szerint nehéz kitalálni mi a piacképes, nincs pénze az embereknek, 

nincs kereslet. Szellemi termék lehet? 
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Gyarmati Mihály Szoc.szöv. közli, igen lehet 

Tóth Tamás képviselő kérdezi, hogy mennyien pályáztak? 

Gyarmati Mihály Szoc.szöv. közli, hogy az első forduló lezárult, a következő fordulónál lehet 

pályázni. Szerinte lehetne foglalkozni tésztagyártással, raklapok gyártásával, meg kell keresni a 

piacot. 

Juhász József polgármester összefoglalja az elhangzottakat, megköszöni Gyarmati Mihály 

tájékoztatását. 

 
1.2. Berente-Sajószentpéter összekötő út KIF hálózat bővítés 
Juhász József polgármester ismerteti az ÉMÁSZ Hálózat Kft. levelét. A Berente-

Sajószentpéter összekötő út KIF hálózat bővítésének csatlakozási díja 5.490.800.- Ft. 

Fortuna János jegyző közli, hogy már van egy megbízás a SAG-al, az első 500 m-es szakaszt 

már kellett volna építeni, az ÉMÁSZ költséget ki kell fizetni.  

Pogány Sándor képviselő kérdezi, hogy az út feléig  van? 

Fortuna János jegyző szerint minek tovább építeni.  

Pogány Sándor képviselő kérdezi, hogy mit csinálnak ezért az összegért? 

Fortuna János jegyző közli, hogy most mondta el, 500 m-es szakasz lesz kiépítése 

Szántó Lajos alpolgármester javasolja az ajánlat elfogadását 

Tóth Tamás képviselő egyetért a javaslattal. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.12.) határozata a Berente - 
Sajószentpéter összekötőút melletti kábeles kisfeszültségű hálózat megépítéséről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta az ÉMÁSZ Hálózati Kft által küldött, a 
Berente 476-504 hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátásának előzetes műszaki - gazdasági feltételeiről 
szóló tájékoztatását, s a rendszerhasználó által fizetendő teljes csatlakozási díjat, 5 490 800 Ft-ot a 2013. 
évi kv.-i tartalékkeret terhére megelőlegezi.  
A műszaki tájékoztató 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-testület szavazásra. Megállapítja, hogy 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 247/2013.(VI.12.) határozata a Berente - 
Sajószentpéter összekötőút melletti kábeles kisfeszültségű hálózat megépítéséről 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatta az ÉMÁSZ Hálózati Kft által küldött, a 
Berente 476-504 hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátásának előzetes műszaki - gazdasági feltételeiről 
szóló tájékoztatását, s a rendszerhasználó által fizetendő teljes csatlakozási díjat, 5 490 800 Ft-ot a 2013. 
évi kv.-i tartalékkeret terhére megelőlegezi.  
A műszaki tájékoztató a jkv. 1számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
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1.3. TG előterjesztés: Kullancs elleni védőoltás 
 
Juhász József polgármester ismerteti a Település Gondnokság  előterjesztést. A Start munkaprogramban 

közfoglalkoztatottak részére kullancs elleni és az állattelepen dolgozóknak előírás szerinti védőoltás 

beadása szükséges. A Település Gondnokság felmérése alapján a kullancs elleni védőoltás 40 főt érint, 

melynek költsége 585.180.- Ft. 

Szántó Lajos alpolgármester javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.12.) határozata a közalkalmazottak, 
közfoglalkoztatottak kullancs elleni védőoltásának költségeiről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG előterjesztését a közalkalmazottak 
és közfoglalkoztatottak kullancs elleni védőoltásának költségeiről. A testület a 2013. évi védőoltások 
költségeire a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére 585 eFt hagy jóvá. 
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 egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 248/2013.(VI.12.) határozata a közalkalmazottak, 
közfoglalkoztatottak kullancs elleni védőoltásának költségeiről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG előterjesztését a közalkalmazottak 
és közfoglalkoztatottak kullancs elleni védőoltásának költségeiről. A testület a 2013. évi védőoltások 
költségeire a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére 585 eFt hagy jóvá. 
Az előterjesztés a jkv. 2. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
1.4. TG előterjesztés: Bánya épületnél történő felújítás 
 
Juhász József polgármester ismerteti a Település Gondnokság vezetőjének előterjesztést. A hamarosa 

beinduló bányaépületnél lévő építkezéshez állandó telepőri felügyeletet  javasol, továbbá az ott lévő kapu 

elektromos nyitású és zárású legyen, melynek költsége 160 eFt.  Egyelőre a Start-program keretében 

foglalkoztatottak közül biztosítanák a felügyeletet, a későbbiek folyamán pedig egy csökkent 

munkaképességű dolgozóval oldanák meg a bejutást a bánya területére. 

