
JEGYZŐKÖNYV

Készült  :   Berente  Önkormányzatának  képviselő-testülete  2013.  szeptember  26-án  a 

Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott munkaterv szerinti 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. 
Lautner Emőke mb. főépítész
Harzsóné Üveges Szilvia védőnő
Gulyás Tiborné dr. gyógyszertár vezető

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. Ismerteti a napirendi pontokat. 

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

Előterjesztő: jegyző
2. Beszámoló a védőnői feladatok ellátásáról (korábbi ülésről elnapolva)

Előterjesztő: védőnő
3. Aktuális feladatok megvitatása

Előterjesztő: polgármester
a) önkormányzati  rendeletek  módosítása,  (vagyonrendelet,  telekadó  rendelet,  szociális 

rendelet módosítása
b) játszóterek felújítási-bővítési lehetőségei (Előadó: Lautner Emőke mb. főépítész)
c) tájékoztató  a  TRT  módosítás  állásáról,  a  tervek  elektronikus  állományának 

megvásárlásáról((Előadó: Lautner Emőke mb. főépítész)
d) tájékoztató a  SztBIO belső  és külső  felújítási-átalakítási  terveinek előkészítéséről,  az 

akadálymentes közlekedés feltételeinek javítási lehetőségeiről ((Előadó: Lautner Emőke 
mb. főépítész)

e) BC Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás megvitatása
f) az új  körzeti megbízott kinevezésének véleményezése
g) árajánlatok elbírálása
h) pót előirányzati kérelmek elbírálása (SztBIO)
i) Művelődési ház kérelme: álláshely, Zumba oktatás, Jóga oktatás
j) előterjesztés a nem lakáscélú önkormányzati helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára
k) tájékoztató a Gyógyszertár működéséről

4. Indítványok, bejelentések, javaslatok, tájékoztatók
a) tájékoztató a kb.-i uszodával kapcsolatos ügyekről
b) tájékoztató a Berentei Sportegyesület 2012. évi munkájáról
c) tájékoztató a Bursa Hungarica pályázati lehetőségről
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d) a  telepüzemeltetési  csoport  2011.  évi  átszervezésével  kapcsolatos  munkajogászi 
szakvélemény,

e) zárt ülés elrendelése -  volt  Szepessy  kastély  magántulajdonú  tulajdon  részeinek 
megvásárlása

- Berente Bajcsy-Zs út 7. fsz. 4. számú lakás megvásárlása
- szolgalmi jog bejegyzése szv. csatorna, csapadékvíz elvezető árok
- Berente 512 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

f) Komlóska Község polgármesterének kérelme
g) DUALPLUS Kft helyreigazítási kérelme
h) ML Barlangkutató Egyesület Együttműködési Megállapodás

Zárt ülés
5. Önkormányzat vagyonával történő gazdálkodás körébe tartozó kérdések megvitatása 

Előterjesztő: polgármester
6. Szociális, államigazgatási ügyek, fellebbezések

A kiküldött napirendi pontokhoz képest javasolja az alábbi napirendi pontok elnapolását, mivel 

az  érintett  bizottságok  nem  tárgyalták.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Nyeste  József  képviselőt 

javasolja. 

3.a) Önkormányzati rendeletek módosítása

3.e) BC Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás megvitatása
3.g) Árajánlatok megtárgyalása
3.h) Pót előirányzati kérelmek SztBIO
3.i) Művelődési ház kérelme: álláshely, Zumba oktatás, Jóga oktatás
3.j) előterjesztés a nem lakáscélú önkormányzati helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára

A  képviselő-testület  határozathozatal  nélkül  egyhangúlag  elfogadta  a  napirendi  pontok 
módosítását,  illetve 6 igen és  1 tartózkodással  megválasztotta  Nyeste  József  képviselőt  jkv.  
hitelesítőnek. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy a meghívott vendégekre való tekintettel, javasolja a 
napirendi pontok tárgyalásának felcserélését.

3.k) Napirendi pont
Tájékoztató a gyógyszertár működtetéséről

Juhász József polgármester köszönti gulyás Tiborné dr. gyógyszertár működtetőjét. 

