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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 20-án a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 13,00 

óra. 

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

fő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Tamás képviselőt javasolja.  

Ismerteti a napirendi pontokat.  

Nyilvános ülés 
 

1. BMESZ intézményvezetői pályázatok elbírálása 
2. Aktuális feladatok. 

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

1. Napirendi pont 
BMESZ intézményvezetői pályázatok elbírálása 
 

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a megjelent pályázók a mai Bizottsági 

ülésen kerültek meghallgatásra. Döntse el a képviselő-testület, hogy akarja-e létrehozni az 

intézményt. Aki az intézmény létrehozásával és a 86/2013. (III.18.) kt. határozat  

visszavonásával egyetért szavazzon.  

Nyeste József képviselő nevetségesnek tartja. Beindultak a tavaszi munkák Heutschy László ne 

foglalkozzon a falu dolgával. A testület a műszaki vezető felvételét javasolta, megválasztották a 

helyettest, de törvénytelen volt, a 2. pályázati kiírás érvénytelen volt, a 3. pályázati kiírás 

pályázóinak meghallgatása volt a mai Bizottsági ülésen. Ehhez nem tud mit szólni.  

Pogány Sándor képviselő elmondja, hogy a testület december környékén döntött az új 

intézmény létrehozásáról, most megfordult az állás, van egy olyan javaslat, hogy ne legyen 

intézmény. Szerinte akkor a 3 pályázati kiírás felesleges volt, kicsit fejetlen ez a dolog.  
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Szántó Lajos alpolgármester ha a testület visszavonja az intézmény létrehozását, akkor is 

mennek a munkálatok, választani a meglévő állományból helyettest. Felesleges pénzkiadás az 

intézmény létrehozása. Sajnos nem sikerült választani, két pályázó jelent meg.  

Juhász József polgármester javasolja a 86/2013. (III.18.) határozat visszavonását. Felkéri a 

képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy  

 

A képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslat nem került 

elfogadásra.  

 

Juhász József képviselő felkéri a képviselő-testületet szavazzon Berzy Tamás pályázó 

személyéről. Kérdezi, ki az aki elfogadja Berzy Tamás pályázatát, az igennel szavazzon. 

Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület 0 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület nem 

fogadta el Berzy Tamás pályázatát. 

 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazzon Molnár Zsolt pályázó 

személyéről, figyelemmel arra, hogy a határozathoz minősített többség, négy igen szavazat 

szükséges az Mötv 50. § illetve 42. § 2. pont szerint. Kéri, hogy aki elfogadja Molnár Zsolt 

pályázatát, az igennel szavazzon. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-testület nem 

fogadta el Molnár Zsolt pályázatát. 

 

Nyeste József képviselő szerint volt olyan pályázó aki megfelelt, de van aki nem akarja az 

intézmény létrehozását és a vezető kiválasztását. Közli, hogy 5 pályázat érkezett, ebből 2 

pályázó jelent meg.  

 

2.  Napirendi pont 

Aktuális feladatok 

2.1. Polgármester jutalma 

Juhász József polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a 242/2013. (V.30.) 

határozatával 220 eFt jutalmat hagyott jóvá részére. Kéri a határozat megerősítését. 

Ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(VI.20.) határozata a 242/2013. (V.30.) kt. 
határozat megerősítéséről 
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Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megerősíti a 242/2013. (V.3.) kt határozatát Juhász 
József polgármester jutalmazásáról.  
Felelős:   polgármester, jegyző Határid ő: azonnal 
 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 264/2013.(VI.20.) határozata a 242/2013. (V.30.) kt. 
határozat megerősítéséről 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megerősíti a 242/2013. (V.3.) kt határozatát Juhász 
József polgármester jutalmazásáról.  
Felelős:   polgármester, jegyző Határid ő: azonnal 
 

Juhász József polgármester bejelenti, hogy a számára jóváhagyott jutalmat felajánlja a Római 

Katolikus Egyházközség és a Református Egyházközség javára 50-50 %-ban. 

Nyeste József képviselő közli, hogy az év elején minden képviselő kapott katasztrófavédelmi 

ruhát, ő lemondott a rászorulók javára, nem vette fel a ruhákat. 

