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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. augusztus 29-én a Polgármesteri 

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

 
Jelen vannak:  Juhász József  polgármester  
 Szántó Lajos  alpolgármester 
 Fodorné Szabó Erika  képviselő 
 Nyeste József  képviselő 
 Pogány Sándor  képviselő 
 Szakmári Attila  képviselő  
 Tóth Tamás   képviselő 
Meghívottak: Heutschy László  TG vezető 
 Márföldi Erzsébet  SztBIO igazgató 
 Tallósné Novák Irén  Művház vez.  
Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  
 Haga Gyula  BCNÖ elnök  
  
 
Juhász József polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő teljes 

létszámmal jelen van, az ülés határozatképes. A napirendi pontok ismertetése előtt megadja a 

szót a jelenlévő lakosoknak, önkormányzati dolgozóknak. 

Nyeste József képviselő üdvözöl minden jelenlévőt. A téma szempontjából bér anomáliáról van 

szó, a személyeket el kell vonatkoztatni. Önkormányzati dolgozók béréről, átsorolásáról van szó. 

Berzi Károly önkormányzati  dolgozó megkéri Fortuna János jegyzőt, hogy olvassa fel azt a 

levelet, amit a dolgozóknak kiküldött.  

Fortuna János jegyző felolvassa a levelet, melyet a jkv. 1. számú mellékletét képezi . 

Berzi Károly dolgozó közli, hogy 2011. évi áthelyezéstől, munkaviszony megszüntetésről van 

szó, munkavégzés helye: polgármesteri hivatal, munkáltatói jogkör gyakorlója: polgármester.  

Jelenleg is a Település Gondnokságnál dolgoznak, ott végeznek munkát. Elvesztek az éveik, van 

akinek 0 éve van. Közös megegyezéssel leszámoltatták őket. A testületi határozat nem erről 

szólt, nem úgy lett végrehajtva a döntés, ahogy a testület meghatározta. A felolvasottakból 

hallotta-e valaki, hogy a Település Gondnokságon dolgoznak? Ezt hogy nem vette észre senki? 

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy a dolgozók ténylegesen a Település Gondnokságnál 

dolgoznak, vezetőjük Heutschy László, valóban ez sehol nem szerepel. Ezt a szerződést ki 

készítette? 

Fortuna János jegyző közli, hogy ez a fórum nem rendelkezik hatáskörrel. A képviselő-testület 

kezdeményezheti, hogy munkajogász bevonásával legyen az ügy kivizsgálva. Ő ezt javasolja, 

mivel véleménye szerint nem történt jogsértés. 

Fodorné Szabó Erika képviselő szerint a dolgozók azzal sérültek, hogy nem áthelyezéssel 

került át. Nem érti miért kell minden évben aláírni a szerződést.  
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Tóth Tamás képviselő nem látta a munkaszerződést, de gondolja, hogy munkáltatói döntés 

alapján történt. Támogatja, hogy munkajogász vizsgálja meg a szerződést. Legyen egy olyan 

szakvélemény, hogy ki miben sérült, a testület ebben nem tud állást foglalni. 

Szántó Lajos alpolgármester szerint, amikor létrejött az áthelyezés miért nem kérdezte meg 

akkor meg a Jegyző úr a munkajogászt? A testület nem ezt a döntést hozta.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy nem készült fel munkaügyi kérdésekre. A Település 

Gondnokság intézkedései nem hozzá tartoznak. Visszautasítja a vádakat. Joguk van mindenkor 

szakemberhez fordulni a dolgozóknak. Azt nem érti, hogy 2011 évi intézkedés miért most kavar 

indulatokat? A kivizsgálást ő is támogatja. Visszautasítja azt is, hogy a panaszos észrevételeit 

kész tényként fogadja el a testület.  

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy ez az ügy már tavaly és tavalyelőtt, sőt 

falugyűlésen is téma volt. Ennek már rendeződni kellett volna. 

Hauberger Pál dolgozó közli, hogy a kérdéssel azért foglalkoztak újból, mert nem írták alá öten 

amit Hautschy László TG vezető eléjük tett. Fenyegetőzött a vezető, amennyiben nem írják alá a 

szerződést, nem kapnak fizetést. Megígérte, hogy el fogja zavarni, mert el merte mondani a 

véleményét. Létre sem jött az új intézmény, kérdezi, hogy hogy tartozik TG-hoz, ha nincsenek 

papírok. 80-90 eFt a fizetésük, ettől a minimálbér is több, azt akarta aláíratni, hogy a ő még 

ehhez is hozzányúlhat. Az újonnan felvett dolgozóknak több a bérük és ezt sérelmezik. Attól 

függetlenül, hogy ők nem olyan tanultak, de teszik a dolgukat a faluért. Kikéri magának, hogy a 

jegyző ilyen „kajánul vigyorog” rajtuk.  

Nyeste József képviselő felveti, hogy azt mondta a jegyző: hallgattassék meg a másik fél is, 

idáig csak a jegyzőt hallgatták.  

Pogány Sándor képviselő elég nevetséges, hogy a még létre nem jött műszaki csoporthoz 

vannak felvéve a dolgozók. Munkajogásszal feltétlenül ki kell vizsgáltatni az ügyet. 

Fortuna János jegyző tudomása szerint arról volt szó, hogy egy szándéknyilatkozatot írjanak 

alá a dolgozók, mely nem egy szerződést.  

Farkas Zsófia dolgozó elmondja, hogy nincsenek még mindig papíron kinevezett csoportok, 

semmilyen papírt nem írtak alá, ők még az önkormányzathoz tartoznak. Ideje már, hogy 3 év 

után rendeződjön. El fognak menni egy jogászhoz. Sérelmesnek találja, hogy a minap bent járt a 

hivatalban a Polgármester úrnál és a jegyző kiutasította. Megjegyzi, hogy előre egyeztetett a 

polgármesterrel, ő is egy berentei állampolgár.  

Nyeste József képviselő sérelmesnek találja, amit a vezetők tanúsítanak, normális vezetői 

hozzáállással biztosan orvosolhatók lennének az ügyek, kritikusnak találja a vezetők 

hozzáállását. 
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Juhász József polgármester sajnálja, hogy 2011-től húzódik ez az ügy, kéri a dolgozókat ne 

menjenek munkaügyi bíróságra, berkeken belül kell ezt elintézni. Aki ezt a helyzetet előidézte 

felelősségre lesz vonva, a jegyző a törvényesség őre, de van egy ügyvédje is az 

önkormányzatnak, őt is belehet vonni, igaz nem munkajogász.  

Ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy rövid határidőn belül ki lesz vizsgálva az ügy egy 

munkajogász bevonásával. Senkit ne érjen sem anyagi, sem pedig erkölcsi hátárny. Ha elkövetett 

valaki hibát, lesz következménye.  

A vitát lezárta. 

Juhász József polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szántó 

Lajos alpolgármestert javasolja. 