Nyeste József képviselő nehezményezi, hogy a Település Gondnokság a volt tanműhely mellé hordta a 

törmeléket, azóta már több berentei lakos is odavitte a hulladékot, törmeléket. Tudomása szerint a sitt 

elszállítása 70 eFt-ba került.  

Heutschy László TG vezető elmondja, hogy Május 1. helyszínének kialakítása miatt hordták a 

törmeléket a helyszínre, ugyanis a bánya területén már nincs hely.  

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a Sajó-Bódva és Környéke társulás megnyerte a 

pályázatot, ingyen fogják elszállítani a törmeléket, szemetet. 

Nyeste József képviselő megjegyzi, erre kíváncsi lesz. Kérdezi, hogy a 160 eFt-os kapu költségéhez a 

Kőnig-Pur Kft. nem járul hozzá semmivel ? 

Juhász József polgármester közli, hogy a Kőnig-Pur Kft.nek külön bejárata van.  
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Fortuna János jegyző szerint az a legfontosabb, hogy legyen egy őr, aki kinyitja a kaput és egyben 

vigyáz a területre. 

Juhász József polgármester szerint akkor nem kell kapunyitogató, ha lesz egy őr majd kinyitja kézzel, a 

Kőnig-Pur Kft. pedig kaphat egy kulcsot. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.12.) határozata a BTG pót előirányzati 
előterjesztéseiről 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a BTG pót előirányzati kérelmeit és az 
alábbi döntést hozta: 
A volt bányatelep főbejárati kapu elektromos működtetése 160 eFt keretösszeget hagy jóvá, a 2013. évi 
kv.-i tartalékkeret terhére. 
Az előterjesztések a jkv … sz. mellékletét képezik. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra, aki egyetért az elektromos kapu 

felszerelésével az igennek szavazzon. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 249/2013.(VI.12.) határozata a BTG pót 
előirányzati előterjesztéseiről 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a BTG pót előirányzati kérelmeit és az 
alábbi döntést hozta: 
A volt bányatelep főbejárati kapu elektromos működtetése 160 eFt keretösszeget hagy jóvá, a 2013. évi 
kv.-i tartalékkeret terhére. 
Az előterjesztések a jkv 3. sz. mellékletét képezik. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 
1.5. TG előterjesztés: Kosaras emelő, katasztrófa esetére fólia és tetőléc vásárlás 
 
Juhász  József polgármester ismerteti az előterjesztést. Szóba került utánfutóra szerelhető kosaras emelő 

vásárlása, melyet az előforduló közvilágítási problémák megoldására, gallyazásra, katasztrófa-elhárításra, 

karácsonyi díszvilágítás felszerelésére, illetve bérmunkát is lehet végezni. 

A viharos időjárási helyzetre való tekintettel javasolja megvásárlásra  a TG vezető, hogy kb. 100 eFt 

értékű fóliát, illetve 250 fm bramac tetőlecet (kb. 30 eFt) katasztrófa esetére.  

Pogány Sándor képviselő kérdezi, hogy az emelőgép kezeléséhez szükséges-e tanfolyamot elvégezni? 

Heutschy László TG vezető közli, hogy igen szükséges a tanfolyam. 

Pogány Sándor képviselő szerint majd megoldja az új műszaki vezető. 