Fortuna János jegyző elmondja, mivel Polgármester úr felajánlotta a jutalmát az egyházak 

javára ezért javasolja módosítani a 264/2013. (VI.20.) kt. határozatot, hogy közvetlenül az 

egyházak kapják a teljes, tb járulékkal növelt összeget támogatásként. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.20.) határozata a 264/2013. (VI. 20.) 
és 242/2013. (V.30.). határozat módosításáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a 264/2013. (VI.20.) és 262/2013.(V.30.) 
határozatát az alábbiak szerint: 
A testület a berentei Római Katolikus Egyházközség és a berentei Református Egyházközség részére 140-
140 eFt, összesen 280 eFt egyszeri működési támogatást biztosít a 2013. évi kv.-i tartalék terhére. 
A testület egyidejűleg az érintett kezdeményezésére hatályon kívül helyezi 264/2013. (VI.20.) és 
262/2013.(V.30.) határozatát. 
Felelős:   polgármester, jegyző Határid ő: azonnal 
 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal (2 személy nem vett részt a szavazásban) meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 265/2013.(VI.20.) határozata a 264/2013. (VI. 20.) 
és 242/2013. (V.30.). határozat módosításáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a 264/2013. (VI.20.) és 262/2013.(V.30.) 
határozatát az alábbiak szerint: 
A testület a berentei Római Katolikus Egyházközség és a berentei Református Egyházközség részére 140-
140 eFt, összesen 280 eFt egyszeri működési támogatást biztosít a 2013. évi kv.-i tartalék terhére. 
A testület egyidejűleg az érintett kezdeményezésére hatályon kívül helyezi 264/2013. (VI.20.) és 
262/2013.(V.30.) határozatát. 
Felelős:   polgármester, jegyző Határid ő: azonnal 
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Szántó Lajos alpolgármester visszatér a ruha juttatásra. Megjegyzi, hogy az ő ruhája nem volt 

300 eFt értékű. Szerinte a megrendelés előtt kellett volna szólni. 

Nyeste József képviselő valótlan állításokkal nem lehet mit kezdeni. Ismételten elmondja, hogy 

ő szólt, hogy nem kéri a ruhákat, még az elején szólt.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy megvásárlásra kerültek a védőruhák, Nyeste képviselőé 

is itt van a hivatalban. Közli, hogy minden képviselő be van osztva polgárvédelmi feladatra, 

határozattal.  

 

2.2. Szociális rendelet módosítása 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke elmondja, hogy a háztartási támogatás összege 

először 20 eFt volt, majd 40 eFt-ot hagyott jóvá a testület. Úgy gondolták, hogy a negyedéves 40 

eFt háztartásonkénti támogatás összegét 60 eFt-ra emelnék fel.  

Nyeste József képviselő elmondja, hogy jelenleg még jó az önkormányzat bevétele. A 

későbbiek folyamán is kell embereket foglalkoztatni. A közpénzek osztogatásában van tehetsége 

a testületnek. 60 eFt helyet 70 eFt-ot javasol.  

Juhász József polgármester szerint „ez ócska trükk”. Továbbra is a 60 eFt-ot tartja reálisnak, 

amiből a tartozások levonásra kerülnek.  

Nyeste József képviselő 70 eFt támogatást javasol negyedévente. 

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

 

A képviselő-testület 2 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslat nem került 

elfogadásra. 

 

Juhász József polgármester javasolja a 60 eFt jóváhagyását. Ismerteti a rendelet tervezetet: 

Berente Községi Önkormányzat …/2013.(VI.28.)  önkormányzati rendelete  
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 4/2013.(III.6.), 

2/2013.(II.15.), 27/2012.(XI.30.), 25/2012.(X.26.), 20/2012.(VII.4.),  18/2012.(V.31.), 12/2012.(IV.12.),  
6/2012.(II.13.),  4/2012.(I.30.), 35/2011.(XII.19.)  rendelettel módosított 6/2011.(III.24.) rendelet 

módosításáról 
 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 
6/2011.(III.24.)  rendelet (továbbiakban: R) módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Az R 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Háztartások  támogatása 
(módosította 12/2013.(VI.28.) ÖR, hatályos 2013. július 1-től) 