 

Nyilvános ülés 
1. Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról. 
Előterjesztő: háziorvos, védőnő  

2. Beszámoló a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről (iparűzési adó, gépjárműadó, építményadó)  
 Előterjesztő: jegyző  
 A Pénzügyi Bizottság javaslata, véleménye a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről 
 Előadó: a bizottság elnöke 
3. Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról. 
 Előterjesztő: polgármester 
 A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata az I. féléves gazdálkodásról.  
 Előadó: a bizottság elnöke 
4.  Beszámoló a Berentei Óvoda és ÁMK munkájáról 
 Előterjesztő: Berentei Óvoda és ÁMK mb. intézményvezető 
 A Közoktatási és közművelődési Bizottság véleménye a beszámolóról 
 Előterjesztő: a bizottság elnöke 
5. A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. 

Előterjesztő: jegyző 
6. Aktuális feladatok megvitatása 

- önkormányzati rendeletek módosítása, új rendeletek elfogadása (2013. évi kv. módosítása, 
SZMSZ, köztisztviselők juttatásairól, anyakönyvi feladatok, a közterület használat szabályairól 
szóló rendelet módosítása) 

- BKÖH SZMSZ módosítás 
- árajánlatok elbírálása 
- pót előirányzati kérelmek elbírálása (SztBIO, BTG, 
- BKÖH teljesítménykövetelmények elfogadása 
- Berentei Hóvirág Napköziotthonos óvoda alapító okiratának módosítása 
- Berente- Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása megállapodás módosítása 
- BMESZ intézményvezetői álláshely meghirdetése vagy BTG műszaki vezetői álláshely 

jóváhagyása 
- GENERALI Biztosító egyedi biztosítási ajánlata 

7. Indítványok, bejelentések, javaslatok 
 

Zárt ülés 
8. Személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések 
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A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, 
illetve 6 igen és 1 tartózkodással megválasztotta Szántó Lajos alpolgármestert jkv. 
hitelesítőnek.  
 

1. Napirendi pont 

Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 
 

Juhász József polgármester bejelenti, hogy a védőnő nem tudott megjelenni a testületi ülésen, 

javasolja a tájékoztatás elnapolását a védőnői szolgálatról. 

Dr. Lovas Enikő háziorvos elmondja, hogy a beszámolót leadta, várja a kérdéseket. 

Fodorné Szabó Erika képviselő megköszöni a háziorvos munkáját. Kérdése: 

• Milyen módon történik a betegség megelőzése Berentén? 

• Milyen időközönként látogatja a krónikus betegeket? 

Azt az információt kapta, hogy a krónikus betegségben szenvedőket ritkán látogatja meg. 

Dr. Lovas Enikő háziorvos válaszában elmondja, hogy a betegség megelőzésében folyamatos a 

tevékenység pld. vérnyomásmérés, vércukorszint ellenőrzés. Nagy segítség, hogy a SztBIO-ban 

megkezdődtek a szakrendelések. Kéri minél nagyobb létszámban vegye igénybe a lakosság.  

Krónikus betegek ellátása: elfogadja a kritikát, lehet nem úgy történt, mint ahogy ezelőtt volt. 

Ennek személyi okai vannak. Mindenki tudja, hogy a körzeti ápoló súlyos beteg, jelenleg 4 órás 

munkaidőben dolgozik a helyettesítő, ez a probléma rövid időn belül meg fog oldódni. Szerinte 

annyira nem sérül a krónikus ellátás, a nappali ellátás nagyszámú beteget lelátogat, ha bárkivel 

gond van jelzik. 

Nyeste József képviselő kérdezi, hogy van-e olyan statisztika, hogy a BorsodChem miatt 

megnőtt az asztmás betegek létszáma?  

Nem akar megbántani senkit, nem akar beleszólni az asszisztenciába, de szerette volna, ha 

berentei asszisztenst választ mega mellé, de tudja ebbe nincs beleszólásuk. 

Dr. Lovas Enikő háziorvos elmondja, hogy az elmúlt években nem készítetett statisztikát, 

szerinte nem lehet találni összefüggést a BorsodChemmel, nem tapasztalja azt, hogy Berentén 

gyakoribb lenne a betegség mint máshol. A jelenlegi asszisztensnek nincs még annyi tapasztalata 

mint az elődjének. Nagyon meg van vele elégedve szorgalmas, ügyes. Részben jó ha helybéli 

látja el ezt a munkát, részben pedig úgy gondolja, hogy pártatlannak kell lennie. A 

tevékenységük nemcsak betegellátásról szól, hanem jelentésekről, számítógép kezelésről, ebben 

pedig az asszisztens jártas.  

Fodorné Szabó Erika képvisel mint a Szoc.biz. elnöke elfogadásra javasolja a beszámolót. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) határozata a háziorvosi 
tevékenységről, valamint a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a háziorvos 
munkájáról szóló beszámolót. 
A beszámoló a jkv. …. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: - 
 
Fodorné Szabó Erika képviselő mint a Szoc.biz. elnöke javasolja a határozati javaslat 

elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 322/2013.(VIII.29.) határozata a 
háziorvosi tevékenységről, valamint a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a háziorvos 
munkájáról szóló beszámolót. 
A beszámoló a jkv. 2. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: - 
 

Juhász József polgármester javasolja a PFB véleménye alapján a védőnői beszámoló 

elnapolását, majd megállapítja, hogy  

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete a PFB javaslatára a védőnői 
tevékenységről szóló beszámoló tárgyalását egyhangúlag, határozathozatal nélkül elnapolja. 
 

2. Napirendi pont 

Beszámoló a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről (iparűzési adó, gépjárműadó, építményadó)  
 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy az írásos beszámolót a képviselők megkapták.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke elmondja, hogy a PB megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja a 2013. évi helyi adók időarányos teljesítéséről szóló beszámolót. 

Fortuna János jegyző kiegészíti azzal, hogy a berentei vállalkozásokat is sújtja a gazdasági 

válság, nemcsak az Erőmű zárt be, hanem több kisebb vállalkozás is, egyre több a részletfizetési 

kérelem. A vállalkozók kérik, hogy rájuk is gondoljon a testület. 

Juhász József polgármester szerint a jegyző szépen elmondta a vállalkozók óhaját, de azt nem 

kell elfelejteni, hogy az önkormányzat a bevételekből gazdálkodik. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) határozata a helyi 
adóbevételek időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a helyi adóbevételek 
időarányos teljesítéséről szóló beszámolót. 
A beszámoló a jkv. … számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: - 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 323/2013.(VIII.29.) határozata a helyi 
adóbevételek időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a helyi adóbevételek 
időarányos teljesítéséről szóló beszámolót. 
A beszámoló a jkv. 3.számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: - 
 
 
3. Napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról. 
 
Ortó Istvánné pü. főmunkatárs ismerteti az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnök elmondja, hogy a PB megtárgyalta az 

önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és azt elfogadásra javasolja. 