Gulyás Tiborné dr. örül a meghívásnak. Elmondja, hogy 1993-1994 tájékán kezdek Berentére 

járni,  azóta működtetik,  állami patika volt akkor. A privatizáció következtében a privatizáció 

állami  tulajdonba  került.  A berentei  gyógyszertár  is  pályázati  kiírásra  került  több  körben, 

sajnálatos  módon  nem  volt  rá  jelentkező.  Akkor  válaszút  elé  álltak,  megveszik-e  ezt  a 

gyógyszertára vagy nem. Volt olyan ahol az épületet is megvették, volt olyan ahol bérleti jog 

keletkezett. Berentén működtetőre nem került sor, rajtuk maradt. Csak olyan formában tudták 

elvállalni,  hogy  fiókgyógyszertárként  működjön.  Az  ingatlan  a  Borsodi  Energetikai  Kft 

tulajdonában  volt,  mindenféle  bérleti  díj  nélkül  napi  4  órás  nyitva  tartással  működtek.   A 
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környező  kistelepüléseken  hetente  1-2  napon  szokott  nyitva  lenni  egy  fiókgyógyszertár. 

Időközben az ingatlan átkerült az önkormányzat tulajdonába. Nem ajánlotta fel az önkormányzat 

az ingatlan megvásárlását. Ekkor került sor a polgármesterrel a bérleti szerződés aláírására, a 

polgármester a bérleti díjtól eltekintett. A rezsi költséget fizetik, a fűtésnek a költségét átvállalta 

az önkormányzat. Szeretné megkérdezni ki volt az a képviselő, aki a gyógyszertár működését 

kifogásolta?

Nyeste József képviselő közli, hogy majd erre is sor kerül. 

Gulyás Tiborné dr. közli, hogy válaszol minden kérdésre. Elmondta a jegyzőnek, ahhoz, hogy fel 

tudjon készülni tudni szerette volna a kérdéseket. 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy ő  volt  az a képviselő.  Megjegyzi, hogy a régi idők 

változnak,  változnak  az  emberek  is.  Tudvalévő,  hogy  a  gyógyszeripar  a  mai  nap  az  egyik 

legnagyobb üzlet. Amit kifogásolt: gyógyszerárak, árukészlet, esztétika, bérleti díj.

Berente  anyagiakban  jól  áll,  megengedhetné  magának,  hogy  egy  jól  felszerelt,  esztétikus 

gyógyszertára  legyen.  Kazincbarcikán pld.  a  Rafael  gyógyszertárat  meg lehet  nézni,  -  ezt  a 

berentei gyógyszertárról nem lehet elmondani. 

Bérleti díj:

Bérleti díjat nem fizetnek, a telefon és a villanyon kívül az önkormányzat fizeti a fűtési költséget, 

magyarul  ingyen  birtokolja  ezt  a  helyiséget.  Még  egyszer  mondja  Berentéről  van  szó,  a 

legkiválóbb szolgáltatást kellene nyújtani a lakosoknak. Azt az időszakot, amit a hölgy említett 

el kell felejteni. A helyi Idősek Otthona a gyógyszertárnak egy aranybánya. Időnként az árakból 

lehetne engedni, ezeket Berente elvárhatja. Senkinek nem lehet megadni azt a lehetőséget, hogy 

ingyen és bérmentve lakjon egy ilyen helyiségben. 

Gulyás Tiborné dr. válasza:

A gyógyszerek Berentén ugyan annyiba kerülnek mint Kazincbarcikán. Kazincbarcikán kb. 8 

gyógyszertár működik, a magyar kormány a gyógyszer büdzséből az utolsót is kipréseli. Ezt a 

gyógyszertárat egy befektető nyitotta, az akkori törvények lehetővé tették ezt. 

Esztétika:  ha  lenne  pénze  az  embernek,  valószínű  hogy  olasz  márványból  készítenék  el. 

Amennyiben a berentei patika árrése és jövedelmezősége olyan lesz, akkor új bútorokat lehet 

csináltatni.  A jelenlegi bútor időtálló,  az ÁNTSZ előírásainak megfelel,  a követelményeknek 

eleget tesznek.