(1) Az R 33. §-ában megfogalmazott jövedelemhatár alatti háztartásban élők után a 
családfenntartó ((közüzemi díjakat fizető családtag) negyedévente, a negyedév első hónapjának 
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15.-éig 60.000.- Ft/háztartás összegű pénzbeli támogatásra vagy tartozás jóváírásra jogosult, 
amennyiben a háztartásban élőknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű tartozása. 
(2) Az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező családtagok után járó 
támogatás a családtagok az önkormányzattal szemben fennálló tartozásainak csökkentésére 
fordítandó. A támogatás lejárt határidejű tartozás feletti része készpénzben kifizethető, a 
feltételeknek megfelelő, jövedelemnyilatkozatot kitöltő és a jövedelemigazolásokat leadó 
családfenntartó részére. 
(3) Azon családok részére ahol – közegészségügyi hatóság, a védőnő illetve az önkormányzati 
intézményvezetőjének jelzése alapján – ismételten közegészségügyi probléma (pl. fejtetvesség, 
stb.) fordul elő, a támogatás természetbeni juttatás (különösen: fertőtlenítőszer, tisztítószer, 
irtószer) illetve szolgáltatás formájában is nyújtható. 
 

2. § 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 12/2013.(VI.28.)  önkormányzati rendelete  
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
4/2013.(III.6.), 2/2013.(II.15.), 27/2012.(XI.30.), 25/2012.(X.26.), 20/2012.(VII.4.),  
18/2012.(V.31.), 12/2012.(IV.12.),  6/2012.(II.13.),  4/2012.(I.30.), 35/2011.(XII.19.)  

rendelettel módosított 6/2011.(III.24.) rendelet módosításáról 
(a rendelet a jkv. 1. sz. mellékletét képezi) 

Tóth Tamás képviselő megjegyzi, hogy a támogatást az életvitelszerűen Berentén élők kapják 

meg.  

 

2.3. Berente-Alacska Off Road verseny 

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy az Off road sportág egy olyan versenyforma, ahol 

különböző kategóriájú és osztályú járművek versenyeznek természetes, vagy kiépített terepen 

(homokban, sárban, meredek sziklás területeken) Jelenleg tárgyalások folynak a Berentén 

megrendezésre kerülő verseny bajnokságba való bevonásáról. Szeretné ha Berentén is, mint más 

községekben, városokban is hagyománnyá válna ez a verseny. Lebonyolításáért 500 eFt-ot 

javasol jóváhagyni. 

Szakmári Attila képviselő javasolja a támogatás jóváhagyását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …../2013.(VI.20.) határozata a Berente-Alacska 
Off Road verseny támogatásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megismerve a Berente-Alacska Off Road verseny 
2013. augusztus 30.-31.-i megrendezésére vonatkozó előterjesztést az alábbi döntést hozta: 
Az Off Road verseny önkormányzat szervezésében történő lebonyolítására 500 eFt keretösszeget hagy 
jóvá a 2013. évi tartalékkeret terhére. 
Az előterjesztés a jkv. ... számú mellékletét képezi. 
Felelős:  az engedélyeztetésért és lebonyolításért Tóth Tamás képviselő,  
 a pü.-i fedezet biztosításáért  polgármester, jegyző Határidő: azonnal ill. folyamatosan 
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Tóth Tamás képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 266/2013.(VI.20.) határozata a Berente-Alacska 
Off Road verseny támogatásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megismerve a Berente-Alacska Off Road verseny 
2013. augusztus 30.-31.-i megrendezésére vonatkozó előterjesztést az alábbi döntést hozta: 
Az Off Road verseny önkormányzat szervezésében történő lebonyolítására 500 eFt keretösszeget hagy 
jóvá a 2013. évi tartalékkeret terhére. 
Az előterjesztés a jkv. 2. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  az engedélyeztetésért és lebonyolításért Tóth Tamás képviselő,  
 a pü.-i fedezet biztosításáért  polgármester, jegyző Határidő: azonnal ill. folyamatosan 

 

 

2.4. Berente 33 és 54/2 hrsz-ú ingatlanok víz- és csatornabekötése 

Fortuna János jegyző ismerteti a beérkezett árajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot az ÉRV 