Juhász József polgármestert ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(VIII.29.) határozata a 2013. évi 
kv. I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi kv. I. 
félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 
A beszámoló a jkv. … számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: - 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 324/2013.(VIII.29.) határozata a 2013. évi 
kv. I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi kv. I. 
félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 
A beszámoló a jkv. 4. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: - 
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4. Napirendi pont 
Beszámoló a Berentei Óvoda és ÁMK munkájáról 
Juhász József polgármester kérdezi, hogy áll a honlap szerkesztése? 

Tallósné Novák Irén Művház vezető elmondja, hogy a település próbaverziója elérhető a 

Humán Kft. oldalán, még nincsen minden feltöltve, a Kft. a jövő hét végére tudja elvégezni az 

átállást.  

Juhász József polgármester kérdezi, hogy mikor lett kötve a szerződés a Humán Kft.-vel? 

Tallósné Novák Irén Művház vezető közli, hogy 90 napos határidővel vállalták  

Tóth Tamás képviselő megjegyzi, hogy a próbaverziónál is hiányos adatok vannak 

Juhász József polgármester közli, hogy Gergelyffy György tud fényképet adni és anyagot a 

honlapra. Kritikaként fogalmazza meg azt, hogy az Augusztus 20-i kenyérszentelés hanganyaga, 

ami  a templomban készült rossz minőségű, nem lehet hallani.  

Nyeste József képviselő felveti, hogy a helyi képújságban meg volt hirdetve a képviselő-testületi 

ülés közvetítése, családi ünnep a SztBIO-ban. Az adás fel lett cserélve, erre a jövőben jobban 

oda kell figyelni. 

Gergelyffy György ügyvezető elmondja, hogy összegyűltek az adások, biztosan felcserélte a 

leadásért felelős személy, a jövőben ilyen nem fog előfordulni.  

Novákné Tallós Irén Művház vezető közli, hogy az írásos beszámolót a képviselők megkapták. 

Munkájukat a koncepció mentén végezték. 

Juhász József polgármester elmondja az észrevételeket Augusztus 20. ünnepével kapcsolatban. 

Nagyon sokat kellett várni a kolbász osztásra, vontatottan történt. A mangalica kolbász minősége 

is kifogásolható volt, de ez nem a Művház. hibája. A honlappal kapcsolatban pedig elmondja, 

hogy az információkért a Művház. dolgozóinak kell felkeresni az intézményeket, egyesületeket. 

Szántó Lajos alpolgármester felveti a képújságban megjelent hirdetéseket. Van ami már 

hónapok óta szerepel, le kellene szabályozni a hirdetés időtartamát pld. 2 két.  

Tóth Tamás képviselő szerint díjat kellene meghatározni a hirdetésekért. Berentén elég lenne 1 

hét 500 Ft,magánszemélyeknek pld. 30 %-al olcsóbb lehetne. 

Juhász József polgármester javasolja, hogy a következő ülésre ki kell dolgozni a díjakat. 

Szakmári Attila képviselő kérdezi, hogy a bevétel kié? 

Gergelyffy György ügyvezető elmondja, hogy a ZOOM 66 Bt-é a bevétel. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) határozata a Berentei 
Óvoda és ÁMK munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei Óvoda és 
ÁMK munkájáról szóló beszámolót. 
A beszámoló a jkv. …. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: - 
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Nyeste József képviselő mint a Közokt.biz. elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 325/2013.(VIII.29.) határozata a Berentei 
Óvoda és ÁMK munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei Óvoda és 
ÁMK munkájáról szóló beszámolót. 
A beszámoló a jkv. 5. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: - 
 
 
5. Napirendi pont 
A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. 
 
Fortuna János jegyző tájékoztatást ad a két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű 

határozatok teljesítéséről. Javasolja, hogy a testület fogadja el a tájékoztatást. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozat hozatal nélkül elfogadta a tájékoztatást a két ülés 

között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról. 

 

6. Napirendi pont 
Aktuális feladatok 
 
6.1. Általános iskola kérelme, tájékoztatása 
 
Gyenesné Kovács Enikő Ált.isk.ig. ismertet a kérelmet. Szeretné, ha a bejáró tanulók is 

részesülnének étkezésben. Szakorvosi ellátás költségeire pedig 200 eFt-ot szeretne kérni, az 

iskolai eszközök beszerzésére 149 főre 347 eFt-ot. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a bejáró tanulók étkezését, a szakorvosi ellátás költségeit, 

viszont nem támogatta az iskolai felszereléseket. 

Haga Gyula BCNÖ elnök szerint az iskolai eszközöket nem minden szülő tudja biztosítani a 

gyermekei számára, gondolja át a döntést a testület. Sok pénz elment már rosszabb helyre is. 

Nyeste József képviselő szerint megkapják a gyerekek a füzetet, a tankönyvet, az étkezést. 

Nehogy már vád érje a testületet azzal, hogy azért nem tudta elvinni a gyerek az iskolába a radírt, 
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mert az önkormányzat nem vette meg – ez nonszensz. A gyerekeket nem kis összeggel támogatja 

a testület 

Juhász József polgármester sem támogatja az eszközök beszerzését. Ismerteti a határozati 

javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) határozata az iskola és 
szakorvosi ellátások pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az iskola működtetés, valamint a 
szakorvosi ellátások szakfeladat pótelőirányzati kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja 
jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
- berentei bejáró (32 fő) ált. iskolai tanulók étkeztetése 2013. szeptember 1-2013. december 

31.-ig 1 009 eFt 
- szakorvosi ellátások dologi kiadásai pótelőirányzat 200 eFt 
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. Felkéri a 

képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 képviselő vett részt és az 

alábbi döntést hozta.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 326/2013.(VIII.29.) határozata az iskola és 
szakorvosi ellátások pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az iskola működtetés, valamint a 
szakorvosi ellátások szakfeladat pótelőirányzati kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja 
jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
- berentei bejáró (32 fő) ált. iskolai tanulók étkeztetése 2013. szeptember 1-2013. december 

31.-ig 1 009 eFt 
- szakorvosi ellátások dologi kiadásai pótelőirányzat 200 eFt 
Az előterjesztések a jkv. 6. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
6.2. Önkormányzati rendeletek módosítása, új rendeletek elfogadása (2013. évi kv. módosítása, 

SZMSZ, köztisztviselők juttatásairól, anyakönyvi feladatok, a közterület használat szabályairól 
szóló rendelet módosítása) 

 
• 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Ortó Istvánné pü. főmunkatárs ismerteti a rendelet tervezetet.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a költségvetési rendelet módosításának 

elfogadását, az előterjesztés szerint. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 13/2013.(IX. 6.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013.(III.6.)  önkormányzati rendelete módosításáról 
(a rendelet a jkv. 7. sz. mellékletét képezi) 

 
• Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Fortuna János jegyző ismerteti a rendelet tervezetet. 

Nyeste József polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a zárt ülésen elhangzottakról csak a 

polgármester adhat felvilágosítást. A nyilvános ülés jegyzőkönyveit pedig teljes terjedelemben 

fel kell tenni a honlapra.  