Árak: A gyógyszereknek a nagy többsége TB által  támogatott,  a SztBIO által  felhasználható 

szintén  ebbe  a  körbe  tartozik.  A gyógyszereknek a  másik  része  szabadáras,  ezeknek az  ára 

gyógyszertáranként változhat. A másik kör az étrend kiegészítők: eltérő ára lehet ezeknek is. A 

Gyöngy  marketinghez  tartoznak,  kedvezményeket  ad  bizonyos  termékekre.  Berentén  nem 

fordulhat elő, hogy a gyógyszereknek más ára legyen. Az esztétikum nagyon fontos, de sokkal 
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fontosabb az  a  szaktudás,  amit  a  berentei  betegek kapnak.  A patikájában a  dolgozóitól  egy 

bizonyos színvonalat követel meg. Előfordul, hogy bizonyos gyógyszerek nincsenek Berentén, 

de igyekeznek beszerezni a legrövidebb időn belül. Pld. egy zsírsav ami nagyon reklámozott – ha 

ő úgy ítéli meg – lebeszéli a betegeket róla, a legjobb szakmai tudása szerint jár el. Szóba került 

az  esztétikum.  A  jegyző  azt  mondta,  hogy  megpályáztatják  és  majd  csinálnak  ők  egy 

gyógyszertárat. Az ellátó anyagyógyszertár az lehet, aki közútról megközelíthető. Ez itt hogyan 

lehetséges? Ha nagyon szép gyógyszertár kell, akkor az önkormányzat építsen egyet. Majd az a 

társaság, aki jogosult Berentén gyógyszertárat építeni, eldönti, hogy megéri e neki ilyen alacsony 

lélekszám  mellett  üzemeltetni,  lehet  azt  mondják  köszönik  szépen  nem.  Vagy  azt  is  lehet 

mondani, hogy hetente 2-3 alkalommal lesz nyitva, vagy azt is lehet mondani, hogy rendben 

fizetnek bérleti  díjat,  de akit  jelenleg foglalkoztatnak berentei  lakost  el  fogják küldeni,  mert 

maguk is eltudják látni a feladatát. Azt is lehet mondani, hogy ők beszálltak a munkanélküliség 

csökkentésébe. Nem hiszi, hogy amilyen kérdéseket a képviselő feltett a berentei emberek javát 

szolgálná. 

Nyeste József képviselő reagálása:

Ők  nem  ismerik  egymást,  de  feltételezze  legalább  a  jó  indulatot,  nem  akar  gyógyszertárat 

üzemeltetni, hangsúlyozza, hogy Berente érdekeit nézi. Egy gyógyszertár esetében: esztétikum 

vagy  árak  –  nem  lehet  beszélni  prioritásról.  Egy  jól  felszerelt  gyógyszertárban  a  áruknak 

legalább az 50 %-a nem kötött  áras,  de lehet nagy számot mondott.  Sokkal olcsóbban lehet 

hozzájutni pld. étrend kiegészítőkhöz Kazincbarcikán. Visszautasítja egy kicsit azt a dolgot, - 

hogy  monopolhelyzetben  vannak  –  elzavarnak  egy  berentei  alkalmazottat.  Hangsúlyozza: 

Berente érdekeit nézi, azt szeretné legalább, hogy azonos mértékben álljanak a bérleti díjak, nem 

érdekli, hogy mennyi a haszna és mennyi nem. Kéri a testületet, hogy határozzák meg a bérleti 

díjat.

Gulyás Tiborné dr. kérdezi hányszor járt a képviselő a berentei gyógyszertárban? Ha Berente 

érdekeit nézné, akkor többször elmenne. Amit elmondott pusztán a tényeken alapszik, elmondta, 

hogy törvényesen ezt a patikát hogyan lehet működtetni. Furcsának találta, hogy miért pont a 

Szent  Rafael  gyógyszertárat  hozta  fel  a  képviselő.  Az  árakon lehet  lovagolni,  hogy  hogyan 

képződik az árrés. Az árakkal kapcsolatban a képviselő semmi konkrétumot nem tud mondani 

van ami Berentén olcsóbb, máshol drágább. A Kamarának az az álláspontja, hogy törekedni kell 

az  egységes  gyógyszerárak  felé,  nem  szeretnének  piaci  szereplők  lenni.  Ha  elfogadhatónak 

találják a bérleti díjat módosíthatják a szerződést, - vagy nem fogadják el. 