Zrt. adta, melynek összege 33 hrsz-ú ingatlan víz- és csatornabekötése 304.613.- Ft, míg az 54/2 

hrsz-ú ingatlané 736.793.- Ft. Javasolja az árajánlat elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.20.) határozata árajánlatok 
elfogadásáról, a Berente 33 és 54/2 hrsz-ú ingatlanok víz- és csatornabekötéséről 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére 
elfogadta az ÉRV Zrt. árajánlatát az alábbiak szerint: 

• Berente 33 hrsz-ú ingatlan víz- és csatornabekötése :   304.613.- Ft 
• Berente, 54/2 hrsz-ú ingatlanok víz- és csatornabekötése:  865.137.- Ft 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlatok kimutatása 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 és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 267/2013.(VI.20.) határozata árajánlatok 
elfogadásáról, a Berente 33 és 54/2 hrsz-ú ingatlanok víz- és csatornabekötéséről 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére 
elfogadta az ÉRV Zrt. árajánlatát az alábbiak szerint: 

• Berente 33 hrsz-ú ingatlan víz- és csatornabekötése :   304.613.- Ft 
• Berente, 54/2 hrsz-ú ingatlanok víz- és csatornabekötése:  865.137.- Ft 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlatok kimutatása a jkv. 3. számú mellékletét képezi. 
Felelős:   polgármester, jegyző Határid ő:folyamatos 
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2.5. Berente csapadékvíz rendezéssel, vezetékkel érintett területek szolgalmi jog munkarészek 

készítése 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy a Bajcsy-Zs., Posta utcák valamint a BC Zrt 

által határolt terület csapadékvíz rendezésének terve elkészült, az engedélyezéshez szükséges az 

idegen ingatlanon átvezetett árkok illetve zárt csatornák szolgalmi jog bejegyzése, megállapodás 

kötése. Ennek földmérési díja, 16 eFt/ingatlan +ÁFA, a szennyvízcsatorna felújításhoz 

hasonlóan. További költség a földhivatali eljárási díj és az ügyvédi költség. 

A vízjogi engedélyező hatóság részéről korábban még nem kértek ilyet. Árajánlat: 16 eFt/földr. x 

13 + 27 % ÁFA, összesen: 264.160.- Ft 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete .../2013.(VI.20.) határozata csapadékvíz 
csatornával, árokkal érintett területek szolgalmi jogi munkarészeinek készítéséről 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az alábbi árajánlatot: 
A csapadékvíz csatornával, árokkal érintett területek szolgalmi jogi munkarészek készítésére és a 
járulékos költségekre összesen 300 eFt-ot hagy jóvá, a 2013. évi kv.-i tartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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 és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 268/2013.(VI.20.) határozata csapadékvíz 
csatornával, árokkal érintett területek szolgalmi jogi munkarészeinek készítéséről 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az alábbi árajánlatot: 
A csapadékvíz csatornával, árokkal érintett területek szolgalmi jogi munkarészek készítésére és a 
járulékos költségekre összesen 300 eFt-ot hagy jóvá, a 2013. évi kv.-i tartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős:   polgármester, jegyző Határid ő:folyamatos 
 
 
2.6. Berente-Sajószentpéteri összekötő út vízelvezetése 

Juhász József polgármester ismerteti a Papex Kft. ajánlatát. 

1. BC által megbeszélt plusz árok és áteresz elhelyezés, földmunkával homokos kavics 

ágyazattal és előfej készítéssel, 156 fm csapadékvíz elvezető árok készítés, 11 fm átm. 400 beton 

áteresz elhelyezés 2x6 fm átm. 400 beton áteresz elhelyezés előfej készítéssel zúzalékolással. 

Vállalási ár: 1.187.000.- Ft + 27 % ÁFA 

2. Szivárgó dréncső építése kavicságyban átereszbe kötve geotextil fóliába helyezve, 

földmunkával, kavics terítéssel, burkolással. 60 fm átm. 110 PVC dréncső elhelyezése, 6 m2 

árokburkolás a bekötéseknél 
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Vállalási ár: 1.945.000.- Ft+27 % ÁFA 

3. tétel az útalap megerősítés műszaki megoldását sem a tervező, sem a műszaki ellenőr nem 

konkretizálta, így annak elnapolását javasolja. 

Tájékoztatásul közli, hogy talajcsere 300 fm hosszban 10 m szélességben 50 cm vastagságban, 

tükörkészítés, tömörítés elkészítéséhez tervezői műszaki ellenőri javaslat szükséges.  