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

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja: 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
(a rendelet a jkv. 8. sz. mellékletét képezi) 

 
 

• Köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatások 
 
Fortuna János jegyző ismerteti a rendelet tervezetet. A rendelet szabályozza a köztisztviselők 

juttatását. A bizottság a 4. § törlését javasolta. Jóváhagyta a lakásépítési, vásárlási támogatást, 

kölcsönt, az illetményelőleget, munkaruha-védőszemüveg juttatást, képzést, továbbképzést.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a módosított rendelet elfogadását, az 

alábbiak szerint: 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében és 237. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva  
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 24/2006.(XI.13.) számú rendelet 
(továbbiakban: R) módosításáról 
a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Az R elnevezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

a köztisztviselők juttatásairól, támogatásáról 
 

2. § 
Az R 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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(1) E rendelet hatálya a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre (továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki. 
(2) A rendelet 2.§ – 4.§-aiban meghatározott szabályokat az önkormányzat foglalkoztatási jogviszonyban 
álló tisztségviselőire is alkalmazni kell. 

 
3. § 

Az R 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A rendelet 2. § – 4. §-aiban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja 
meg. 

 
4. § 

Az R 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja.  

a) lakásépítési- vásárlási támogatás, kamatmentes kölcsön  
b) illetményelőleg 
c) munkaruha, formaruha juttatás biztosítása 
d) szemüvegkészítés támogatása 
e) képzési, továbbképzési támogatás 
 

5. § 
Az R 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Köztisztviselő halála esetén a temetési költséget a munkáltató részben vagy egészben átvállalhatja. 
(2)Kifizetését a jegyző engedélyezi. 

 
6. § 

Az R 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő 
alapilletményének 20% -a 
(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő 
alapilletményének 20 %-a 

 
7. § 

Az R 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) E rendeletben meghatározott juttatások, támogatások fedezetéül a képviselő-testület évente a Berentei 
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében meghatározott mértékű összeget biztosít. 
(2) A jegyző az (1) bekezdés szerinti összeget az e rendeletben meghatározott jogcímek szerinti 
juttatásokra, támogatásokra fordíthatja.  
 
 

8. § 
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát vesztik az R  7. és 8. §-ai. 
 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja: 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelete 

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 24/2006.(XI.13.) számú rendelet 

módosításáról 
(a rendelet a jkv. 9. sz. mellékletét képezi) 
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• Anyakönyvi események engedélyezésének szabályai 

 
Fortuna János jegyző ismerteti a rendelet tervezetet. A rendelet szabályozza az anyakönyvi 

esemény helyszínét, díjszabását.  

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

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotja: 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 
díjak mértékéről 

(a rendelet a jkv. 10. sz. mellékletét képezi) 
 
• Közterület használat szabályai 
 
Fortuna János jegyző ismerteti a rendelet tervezetet. A rendelet szabályozza a közterület 

filmforgatási célú használatát. 

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

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013.(IX.6.) önkormányzati 
rendelete a közterület használat szabályairól szóló (16/2012.(V.7.), 6/2010.(II.26.) és 

8/2007.(IV.2.) számú rendelettel módosított) 26/2006.(XII.01.) számú rendelete módosításáról 
(a rendelet a jkv. 11. sz. mellékletét képezi) 

 
6.3. BKÖH SZMSZ módosítása 
 
Fortuna János jegyző ismerteti a BKÖH SZMSZ módosítását, mely tartalmazza a KÖH 

feladatait, alaptevékenységét, szervezeti felépítését, működési rendjét és egyéb szabályokat.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) határozata a BKÖH 
SZMSZ módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a BKÖH SZMSZ módosítási 
javaslatot és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
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 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 327/2013.(VIII.29.) határozata a BKÖH 
SZMSZ módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a BKÖH SZMSZ módosítási 
javaslatot és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
Az előterjesztés a jkv 12.  számú mellékletét képezik. 
Felelős:   polgármester, jegyző     Határid ő: folyamatos 
 
 
6.4. Árajánlatok megtárgyalása 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke ismerteti a beérkezett árajánlatokat, melyet a PB 

megtárgyalt. 

- BKÖH fűtéskorszerűsítés Alexander 200 Kft 4 784 eFt 
- Mg.-i út felújítás PAPEX Kft 17 780 eFt 
- SztBIO belső udvari út aszfaltozás PAPEX Kft 1 653 eFt 
- Berente teljes igazgatási területre vonatkozó, elfogadott Településrendezési Terv elektronikus, 

szerkeszthető formában történő átadása 1 példány CD-n a szerzői jogokkal: 
 RÉGIÓ Kft  1 016 eFt 

- Berente Ady E. út 33. bővítés engedélyezési terv készítés Berentés Marianna 95 eFt 
- Berente Ady E. út 33. bővítés műszaki ellenőrzés Berentés Marianna 95 eFt 
- Berente temető urnafal tervezés Berentés Marianna 150 eFt 
- földmérés (telekmegosztás, szakértői vélemény Berente 28 hrsz) KT Földmérő Kft 146 eFt 
- földmérés (telekmegosztás, új út bejegyzés) ……. ……. 
- Berente 504 hrsz áteresz, gk.-i behajtó átépítés PAPEX Kft 712 eFt 
- Berente strandröplabda pálya építés PAPEX Kft 3 714 eFt 
 
Szántó Lajos alpolgármester a mezőgazdasági út felújítására adott 17 780 eFt—ot nem 

támogatja. Nagyon soknak találja egy salakos út építéséért ezt az összeget. A Település 

Gondnokság miért nem csinálhatná meg? 

Nyeste József képviselő egyetért Szántó alpolgármester felvetésével. Szerinte több olyan 

árajánlat is van, ahol igen magas árak vannak.  

Juhász József polgármester is egyetért az elmondottakkal, magasak az árak. 

Üdvözli Berentés Mariann tervezőt. Kérdezi, miért áll úgy a bánya épülete ahogy áll? 

Berentés Mariann tervező elmondja, hogy hétfőn kapták meg az utolsó engedélyt, a jövő héten 

adják a terveket. 

Juhász József polgármester kérdezi, mikor kapta meg a megbízást? 

Berentés Mariann tervező elmondja, hogy tavaly kapta meg, 9 hónappal ezelőtt, de intézte 

folyamatosan, tájékoztatta a polgármestert és a jegyzőt.  
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Tóth Tamás képviselő kérdezi, hogy mikor kezdődik el érdemben a bánya területe? 

Berentés Mariann tervező közli, hogy az engedélyek beadásától számítva, megadása után 

rögtön el lehet kezdeni, kb. 2013. szeptember 1-től. 

Nyeste József képviselő teljes mértékben visszautasítja a magyarázkodásokat, 9 hónapja 

intéződik a bánya, Berentének szüksége lenne erre az épületre, már 50 %-os készenlétnél kellene 

tartani. A pótmunkával kapcsolatban elmondja, hogy 9 hónapja várnak rá és már bele van rakva 

a pótmunka pld. vízbekötés. Állítólag a Kőnig Pur kft. a vizet lekötötte és az önkormányzatnak 

újból ki kell építeni? Ezért a tervező a felelős, ezeket a magyarázkodásokat kikéri magának. 