Tóth Tamás képviselő javasolja a fólia és a tetőléc megvásárlását, melynek összege 280.000.- Ft 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.12.) határozata a BTG pót előirányzati 
előterjesztéseiről 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a BTG pót előirányzati kérelmeit és az 
alábbi döntést hozta: 
A katasztrófa védelmi készletekre 280 eFt keretösszeget hagy jóvá, a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 
A testület egyidejűleg elutasítja kosaras emelő beszerzését. 
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Az előterjesztések a jkv … sz. 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 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 250/2013.(VI.12.) határozata a BTG pót 
előirányzati előterjesztéseiről 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a BTG pót előirányzati kérelmeit és az 
alábbi döntést hozta: 
A katasztrófa védelmi készletekre 280 eFt keretösszeget hagy jóvá, a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 
A testület egyidejűleg elutasítja kosaras emelő beszerzését. 
Az előterjesztések a jkv 4.sz. mellékletét képezik. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 

1.6. TG előterjesztés: Nyári diákmunka 

Juhász József polgármester  ismerteti a TG vezetőjének előterjesztését. A Berentei Település 

gondnokságnál 2013. július 1-től augusztus 9-ig dolgozó diákmunkásokkal kívánják elvégeztetni az 

alábbi feladatokat. 

• Növénytermesztő telep 

• Állattartó telep 

• Belterület 

Heutschy László TG vezető közli, hogy a nyári diákmunkára 3 mFt van jóváhagyva.  

Szántó Lajos alpolgármester javasolja a nyári munka jóváhagyását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …../2013.(VI.12.) határozata nyári diákmunka 
jóváhagyásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta a nyári diákmunka programot 2013. július 
1-től augusztus 9-ig tartó időszakra. Erre a célra jóváhagyott 3 mFt összeg a 2013. évi költségvetésben 
biztosítva van. 
Az előterjesztések a jkv … sz. 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 251/2013.(VI.12.) határozata nyári diákmunka 
jóváhagyásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta a nyári diákmunka programot 2013. július 
1-től augusztus 9-ig tartó időszakra. Erre a célra jóváhagyott 3 mFt összeg a 2013. évi költségvetésben 
biztosítva van. 
Az előterjesztés a jkv 5. sz. mellékletét képezik. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
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• Bejelentés 
 
Juhász József polgármester bejelenti, hogy 2013. június 20-án 10,00 órai kezdettel kerül sor a szerződés 

aláírására Kazincbarcika polgármesterével a Kazincbarcikai uszoda támogatásával kapcsolatban. 

 

1.7. Sajószentpéter-Berente  összekötő út talajmechanikai szakvélemény készítése 
 

Juhász József polgármester kéri a képviselő-testületet gondolja át döntését a Sajószentpéter-Berente 

összekötő út talajmechanikai szakvélemény készítésével kapcsolatban. A munkálatok csak úgy 

folytatódhatnak, ha a testület megelőlegezi a 80 eFt-os költséget. 

Pogány Sándor képviselő javasolja a talajmechanikai szakvélemény elkészítését. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.12.) határozata a Berente - 
Sajószentpéter összekötőút építésével kapcsolatos aktuális feladatokról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berente – Sajószentpéter összekötőút 
építésével kapcsolatos kivitelezői és tervezői tájékoztatót és az alábbi döntést hozta: 
- megelőlegezi a talajmechanikai szakvélemény készítésének 80 eFt-os költségét, 
- ……………………………….. 
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, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 252/2013.(VI.12.) határozata a Berente - 
Sajószentpéter összekötőút építésével kapcsolatos aktuális feladatokról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berente – Sajószentpéter összekötőút 
építésével kapcsolatos kivitelezői és tervezői tájékoztatót és az alábbi döntést hozta: 
megelőlegezi a talajmechanikai szakvélemény készítésének 80 eFt-os költségét, a 2013. évi kv. 
tartalékkerete terhére. 
Az előterjesztés a jkv 6.sz. mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
1.8. Köztisztviselői nap megrendezése 
 
Juhász József polgármester ismerteti a Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete Elnökének levelét. 

Berentén szeretnék megrendezni a Köztisztviselői napot 2013. július 1-jén. Támogatást szeretne kérni 

Berente Község Önkormányzatától a Köztisztviselői nap megrendezéséhez, valamint a működési 

költségekre. Kérik továbbá, hogy horgászhassanak a tavon, természetesen a napi jegyet ők fizetik. 

Pogány Sándor képviselő a működési költség kivételével támogatja a kérelmet. 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a kérelem már a múlt testületi ülésen is a testület előtt volt, de a 

jegyző nem mondta el nyíl ülésen, a kérelmet nem támogatja anyagilag.  