Sajnálja, hogy a képviselő nem jár a berentei gyógyszertárba.

Pogány Sándor képviselő felveti, hogy annak idején volt egy alapítvány az Idős Otthonban, aki 

támogatta a gyógyszertárat. Mennyi volt éves szinten a támogatás? Van-e valamilyen adat erről?
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Fodorné  Szabó  Erika  képviselő elmondja,  hogy  itt  már  volt  szó  bérleti  díjról,  árakról, 

esztétikáról. A két berentei dolgozóról szeretne szólni: jól álltak az emberekhez, kivitték/kiviszik 

a gyógyszereket azok részére, akik nehezen mozognak. 

Gulyás  Tiborné  dr.  közli,  hogy  a  gyógyszertárat  az  Alapítvány  nagyon  szép  összeggel 

támogatta.  Azt figyelembe kellene venni,  hogy a gyógyszereket még hétvégén is  kiviszik az 

embereknek. a gyógyszerésznő nem 3-4 órát dogozik itt, amíg a rendelés tart, addig nyitva van a 

gyógyszertár. Vegyék figyelembe az ellátásnak a színvonalát 

Juhász  József  polgármester kérdezi  Márföldi  Erzsébet  SztBIO  int.vezetőt,  hogy  mi  a 

véleménye a patikáról?

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető elmondja,  hogy nagyon jó a kapcsolat  a gyógyszertárral, 

rugalmasan kezelik a dolgokat, ha az a gyógyszer ami nincs a patikában megszerzik. Meghitelezi 

a patika részükre a gyógyszereket. Az Alapítvány már nem létezik az intézményben, de már 

beszélgettek arról, hogy mivel tudnák támogatni az intézményt. 

Pogány Sándor képviselő kérdezi, hogy van-e támogatás amióta nincs Alapítvány.

Gulyás Tiborné dr. elmondja, hogy volt támogatás az Alapítvány idején, az utolsó befizetés 

2012  évben  volt.  Több  100  eFt-ról  beszélnek,  a  törvény  kevés  lehetőséget  ad  a  marketink 

tevékenységre. 

Pogány Sándor képviselő szerint mindenhol szigorítják a reprezentációs költségeket. 

Gulyás  Tiborné  dr.  szerint  a  képviselő-testületen  múlik,  hogy  kell-e  bérleti  díjat  fizetni, 

természetesen ő nem fogja kérni.

Juhász  József  polgármester közli,  hogy  a  bérleti  díjak  tárgyalása  el  lett  napolva.  2005 

januárjában írta alá a bérleti szerződést a gyógyszertárral testületi döntés alapján. 

Nyeste József képviselő szeretné kijavítani a polgármestert, a bérleti díjak megtárgyalását nem 

napolta el a testület, csak a szociális rendelet módosítását. 

Juhász József polgármester közli, hogy a bérleti díjak tárgyalása egy másik napirendi pont volt.

Szakmári  Attila  képviselő elmondja,  hogy  2000-ben  került  a  gyógyszertári  épület  az 

önkormányzat tulajdonába, akkor szűnt meg a központi fűtés az Erőműtől. Olyan megállapodást 

kötöttek  a  falu  érdekében,  hogy  mindenfajta  költséget  átvállalva,  csak  ne  kelljen  menni  a 

betegeknek Kazincbarcikára. Berente átkerül sajószentpéteri ügyelethez, közel két évbe került, 

hogy visszakerüljön a városi ügyelethez. Akkor abban állapodtak meg, hogy nem kell bérleti 

díjat fizetni, csak maradjon meg ez a rendszer a falu érdekében.