Semmilyen pótmunkát nem fog elfogadni.  

Berentés Mariann tervező elmondja, hogy ezeket a pótmunkákat ők sem tudták előre. A 

pályázat kiírása tervezésről szól. A jelenlévő vízvezeték nem felel meg.  

Juhász József polgármester felveti, hogy a Képes Kft-nek megfelelt a tűzi víz? 

Berentés Mariann tervező közli, hogy szigorították az előírásokat.  

Juhász József polgármester szerint ebben az évben biztosan nem fog elkezdődni a beruházás.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a szaktervező szembesült azzal, hogy milyen régi a 

vezeték Ez szakmai kérdés nem pótmunka, itt még pótmunkáról szó sincs. A tetőt is át kellett 

tervezni, sok olyan probléma van, amit meg kell oldani. 

Berentés Mariann tervező szerint, ha az épület fele annyi lenne, akkor elbírná a jelenlegi tűzi 

vizet.  

Fortuna János jegyző javasolja, hogy az árajánlatok elbírálását zárt ülésen tárgyalja a 

képviselő-testület. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) határozata zárt ülés 
elrendeléséről az árajánlatok elbírálásának tárgyalására 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett árajánlatokat 
elbírálását a zárt ülésen folytatja. 
Felelős:   polgármester, jegyző     Határid ő: azonnal 
 
Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 képviselő vett részt 

és az alábbi döntést hozta.  

 
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 328/2013.(VIII.29.) határozata zárt ülés 
elrendeléséről az árajánlatok elbírálásának tárgyalására 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett árajánlatokat 
elbírálását a zárt ülésen folytatja. 
Felelős:   polgármester, jegyző     Határid ő: azonnal 
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6.5. SztBIO előterjesztése  
 
Juhász József polgármester ismerteti a SztBIO előterjesztését: Idősek hete rendezvény 

lebonyolítására szeretne kérni 630.000.- Ft-ot, mely tartalmazza a szűrőbusz és a zenés műsor 

költségét, továbbá helyettesítési díjra (túlórakeret) 500.000.- Ft-ot 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnök elmondja, hogy a PB megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja az előterjesztést. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) határozata a SztBIO 
pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a SztBIO pótelőirányzati 
kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
- túlóra ei. 500 eFt 
- szűrőbusz költsége (Idősek Hete) 400 eFt 
- zenés műsor (Idősek Hete) 230 eFt 
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. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 329/2013.(VIII.29.) határozata a SztBIO 
pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a SztBIO pótelőirányzati 
kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
- túlóra ei. 500 eFt 
- szűrőbusz költsége (Idősek Hete) 400 eFt 
- zenés műsor (Idősek Hete) 230 eFt 
Az előterjesztések a jkv 12. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
6.6. Település Gondnokság előterjesztései: 
 
Juhász József polgármester ismereti a TG előterjesztéseit:  

• Kosaras emelő vásárlás 
• Álláshely kérés (asztalos) 
• Álláshely kérés (traktoros átcsoportosítása miatt) 
• Álláshely kérés (telepőr) 
• Használt MTZ vásárlás 
• Kombájn vásárlás 
• Fakitermelés horgásztónál 
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Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztéseket és az asztalos álláshely kivételével javasolja elfogadásra. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) határozata a BTG 
pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG pótelőirányzati kérelmeit 
és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
- 1 fő határozatlan idejű erőgépkezelői álláshely 2013. október 1.-től (költségvonzat 2013. 

évre: bér+járulék, VBKJ, munkaruha) 600 eFt 
- használt MTZ erőgép beszerzése 3 500 eFt 
- használt kombájn vásárlás 10 000 eFt 
- emelőgép, kosaras vásárlás 2 100 eFt 
- szarvasmarha telep kialakítás (út, kerítés, részben MK támogatásával) önk.-i önerő 1 200 eFt 
- horgásztó mellett fakitermelés (veszélyes fák) 200 eFt 
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. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 330/2013.(VIII.29.) határozata a BTG 
pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG pótelőirányzati kérelmeit 
és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
- 1 fő határozatlan idejű erőgépkezelői álláshely 2013. október 1.-től (költségvonzat 2013. 

évre: bér+járulék, VBKJ, munkaruha) 600 eFt 
- használt MTZ erőgép beszerzése 3 500 eFt 
- használt kombájn vásárlás 10 000 eFt 
- emelőgép, kosaras vásárlás 2 100 eFt 
- szarvasmarha telep kialakítás (út, kerítés, részben MK támogatásával) önk.-i önerő 1 200 eFt 
- horgásztó mellett fakitermelés (veszélyes fák) 200 eFt 
Az előterjesztések a jkv 14. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
6.7. Köztisztviselői teljesítményértékelés 
 
Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy 2013. július 01-től értékelni kell a 

köztisztviselőket. Az elvárásokat megfogalmazta 29-30 pontba foglalva. Ha elfogadja a testület, 

akkor tudja személyre lebontani, ez alapján a köztisztviselők értékelését meg fogja csinálni. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) határozata a 
köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározásáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények meghatározásáról szóló előterjesztést  és azokat az előterjesztés 
szerinti formában jóváhagyja. 
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. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 

A képviselő-testület testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 331/2013.(VIII.29.) határozata a 
köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények meghatározásáról szóló előterjesztést  és azokat az előterjesztés 
szerinti formában jóváhagyja. 
Az előterjesztések a jkv. 15. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
6.8. Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása 
 
Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy Kormányhivatali észrevétel alapján az Alapító 

Okiratok módosítása szükséges, az Államkincstár előírásait kell betartani. Elmondja továbbá, 

hogy szeptember 1-től a Társulási Tanács fogja kiírni a pályázatot az óvoda vezetésére a 