Fortuna János jegyző közli, hogy a Köztisztviselői napon polgármesterek, köztisztviselők és 

természetesen jegyzők is lesznek.  

Tóth Tamás képviselő sem támogatja anyagilag a rendezvényt. 
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Szántó Lajos alpolgármester javasolja azoknak a településeknek a polgármestereit meghívni, akik már 

vendégül látták Berente képviselő-testületét.  

Szakmári Attila képviselő a tavalyihoz hasonlóan támogatja a rendezvény lebonyolítását. 

Fortuna János jegyző szerint lehet úgy dönteni, hogy a horgásztónál nincs kizárólagos használat. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(V.30.) határozata a Borsodi Jegyzők 
Szakmai Egyesülete által – a berentei szabadidőparkba - szervezett köztisztviselői nap támogatásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva az egyesület támogatási kérelmét az 
alábbi támogatást nyújt a 2013. évi köztisztviselői nap megrendezéséhez: 
- ingyenesen biztosítja a Berente 0290 hrsz-ú szabadidőpark területét és az önkormányzat tulajdonában 

levő színpadot, sátrakat, asztalokat székeket, 
- a horgásztónál horgászat engedélyezett napidíj ellenében, de nem járul hozzá kizárólagos használathoz  

a Köztisztviselői nap résztvevők  számára. 
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, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 253/2013.(V.30.) határozata a Borsodi Jegyzők 
Szakmai Egyesülete által – a berentei szabadidőparkba - szervezett köztisztviselői nap támogatásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva az egyesület támogatási kérelmét az 
alábbi támogatást nyújt a 2013. évi köztisztviselői nap megrendezéséhez: 
- ingyenesen biztosítja a Berente 0290 hrsz-ú szabadidőpark területét és az önkormányzat tulajdonában 

levő színpadot, sátrakat, asztalokat székeket, 
- a horgásztónál horgászat engedélyezett napidíj ellenében, de nem járul hozzá kizárólagos használathoz  

a Köztisztviselői nap résztvevők  számára. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
1.9. Helyi építési szabályzat, rendezési terv módosítása 

 
Fortuna János jegyző közli, hogy ezidáig nem jött észrevétel a rendezési tervvel kapcsolatban, viszont 

jelenleg van egy módosítási kérelem (Palotás házaspár) Ha most nem módosítja a testület, akkor már 

később nem lehet változtatni. 

Tóth Tamás képviselő nem támogatja a rendezési terv módosítását 

Szántó Lajos alpolgármester tudomása szerint a házaspár itt szeretne lenni, amikor a kérelmüket 

tárgyalja a testület. 

Juhász József polgármester szerint Bizottsági ülésre meg kell hívni őket. Javasolja a rendezési terv 

módosításának elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a rendezési terv újabb módosítására 
vonatkozó javaslatot. 
 
1.10. Árvízzel sújtott települések megsegítése 
 
Juhász József polgármester ismerteti a TÖOSZ elnökének levelét. A TÖOSZ azért csatlakozott a 

Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez, amelynek keretében az önkormányzati 
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szövetségek eljuttatnak egy felhívást a tag önkormányzataik részére, hogy a települések támogassák az 

árvízi védekezést. Szerinte a polgármesterek többsége pénzt fog adni. Lehetne lakosság szám alapján 

támogatni 50 vagy 100 Ft-tal támogatni, de nem a MÁK számlájára, hanem közvetlenül a településnek. 

Kisoroszi települést javasolja támogatni. 

Szántó Lajos alpolgármester 1 mFt támogatást javasol. 

Szakmári Attila képviselő szerint az Augusztus 20-i tűzijátékról le lehet mondani az árvízkárosultak 

javára. 