Pogány  Sándor  képviselő részben  igazat  ad  Szakmári  képviselőnek,  de  változtak  a 

körülmények,  valamilyen  értékben  fizessen  a  gyógyszertár,  valamilyen  jelképes  összegben 

bérleti díjat.
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Juhász József polgármester visszatér Nyeste képviselő észrevételére, miszerint a bérleti díjat 

tárgyalja a testület. A képviselő-testület ezt a napirendi pontot is elnapolta. A bizottsági ülés nem 

jött össze, kéri, hogy a bizottság tárgyalja meg az elnapolt napirendi pontokat.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül egyetért abban,  

hogy  az  elnapolt  napirendi  pontokat  a  bizottságok  tárgyalják  meg,  s  utána  kerüljenek  a  

képviselő-testület elé döntéshozatalra.

Juhász  József  polgármester megköszöni  Gulyás  Tiborné  dr.  tájékoztatását  a  gyógyszertár 

működtetésével kapcsolatban.

3.b) Napirendi pont
Játszóterek felújítási-bővítési lehetőségei
Előadó: Lautner Emőke mb. főépítész
Lautner Emőke mb. főépítész elmondja, hogy megkeresték, hogy tekintse át a játszótereket. 

Megállapították,  hogy  a  játszóterek  jó  állapotban  vannak,  de  nem  felelnek  meg  az  EU-s 

szabványoknak.  Szerinte  készüljön  geodéziai  felmérés,  közmű  egyeztetés,  tervek, 

költségvetések,  hogy  az  önkormányzat  tisztában  legyen  azzal,  hogy  egy  ilyen  játszótérnek 

mennyi  a  költsége.  A meglévő  játszóeszközök jó állapotban vannak,  fel  lehet  állítani  pld.  a 

horgásztó környékére. Ezeket a játszótereket 2 évente felül kell vizsgáltatni, aminek költségei 

vannak. Kéri a testületet támogassa, hogy a játszóterek kialakítását tervek alapján készüljenek el.

Nyeste József képviselő szerint őszinte szívvel bízik abban, hogy vannak olyan helyek, hogy 

egy becsületszóra megkötött  megállapodás többet  ér.  Beszéltek arról,  hogy a játszótereken a 

homok fertőzött. Nem hoztak testületi határozatot ezzel kapcsolatban – ezt a homokot senki nem 

szállította el, a homok fertőzött. Emőkét nem akarja megbántani, tudja, hogy Kazincbarcikán sok 

a dolga,  annyit  azért  javasolni  szeretne, nem biztos abban, hogy egy tervezőnek kellene egy 

játszóteret  kialakítani.  Meg kellene kérdezni  a pedagógusokat,  persze utána szükség van egy 

tervezőre is. a Bajcsy-Zs. ltp-n van egy vonat, amivel nem tud játszani a gyerek.

Tóth  Tamás  képviselő szerint  a  Bajcsy-Zs.  játszótér  egyszerűen  rettenetes,  Karban  kellene 

tartani. A másik dolog a biztonság: a játszóeszközöknek a legjobb minőségűeknek kellene lenni.

Pogány Sándor képviselő szerint, ha le kell bontani a játszóeszközöket, akkor a horgásztónál 

sem  felel  meg.  Tudomása  szerint  minden  játszóteret  körbe  kell  keríteni.  Nem biztos,  hogy 

szükség van Berentén 5 játszótérre, max. 3-ra. Meg kellene határozni egy bizonyos összeget erre 

a célra, nehogy már a játszótér legyen mondjuk 90 mFt.

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy az EU-s előírásoknak megfelelő játszótér összege igen 

magas, át kell gondolni mennyi legyen.
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Szántó Lajos alpolgármester közli, hogy kb. 6 éve építették a játszótereket, akkor is az volt, 

hogy az EU-nak megfeleljen. Mindenképpen szükség van a tervező közreműködésére. 

Lautner Emőke mb.tervező elmondja, hogy helyszíni szemlét tartottak a jegyzővel, bennük is 

felmerült  a  játszóterek  száma.  Két  játszóteret  fontosnak  tartanak  iskola,  óvoda,  esetleg  ez 

központi játszótér és a lakótelepeken egy kisebb. 