határozati javaslat szerint. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(VIII.29.) határozata a Berentei 
Hóvirág Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának elfogadásáról szóló 47/2013.(II.14.) és a 
Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodás 
elfogadásáról szóló 185/2013.(V.30.) határozatok  módosításának, valamint az intézményt 
átadó és átvevő közötti megállapodás jóváhagyásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontjában és a 42. § 5. pontjában illetve 
a 93. § biztosított jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – módosítva 47/2013.(II.14.) és 185/2013.(V.30.) határozatát  -  az alábbi 
határozatot hozza:  
A testület  
A) a Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetű 
szövegezését és  az alapító okiratot módosító okiratot, 
B) a Berente- Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodás 
egységes szerkezetű szövegezését és  módosításáról szóló javaslatot 
C) Berente és Alacska Községek Önkormányzatai és a Berente- Alacska Települések Óvodai 
Intézményfenntartó Társulása közötti, az intézményt átadás-átvételi megállapodást 
az előterjesztések szerint jóváhagyja. 
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D) meghatalmazza Juhász József polgármestert a Társulási Megállapodást Módosító Okirat ill. az 
egységes szerkezetű Társulási Megállapodás, valamint az intézményt átadás-átvételi 
megállapodást aláírására.  
E) felhatalmazza a polgármestert, hogy a fellelhető technikai hiányosságokat saját hatáskörben 
pótolhatja. 
Az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat, valamint az 
egységes szerkezetű társulási, valamint az intézményt átadó és átvevő közötti  megállapodás a 
jkv. 15. 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 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 332/2013.(VIII.29.) határozata a Berentei 
Hóvirág Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának elfogadásáról szóló 47/2013.(II.14.) és a 
Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodás 
elfogadásáról szóló 185/2013.(V.30.) határozatok  módosításának, valamint az intézményt 
átadó és átvevő közötti megállapodás jóváhagyásáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontjában és a 42. § 5. pontjában illetve 
a 93. § biztosított jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – módosítva 47/2013.(II.14.) és 185/2013.(V.30.) határozatát  -  az alábbi 
határozatot hozza:  
A testület  
F) a Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetű 
szövegezését és  az alapító okiratot módosító okiratot, 
G) a Berente- Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodás 
egységes szerkezetű szövegezését és  módosításáról szóló javaslatot 
H) Berente és Alacska Községek Önkormányzatai és a Berente- Alacska Települések Óvodai 
Intézményfenntartó Társulása közötti, az intézményt átadás-átvételi megállapodást 
az előterjesztések szerint jóváhagyja. 
I) meghatalmazza Juhász József polgármestert a Társulási Megállapodást Módosító Okirat ill. az 
egységes szerkezetű Társulási Megállapodás, valamint az intézményt átadás-átvételi 
megállapodást aláírására.  
J) felhatalmazza a polgármestert, hogy a fellelhető technikai hiányosságokat saját hatáskörben 
pótolhatja. 
Az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat, valamint az 
egységes szerkezetű társulási, valamint az intézményt átadó és átvevő közötti  megállapodás a 
jkv. 16. számú mellékletét képezik. 
Felelős:   polgármester, jegyző Határid ő:folyamatos 
 
 
6.9. BMSZ intézményvezetői pályázat kiírása 
 

Fortuna János jegyző ismerteti a pályázati kiírás feltételeit: Felsőfokú iskolai végzettség és 

műszaki szakképesítés, valamint legalább 5 éves szakmai gyakorlat szükséges. 
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Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) határozata a BMESZ 
intézményvezetői pályázati kiírás elfogadásáról, valamint az alapító okirat módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a BMESZ 
intézményvezetői pályázati kiírását és az alapító okirat módosítását a csatolt előterjesztés szerinti 
formában elfogadja. 
A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetői pályázati kiírása, valamint az alapító 
okirat módosítási tervezete a jkv. ….. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  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 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 333/2013.(VIII.29.) határozata a BMESZ 
intézményvezetői pályázati kiírás elfogadásáról, valamint az alapító okirat módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a BMESZ 
intézményvezetői pályázati kiírását és az alapító okirat módosítását a csatolt előterjesztés szerinti 
formában elfogadja. 
A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetői pályázati kiírása, valamint az alapító 
okirat módosítási tervezete a jkv. 17. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
 
 
6.10. Művelődési központ pótelőirányzat kérelme 
 
Tallósné Novák Irén Művház vezető ismerteti a kérelmet. Több megkeresés érkezett, hogy a 

gyermekek részére moderntánc oktatás szervezzenek. A Dance Elit Táncstúdió i bruttó 110 eFt-

ért, a Flash táncstúdió havi bruttó 60 eFt- ért vállalná az oktatást. Szerinte szeptembertől 

decemberig ki lehetne próbálni.  

Tóth Tamás képviselő kérdezi hány fővel működne, szerinte minimum 10 fő szükséges. 

Tallósné Novák Irén Művház vezető elmondja, hogy heti 2x1 órás lenne az oktatás 10 fővel. 

Nyeste József képviselő szerint a középkorosztályt is meg kellene mozgatni. 

Tallósné Novák Irén Művház vezető közli, hogy felvette a kapcsolatot a zumba oktatóval. 

Szakmári Attila képviselő elmondja, hogy a zumba oktatást korábban a testület nem támogatta. 

Juhász József polgármester javasolja a táncoktatás jóváhagyását 2 hónapra, melynek költsége 

120 eFt. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) határozata a 
Művelődési Központ pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Művelődési Központ 
pótelőirányzati kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i 
tartalékkeret terhére: 
- táncoktatásra 2013. 9-10 hó. 120 eFt 
A táncoktatás feltétele min 10 fő részvétele. 
Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozat javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 334/2013.(VIII.29.) határozata a 
Művelődési Központ pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Művelődési Központ 
pótelőirányzati kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i 
tartalékkeret terhére: 
- táncoktatásra 2013. 9-10 hó. 120 eFt 
A táncoktatás feltétele min 10 fő részvétele. 
Az előterjesztés a jkv 18. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
7. Napirendi pont 
Indítványok, bejelentések, javaslatok 
 
7.1. Berente, Ady E. utca 5. sz. alatti ingatlan kártérítési ügye 
 
Juhász József polgármester szót ad  Lukács Gábor berentei lakosnak és megkérdezi hozzájárul-

e a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz? 

Lukács Gábor berentei lakos kijelenti, hogy hozzájárul. Igaz, nem kapott értesítést, hogy 

tárgyaljanak az ügyében, de eljött az ülésre, hogy elmondja panaszát, kérelmét. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy a szakértői vélemény szerint az utat meg kell 

csinálni az önkormányzatnak, amihez a testület hozzájárult.  

Lukács Gábor berentei lakos elmondja, hogy továbbra sincs elvezetve a csapadékvíz a SztBIO-

nál épített garázsoknál. Korábban abban maradtak, hogy az önkormányzat megcsináltatja a 

geodéziai felméréseket, kérdezi: meg van ez? Fogadja el azt, hogy megcsinálják az utat, elvezik 

a vizet? 

Juhász József polgármester közli, hogy a testület zárt ülésen fogja tárgyalni az ügyet, nem is 

volt napirenden.  
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Lukács Gábor berentei lakos nehezményezi, hogy nem hívta az önkormányzat egyeztetésre, 

értesítést sem kapott semmiről. Elmondja továbbá, hogy az SztBIO terveit kb. 1 éve kérte, a mai 

napig nem kapta meg.  

Tóth Tamás képviselő tudomása szerint a tervező azt mondta, hogy a számítógépéről elszálltak 

az adatok, de nem érti, hogy az intézményben miért nincsenek meg a tervek. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy a kivitelezőt fogja a tervek ügyében megkeresni. 

 
 
7.2. Berente, József A. utca 36. sz. alatti lakos kártérítési igénye 
 
Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a fent nevezett ingatlan tulajdonosa 

jelezte, hogy a mellett lévő önkormányzati tulajdonú lakás rossz állapota miatt elvégzett saját 

költségén felújítási munkákat, vakolás, vízelvezetés. 

Szántó Lajos alpolgármester 100 eFt kifizetését javasolja az elvégzett állagmegóvásért. 