Szakmári Attila képviselő javasolja az árajánlat 1. és 2. pontjainak elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.20.) határozata a Papex Kft. 
pótmunka költségeinek elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az alábbi árajánlatot: 
1. BC által megbeszélt plusz árok és áteresz elhelyezés, földmunkával homokos kavics 

ágyazattal és előfej készítéssel, 156 fm csapadékvíz elvezető árok készítés, 11 fm átm. 400 
beton áteresz elhelyezés 2x6 fm átm. 400 beton áteresz elhelyezés előfej készítéssel 
zúzalékolással. 

Vállalási ár: 1.187.000.- Ft + 27 % ÁFA 
2. Szivárgó dréncső építése kavicságyban átereszbe kötve geotextil fóliába helyezve, 

földmunkával, kavics terítéssel, burkolással. 60 fm átm. 110 PVC dréncső elhelyezése, 6 m2 
árokburkolás a bekötéseknél 

Vállalási ár: 1.945.000.- Ft+27 % ÁFA 

A testület a 2013. évi kv-i tartalék terhére 3978 eFt-ot hagy jóvá, a Berente Sajószentpéter összekötőút 
pótmunkáira. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
Az árajánlat a jkv. .. számú mellékletét képezi. 
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 5 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 269/2013.(VI.20.) határozata a Papex Kft. 
pótmunka költségeinek elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az alábbi árajánlatot: 
1. BC által megbeszélt plusz árok és áteresz elhelyezés, földmunkával homokos kavics 
ágyazattal és előfej készítéssel, 156 fm csapadékvíz elvezető árok készítés, 11 fm átm. 400 beton 
áteresz elhelyezés 2x6 fm átm. 400 beton áteresz elhelyezés előfej készítéssel zúzalékolással. 
Vállalási ár: 1.187.000.- Ft + 27 % ÁFA 
2. Szivárgó dréncső építése kavicságyban átereszbe kötve geotextil fóliába helyezve, 
földmunkával, kavics terítéssel, burkolással. 60 fm átm. 110 PVC dréncső elhelyezése, 6 m2 
árokburkolás a bekötéseknél 
Vállalási ár: 1.945.000.- Ft+27 % ÁFA 
A testület a 2013. évi kv-i tartalék terhére 3978 eFt-ot hagy jóvá, a Berente Sajószentpéter összekötőút 
pótmunkáira. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
Az árajánlat a jkv. 4. számú mellékletét képezi. 
Felelős:   polgármester, jegyző Határid ő:folyamatos 
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1.7. Felvetések 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a kiküldött meghívón az aktuális feladatok 

megbeszélése volt. Beszélgetett a halőrökkel kérésük az, hogy biztosítsanak számukra, lapátot, 

fogót, kapát, 50 m-es hosszabbítót. 

Juhász József polgármester szerint ez nem tartozik a testületre, jelezni kell a Település 

Gondnokság felé.  

Juhász József polgármester közli, hogy a Bajcsy-Zs. úton a vadháló készítés 1.891 eFt lenne, a 

lakosok hozzájárulás szükséges.  

Tóth Tamás képviselő szerint nem mindegy, hogy mennyibe kerül a vadháló készítés, 

véleménye szerint az említett összeg magas.  

Nyeste József képviselő szerint nem szabad a lakosokra hárítani a költséget.  

Juhász József polgármester elmondja, hogy a Petőfi úti csapadékvíz csatornatisztítás az 

önkormányzat feladata lesz. Bejelenti, hogy a legközelebbi testületi ülés augusztusban lesz. 

 

1.8. TG előterjesztés: védőoltások költsége 

Heutschy László TG vezető ismerteti az előterjesztést. A képviselő-testület a 248/2013. (VI.12.) 

határozatával 585 eFt költséget hagyott jóvá kullancs elleni védőoltásra. Az oltóanyag változása 

miatt keletkező plusz költség 245. eFt.  