Pogány Sándor képviselő szerint maradjon a tűzijáték Augusztus 20-ára. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.12.) határozata az árvízzel sújtott 
települések támogatásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az árvízi védekezés és az árvíz okozta 
károk helyreállításának támogatására vonatkozó felhívást az alábbiak döntést hozta: 
A testület az árvíz sújtotta Kisoroszi Község Önkormányzatát 1.000.000.- Ft támogatja a 2013. évi kv. 
tartalékkerete terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a támogatás soron kívüli 
átutalására. 
A támogatási megállapodás a jkv …. számú mellékletét képezi. 
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-testület felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

Megállapítja, hogy 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 254/2013.(VI.12.) határozata az árvízzel sújtott 
települések támogatásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az árvízi védekezés és az árvíz okozta 
károk helyreállításának támogatására vonatkozó felhívást az alábbiak döntést hozta: 
A testület az árvíz sújtotta Kisoroszi Község Önkormányzatát 1.000.000.- Ft támogatja a 2013. évi kv. 
tartalékkerete terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a támogatás soron kívüli 
átutalására. 
A támogatási megállapodás a jkv 7. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 
1.11. Árajánlatok a BC Zrt ingatlanjain fekvő önkormányzati szv. csatorna szolgalmi jog 
alapításának földmérési feladataira 
 

Juhász József polgármester ismerteti a beérkezett árajánlatokat a szv. csatorna szolgalmi jog 

alapításának földmérési feladatairól. A legkedvezőbb ajánlatot a KT Földmérő Kft. adta, melynek összege 

265.000.- Ft. 

Tóth Tamás képviselő javasolja az árajánlat elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.12.) határozata a BC Zrt tulajdonát 
képező ingatlanokon levő, önkormányzat tulajdonát képező szv. csatorna szakaszok vezeték-szolgalmi 
jog alapításának földmérési feladatairól 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a BC Zrt tulajdonát képező ingatlanokon levő, 
önkormányzat tulajdonát képező szv. csatorna szakaszok (26-os főút és szv. tisztító között) vezeték-
szolgalmi jog alapításának földmérési feladataival a KT Földmérő Kft-t bízza meg. 
A költségekre 265 eFt-ot biztosít a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 
Az árajánlatok kimutatása és az ÉM KTVF hiánypótlást kérő levele a jkv 6.sz. mellékletét képezi. 
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 255/2013.(VI.12.) határozata a BC Zrt tulajdonát 
képező ingatlanokon levő, önkormányzat tulajdonát képező szv. csatorna szakaszok vezeték-szolgalmi 
jog alapításának földmérési feladatairól 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a BC Zrt tulajdonát képező ingatlanokon levő, 
önkormányzat tulajdonát képező szv. csatorna szakaszok (26-os főút és szv. tisztító között) vezeték-
szolgalmi jog alapításának földmérési feladataival a KT Földmérő Kft-t bízza meg. 
A költségekre 265 eFt-ot biztosít a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 
Az árajánlatok kimutatása és az ÉM KTVF hiánypótlást kérő levele a jkv  8. sz. mellékletét képezi. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 
 
1.12. Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat  
 
Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy két pályázat érkezett az intézményvezetői állás 

betöltésére. 

Tóth Tamás képviselő szerint meg kell hosszabbítani a beadási határidőt, hátha lesz még több 

jelentkező.  

Juhász József polgármester javasolja benyújtási határidő meghosszabbítását 2013. július 31-ig. 

Ismerteti a határozati javaslatot. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.12.) határozata a Berentei Hóvirág 
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázati kiírásokról szóló 94/2013.(III.28.) határozat 
módosításáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete az óvodavezető pályázati kiírás határidőit az alábbiak 
szerint módosítja: 
Pályázat benyújtási határidő: 2013. július 31. 
Pályázat elbírálási határidő: 2013. augusztus 15. 
A pályázati kiírás többi része nem változik. 
A módosított pályázati kiírás a jkv ... számú mellékletét képezi. 
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 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 256/2013.(VI.12.) határozata a Berentei Hóvirág 
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázati kiírásokról szóló 94/2013.(III.28.) határozat 
módosításáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete az óvodavezető pályázati kiírás határidőit az alábbiak 
szerint módosítja: 
Pályázat benyújtási határidő: 2013. július 31. 
Pályázat elbírálási határidő: 2013. augusztus 15. 
A pályázati kiírás többi része nem változik. 
A módosított pályázati kiírás a jkv 9. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 
1.13. Berentei Művelődési Központ intézményvezetői pályázat 
 
Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy két pályázat érkezett az intézményvezetői 

pályázat betöltésére. A beadási határidőt javasolja meghosszabbítani 2013. július 31-ig. 