Juhász József polgármester közli, hogy fel kell szólítani az önkormányzati ingatlan bérlőjét az 

ingatlan állagmegóvására.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 
 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) határozata a Berente 
József A. út 36. szám alatti lakos kártérítési igényéről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berente József A. út 36. szám 
alatti lakos kártérítési igényét és azt a szakértői vélemény alapján 100 eFt összegben 
megalapozottnak tartja. A 100 eFt kártérítés összege - a 2013. évi kv. tartalékkerete terhére - a 
kérelmező részére a hivatal pénztárából kifizethető. 
A testület egyidejűleg utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket  a 
tulajdonost terhelő felújítási illetve a bérlőt terhelő állagmegóvási-karbantartási munkák 
mielőbbi elvégzése érdekében. 
A kérelem a jkv…. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,  Határid ő: 2013. október 31. 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 335/2013.(VIII.29.) határozata a Berente 
József A. út 36. szám alatti lakos kártérítési igényéről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berente József A. út 36. szám 
alatti lakos kártérítési igényét és azt a szakértői vélemény alapján 100 eFt összegben 
megalapozottnak tartja. A 100 eFt kártérítés összege - a 2013. évi kv. tartalékkerete terhére - a 
kérelmező részére a hivatal pénztárából kifizethető. 
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A testület egyidejűleg utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket  a 
tulajdonost terhelő felújítási illetve a bérlőt terhelő állagmegóvási-karbantartási munkák 
mielőbbi elvégzése érdekében. 
A kérelem a jkv 19. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,  Határid ő: 2013. október 31. 
 
 
7.3. Térfigyelő kamerával kapcsolatos problémák 

 
Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy a térfigyelő kamerákkal problémák merültek fel. Azt az 

információt kapta a testület, hogy értékelhetetlenek a felvételek, jó lett volna ha a rendőrség is 

jelen van. 

Kövér Csaba Dual Kft. közli, hogy a kamararendszer kiépítésével kapcsolatban már 5-6 évvel 

ezelőtt is adtak ajánlatot. Két éve újból adott be árajánlatot egy drágábbat – azt a képviselő-

testület nem fogadta el. Az olcsóbb verziót választották, ami teljesen jól működik. Bejelentés 

érkezett, hogy a Petőfi úton oszlopok tűntek el, meg kell nézni a felvételeket. A felvételen 

teljesen, tisztán kivehető a két személy, aki az oszlopokat kiszedte.  

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a testületnek volt egy olyan döntése, hogy egy új 

kamerát felszerel megvilágítással a szolgáltató saját költségén. Azt az információt kapta a volt 

körzeti megbízottól, hogy a felvétel értékelhetetlen. Most pedig azt mondja a Dual Kft., hogy 

minden rendben van. 

Szántó Lajos alpolgármester megerősíti Nyeste képviselő által elmondottakat, valóban azt 

mondta a körzeti megbízott, hogy értékelhetetlenek a felvételek. 

Szőkéné Erős Krisztina polgárőr  elmondja, hogy a Kandó K. úti rablás nappal történt és 

mégsem értékelhető.  

Kövér Csaba Dual Plus Kft. szerint teljességgel lehetetlen, hogy nem értékelhető a felvétel. A 

kameráknak májusban lejárt a garanciális idejük, senki nem jelzett felé, hogy csinálja tovább 

vagy nem. 

Nyeste József képviselő ismételten elmondja, hogy a testületnek olyan információja van a 

sajószentpéteri Rendőrőrs megerősítésével, hogy teljességgel értékelhetetlenek a felvételek. 

Fortuna János jegyző szerint tisztázni kell valamit. A Dual Kft. adott drágább ajánlatot is, a 

testület nem fogadta el. Amit felszerelt a funkciójának megfelelő. Javasolja, hogy a felvételeket 

zárt ülésen tekintse meg a testület. Tájékoztatásul közli, hogy a Dual Kft. nem volt hajlandó 

ingyen kamerát felszerelni, amit a testület kért. 

Szántó Lajos alpolgármester megjegyzi, hogy ezek szerint a körzeti megbízott nem mondott 

igazat. 

Juhász József polgármester a vitát lezárja, a felvételeket zárt ülésen fogja megtekinteni a 

testület. 
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7.4. Horgásztónál épület hétvégi házzal kapcsolatos kifogás 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a Horgásztónál épült egy lépcső, egy förmedvény, ami 

a berenteieknek „csípi” a szemét. Ez egy hivalkodó építmény, nem is berentei ember építette, a 

tóhoz egyáltalán nem illik az épület.  

Tóth Sándor kazincbarcikai lakos köszöni a förmedvény megjegyzést. Az épület 2 éve épült, 

építéshatósági és használatbavételi engedéllyel rendelkezik. 2 éve épület az épület, nem érti 

miért 1 év elteltével vannak aggályai a képviselőnek. Akivel ő beszélt az ellentétjét mondták, 

tetszik az épület. A hatóság megállapított, hogy semmilyen szabálytalanság nem történt. A 

Facebookon a személyét sértő megjegyzések vannak: jól menő vállalkozó stb. A 

Horgászegyesületet tombolatárgyakkal támogatta. Amennyiben személyeskedésre tereli tovább a 

dolgot, megteszi a jogi lépéseket. Senkinek semmi köze hozzá, hogy mit helyez el a birtokán. Az 

épület egyébként nem az ő, hanem a lánya tulajdonában van. Nem is érti milyen testületi ülés ez. 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy ő nem személyeskedett. Továbbra is állítja, hogy a 

lépcső sok berentei szemét szúrta. Hogy milyen testületi ülés ez, ahhoz semmi köze nincs. A 

véleménye egyáltalán nem érdekli. 

Tóth Sándor kazinbarcikai lakos szerint ez fordítva is igaz. 

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy nem hallotta senkitől, hogy nem megfelelő az 

építmény. Több ilyen építmény kellene, jobban vonzaná a turizmust. 

Fortuna János jegyző közli, hogy Tóth Sándor a testülettől kérte bérbe venni a területet, amit 

meg is kapott. Egyesek aggodalmaskodtak, hogy túl magas a rézsű, de megállapították, hogy 

szabályosan történt, az ózdi Építéshatóság nem talált kifogást.  

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a Jegyző úr kihangsúlyozta, hogy jogszerű volt, 

megjegyzi, hogy jogszerű volt itt sok minden.  

Tóth Tamás képviselőnek az építménnyel semmi gondja nincs, de a lépcsőt tényleg megszólták 

már többen.  

Pogány Sándor képviselőnek hasonló a véleménye, a lépcső tényleg kirívó.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a gátnak a teteje korábban közút volt, az önkormányzat 

építhet egy kerítést, ha úgy tartja jónak a testület. 

Juhász József polgármester a vitát lezárt. 