Juhász József polgármester javasolja a pótköltség jóváhagyását. Ismerteti a határozati 

javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VI.20.) határozata a Település 
Gondnokság előterjesztésének jóváhagyásáról, a 248/2013. (VI. 12.) kt. határozat módosításáról  
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a 248/2013. (VI.12.) kt. határozatát az 
alábbiak szerint. 
A kullancs elleni védőoltás oltóanyag változása miatt keletkező plusz költség 245.000.- Ft, melyet a 
testület a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére biztosít. 
Az előterjesztés a jkv. … számú mellékletét képezi. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző Határidő: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 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 270/2013.(VI.20.) határozata a Település 
Gondnokság előterjesztésének jóváhagyásáról, a 248/2013. (VI. 12.) kt. határozat módosításáról  
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a 248/2013. (VI.12.) kt. határozatát az 
alábbiak szerint. 
A kullancs elleni védőoltás oltóanyag változása miatt keletkező plusz költség 245.000.- Ft, melyet a 
testület a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére biztosít. 
Az előterjesztés a jkv. … számú mellékletét képezi. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző Határidő:folyamatos 
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1.9. Diákmunka 

Heutschy László TG vezető tájékoztatást ad a diákmunkáról. Egy diák kb. nettó 50 eFt-ot keres 

majd havonta, 6 órás munkájával. A mai napig 29 fő van aki ezt vállalta. A munka július 01-jén 

kezdődik. 

 

1.10. Berentei „Hóvirág” Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Fortuna János jegyző ismerteti az Alapító Okirat módosítási tervezetét és az egységes 

szerkezetű szövegezés is megküldésre került. Költségvetési szerv neve, székhelye: Berentei 

„Hóvirág” Napköziotthonos Óvoda 3704 Berente, Posta út 7., a költségvetési szerv telephelye: 

Kastélykerti Tagóvoda 3779 Alacska, Kossuth út 50/a. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(VI.20.) határozata Társulási 
Megállapodás, Alapító Okirat módosításának jóváhagyása 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei „Hóvirág” 
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását és annak egységes szerkezetű szövegezését. 
Az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat 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 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 271/2013.(VI.20.) határozata Társulási 
Megállapodás, Alapító Okirat módosításának jóváhagyása 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei „Hóvirág” 
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását és annak egységes szerkezetű szövegezését. 
Az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat a jkv. 6. számú mellékletét 
képezi. 
Felelős:   polgármester, jegyző Határid ő:folyamatos 
 

1.11. Felvetés 

Szántó Lajos alpolgármester visszatér a vadháló építésére, mi lesz vele? 

Heutschy László TG vezető közli, hogy tudomása szerint a lakók költségekhez saját erővel nem 

járulnak hozzá.  

Pogány Sándor képviselő szerint mivel van pénz, hol lehet hasznosan lerakni ilyen kerítést?  

Heutschy László TG vezető elmondja, hogy mindenből a legdrágábbat írták.  

Fortuna János jegyző közli, hogy sok a panasz a vadkárral kapcsolatban a zártkertben is.  

Nyeste József képviselő azt, hogy hol legyen a kerítés,majd eldönti a testület, a lakosságra nem 

szabad költséget hárítani.  
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Juhász József polgármester a nyilvános ülést bezárta, mert a képviselő-testület zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

kmf. 

 
 
 
 

 
Juhász József     Fortuna János   Tóth Tamás  
polgármester     jegyző    jkv. hitelesítő   
   
 
Mellékletek: 
1. számú Berente Községi Önkormányzat 12/2013.(VI.28.)  önkormányzati rendelete  A szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 4/2013.(III.6.), 2/2013.(II.15.), 
27/2012.(XI.30.), 25/2012.(X.26.), 20/2012.(VII.4.),  18/2012.(V.31.), 12/2012.(IV.12.),  
6/2012.(II.13.),  4/2012.(I.30.), 35/2011.(XII.19.)  rendelettel módosított 6/2011.(III.24.) rendelet 
módosításáról 

2. számú a 266/2013.(VI.20.) határozattal elfogadott előterjesztés (Berente-Alacska Off Road verseny 
megrendezésére) 

3. számú a 267/2013.(VI.20.) határozattal elfogadott árajánlatok kimutatása 
4. számú a 269/2013.(VI.20.) határozattal elfogadott árajánlat 
5. számú a 270/2013.(VI.20.) határozattal elfogadott előterjesztés 
6. számú a 271/2013.(VI.20.) határozattal elfogadott alapító okiratok 