Nyeste József képviselő nem érti miért csak két pályázat érkezett, véleménye szerint valaki elriasztotta 

őket.  

Novákné Tallós Irén művház. vezető kéri, hogy ha lehetséges a határidőt ne hosszabbítsák meg, mert ha 

nem ő nyeri a pályázatot nem fog tudni ilyen rövid idő alatt elhelyezkedni. 

Juhász József polgármester javasolja a pályázat benyújtásának meghosszabbítását 2013. július 31-ig. 

Ismerteti a határozati javaslatot. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.12.) határozata a Berentei Művelődési 
Központ intézményvezetői pályázati kiírásokról szóló, a 368/2012.(XII.12.) határozatával módosított 
343/2012.(XI.29.) határozat módosításáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a művelődési ház intézményvezető pályázati kiírás 
határidőit az alábbiak szerint módosítja: 
Pályázat benyújtási határidő: 2013. július 31. 
Pályázat elbírálási határidő: 2013. augusztus 15. 
A pályázati kiírás többi része nem változik. 
A módosított pályázati kiírás a jkv ... számú mellékletét képezi. 
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 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 257/2013.(VI.12.) határozata a Berentei 
Művelődési Központ intézményvezetői pályázati kiírásokról szóló, a 368/2012.(XII.12.) határozatával 
módosított 343/2012.(XI.29.) határozat módosításáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a művelődési ház intézményvezető pályázati kiírás 
határidőit az alábbiak szerint módosítja: 
Pályázat benyújtási határidő: 2013. július 31. 
Pályázat elbírálási határidő: 2013. augusztus 15. 
A pályázati kiírás többi része nem változik. 
A módosított pályázati kiírás a jkv 10. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 

• Felvetés 
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Nyeste József képviselő felveti, hogy a testület hozott egy döntést a szerződéses munkavállalók 

cafatériájával kapcsoltban. Egy év folyamatos munkaviszony kell ahhoz, hogy időarányosan 

részesüljenek a dolgozók a cafatériában. A SztBIO-ban az egyik dolgozó nem kapta meg, de szerinte neki 

járt volna. 

Fortuna János jegyző utána fog nézni megilleti-e a dolgozót a cafatéria. 

 
1.13.1. Kazincbarcika és Vonzáskörzete többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodás módosítása 
 
Juhász József polgármester ismerteti a Társulási Megállapodás módosítását. Javasolja, hogy a 

képviselő-testület fogadja el. 

Ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.12.) határozata a Kazincbarcika és 
Vonzáskörzete többcélú Önkormányzati Kistérségi társulás Társulási megállapodásának módosításáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Kazincbarcika és 
Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  megállapodásának módosítását**** 
A módosított pályázati kiírás a jkv ….. számú mellékletét képezi. 
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 258/2013.(VI.12.) határozata a Kazincbarcika és 
Vonzáskörzete többcélú Önkormányzati Kistérségi társulás Társulási megállapodásának módosításáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta a 
Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  megállapodásának 
módosítását, annak egységes szerkezetű szövegezését. 
A egységes szerkezetű, módosított megállapodás a jkv 11. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 

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

kmf. 
 
 
 
Juhász József     Fortuna János   Szakmári Attila 
polgármester     jegyző    jkv. hitelesítő    
 
Mellékletek: 
1. számú 247/2013.(VI.12.) határozattal elfogadott műszaki tájékoztató 
2. számú 248/2013.(VI.12.) határozattal elfogadott BTG előterjesztés 
3. számú 249/2013.(VI.12.) határozattal elfogadott BTG előterjesztés 
4. számú 250/2013.(VI.12.) határozattal elfogadott BTG előterjesztés 
5. számú 251/2013.(VI.12.) határozattal elfogadott BTG előterjesztés 
6. számú 252/2013.(VI.12.) határozattal elfogadott árajánlat 
7. számú 254/2013.(VI.12.) határozattal elfogadott megállapodás 
8. számú 255/2013.(VI.12.) határozattal elfogadott árajánlat 
9. számú 256/2013.(VI.12.) határozattal elfogadott pályázati kiírás, óvoda 
10. számú 257/2013.(VI.12.) határozattal elfogadott pályázati kiírás, művelődési ház 
11. számú 259/2013.(VI.12.) határozattal elfogadott megállapodás,  