 

 

7.5. Kisoroszi köszönőlevél 

Juhász József polgármester ismerteti Kisoroszi Önkormányzat polgármesterének köszönő 

levelét, melyben hálás az 1 mFt-os támogatásért az árvíz idején. 
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7.6. Felvetés 
 
Nyeste József képviselő elmondja, hogy nemrégiben beszélt egy-két berentei lakossal, akik 

sérelmezik a berentei gyógyszertár állagát, működését. Kazincbarcikán vannak olyan 

gyógyszertárak, ahol olcsóbbak a gyógyszerek. A gyógyszer hatalmas üzlet. Ha egy Barcikai 

patikába bemegy a beteg, az valóban patika, rendezett, karban tartott. Ez nem mondható el a 

berentei gyógyszertárról. Ezt a helyiséget a berentei önkormányzat ingyen és bérmentve adta oda 

a jelenlegi tulajdonosnak, sem bérleti díjat, sem rezsi költséget nem fizet, az önkormányzat 

finanszírozza ezeket a költségeket. 

Juhász József polgármester közli, hogy ezeket a költségeket nem most vállalta át az 

önkormányzat kb. 12 éve. Ez egy fiók gyógyszertál, a szeptemberi ülésre meg fogja hívni a 

vezetőjét.  

Szakmári Attila képviselő elmondja, hogy valamikor az Erőműé volt az épület, megvásárolta az 

épületet az önkormányzat. Ha azt akarja a testület, hogy bérleti díjat kér, abban a pillanatban el 

fog innen költözni. A gyógyszertár a berentei nép javát szolgálja, a beteg, idős embereknek 

helyben megvan a lehetősége a gyógyszerek kiváltására.  

Nyeste József képviselő szerint annak idején az akkori testület megpróbált egy gyógyszertárat 

ide hozni és megtartani, de a helyzet megváltozott, Kazincbarcikán egymást érik a 

gyógyszertárak. Megjegyzi, hogy jó kis bevételt hoz a gyógyszertárnak az Idősek Otthona.  

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy alapvető feltétel volt a gyógyszertár működtetése 

annak, hogy a leválás megtörténjen. Annak idején még orvosi rendelője sem volt a falunak, 

gyógyszerért Kazincbarcikára és Sajószentpéterre kellett járni. Nem akarja, hogy a falu 

gyógyszertár nélkül maradjon.  

Fodorné Szabó Erika képviselő igazat ad Szakmári képviselőnek, de azóta eltelt 12 év, a 

gyógyszertár bevétele jelentősen megnőtt. Véleménye szerint is meg kell hívni a gyógyszertár 

vezetője testületi ülésre. 

Nyeste József képviselő hangsúlyozza, hogy gyógyszertáros személyével személy szerint semmi 

baja nincs, neki azzal van baja, hogy Berente fizet mindent.  

Juhász József polgármester megjegyzi, hogy volt olyan időszak amikor a SztBIO nem a helyi 

gyógyszertártól rendelte a gyógyszereket.  

 

• Tájékoztatás 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy kazincbarcikai uszodától megjött a levél. Az 

uszodai dolgozók kiválasztása megtörtént, 6 főt vettek fel. 
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Nyeste József képviselő a bérezéssel kapcsolatban elmondja, úgy emlékszik abban állapodtak 

meg, hogy nem minimálbérért fogják alkalmazni őket. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy havi 130 eFt-ról volt szó, ennek érvényt fog 

szerezni.  

Nyeste József képviselő bejelenti, hogy az uszodában egy vízilabda csapat fog működni, a 

fiatalokat várják. 

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

folytatja munkáját. 

 

Folytatódik a nyilvános ülés a zárt ülést követően 

 
Juhász József polgármester megállapítja, hogy a 7 fő képviselő teljes létszámmal jelen van. 
 
• ÁMK Alapító Okirat módosítása 
 
Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy az Államkincstár jelezte, hogy az ÁMK 

Alapító Okiratát módosítani szükséges. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete /2013.(VIII.29.) határozata a Berentei Művelődési 
Központ Óvoda Alapító Okiratának elfogadásáról  
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontjában és a 42. § 5. pontjában illetve a 93. § 
biztosított jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – hatályon kívül helyezve 368/2012.(XII.12.) és 344/2012.(XI.29..) határozatát  -  az alábbi 
határozatot hozza:  
A testület a Berentei Művelődési Központ Alapító Okiratát az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
Az alapító okirat a jkv. ….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 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta.  

 
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 362/2013.(VIII.29.) határozata a Berentei 
Művelődési Központ Óvoda Alapító Okiratának elfogadásáról  
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontjában és a 42. § 5. pontjában illetve a 93. § 
biztosított jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – hatályon kívül helyezve 368/2012.(XII.12.) és 344/2012.(XI.29..) határozatát  -  az alábbi 
határozatot hozza:  
A testület a Berentei Művelődési Központ Alapító Okiratát az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
Az alapító okirat a jkv. 20. mellékletét képezi. 
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Felelős:   polgármester, jegyző Határid ő:folyamatos 
 
 
Juhász József polgármester az ülést bezárta 17,00  órakor, mert más észrevétel, javaslat nem 
volt. 
 
 

kmf. 
 

 
Juhász József Fortuna János   Szántó Lajos 
polgármester jegyző    jkv. hitelesítő 

 
 

Mellékletek: 
1. számú a jegyző 2011. január 28.-i levele (PH-BTG átszervezés) 
2. számú a 322/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott, a háziorvos munkájáról szóló beszámoló 
3. számú a 323/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott, a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről szóló 

beszámoló 
4. számú a 324/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott, a 2013. évi kv. I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló 
5. számú a 325/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott, a Berentei Óvoda és ÁMK munkájáról szóló beszámoló 
6. számú a 326/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott, az iskola működtetés, valamint a szakorvosi ellátások 

szakfeladat pótelőirányzati kérelmei 
7. számú Berente Községi Önkormányzat 13/2013.(IX. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 3/2013.(III.6.)  önkormányzati rendelete módosításáról 
8. számú Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
9. számú Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelete a 

polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 24/2006.(XI.13.) számú rendelet 
módosításáról    

10. számú Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelete az 
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről 

11. számú Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelete a 
közterület használat szabályairól szóló (16/2012.(V.7.), 6/2010.(II.26.) és 8/2007.(IV.2.) számú 
rendelettel módosított) 26/2006.(XII.01.) számú rendelete módosításáról 

12. számú a 327/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott,  a BKÖH SZMSZ módosítási előterjesztés 
13. számú a 329/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott,  az SztBIO pótelőirányzati kérelme 
14. számú a 330/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott, a BTG pótelőirányzati kérelmei 
15. számú a 331/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott, köztisztviselői teljesítménykövetelmények 

meghatározása 
16. számú a 332/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott, Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda alapító 

okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat, valamint az egységes szerkezetű 
társulási, valamint az intézményt átadó és átvevő közötti  megállapodás 

17. számú a 333/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott, BMESZ intézményvezetői pályázati kiírását és az 
alapító okirat módosítás 

18. számú a 334/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott, Művelődési Központ pótelőirányzati kérelme 
19. számú a 334/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott, Berente József A. út 36. szám alatti lakos kártérítési 

igénye 
20. számú a 362/2013.(VIII.29.) határozattal elfogadott, a Berentei Művelődési Központ Alapító Okiratának 

tervezete 
 