Juhász  József  polgármester elmondja,  hogy  a  Gagarin  ltp-en  van  két  játszótér.  Az 

állagmegóvása nemcsak az önkormányzat feladata lenne. Pld. macska etetése, össze firkálták a 

falat, amit a rajzpályázaton nyert gyerekek festettek, a SztBIO előtt a virágládákat belökték a 

patakba, összetépték a hálót a szabadidőparkban stb. Legyen már felelőssége a lakosságnak is. 

Térfigyelő kamerát minden helyre nem lehet tenni. Össze van repedezve az asztalt – van egy 

lakossági észrevétel is ezzel kapcsolatban – kijelölése folyamatban van. 

Lautner Emőke mb. tervező egyetért a polgármesterrel. A játszótereket mindenképpen körbe 

kell keríteni. Kérni kell egy vázlattervet, ami alapján a testület el tudja dönteni mennyit és hova 

akar elhelyezni.

Nyeste József képviselő kérdezi, hogy áll az iskola és a tornaterem?

Lautner Emőke mb.  tervező elmondja,  hogy két  terv  készült,  nem tudja  az  önkormányzat 

benyújtotta e a pályázatot vagy nem. Az óvodai rész elkészült, engedélyezésre be van adva. A 

tornateremmel kapcsolatban elmondja, hogy szemrevételezés alapján tette meg a statikus. Az 

ÉMI  tud  olyan  vizsgálatot  készíteni,  hogy  a  meghajlott  állvány  milyen  állapotban  van.  A 

süllyedésre a statikus adott ajánlatot

Nyeste József képviselő ha jól érti a pályázatot az önkormányzatnak kell benyújtani?

Fortuna János jegyző közli,  hogy 13 pályázat  fel  lett  függesztve,  e  között  van  az  energia 

pályázat is, a pályázat formailag megfelelő.

Juhász  József  polgármester szerint  a  játszóterek  kialakításával  kapcsolatban  kérni  kell 

árajánlatot, maradna egy központi nagy játszótér.

Lautner  Emőke  mb.  tervező elmondja,  hogy  a  kérni  kell  egy  tanulmánytervet  több 

alternatívával. Természetesen nem a tervekők fogják összeállítani a játszóeszközöket, programot, 

egyeztetni kell a pedagógusokkal. 

3.c) Napirendi pont
Tájékoztató  a  TRT  módosítás  állásáról,  a  tervek  elektronikus  állományának 
megvásárlásáról((Előadó: Lautner Emőke mb. főépítész)
Lautner Emőke mb. tervező elmondja, hogy az előzetes tájékoztatási dokumentáció elkészült. 

A vízügyi  szakhatóság  megküldte  az  állásfoglalását,  megadta  azt  a  területet,  ami  nagyvízi 

területnek számít. A Sajó menti területeken nagy vízi medret jelölnek ki. A hatályos rendezési 
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tervet is be kell nyújtani. Az összekötő út átadás előtt van, a TRT-vel nincs összhangban, miután 

a rendezési terv hatályba lép el kell indítani a kisajátítási eljárást.

Kastély kérdés: abban maradtak a jegyzővel, hogy nem vásárolgatásokkal kell megoldani, hanem 

el kell indítani a kisajátítási eljárást.

Juhász József polgármester közli, hogy a Kastélykert egy zárt ülés témája lesz.

Nyeste József képviselő közli, tudja hogy a zárt ülés témája lesz a Kastély. Szerinte a jegyző 

megint kever-kavar. A testületnek volt egy érvényes határozata. Mit akar?

Lautner Emőke mb.  főépítész  elmondja,  hogy  a  kisajátítás  az  ő  szakmai  javaslata  volt,  ő 

javasolta a jegyzőnek. 

Fortuna  János  jegyző közli,  ugyan  van  egy  testületi  határozat,  hogy  az  ingatlanokat  az 

önkormányzat megvásárolja valamilyen áron. Ez a határozat törvénysértés. Az önkormányzatnak 

van-e egyáltalán joga 1 Ft-al is többet adni mint az értékbecslés?

Tóth Tamás képviselő  szerint a jegyző már megint a végén kérte meg az állásfoglalást. Miért 

nem kérdezte meg előre?

Fortuna János jegyző közli, hogy a testület többszörös árat határozott meg.

Szántó Lajos alpolgármester szerint ennek a megtárgyalását zárt ülésre kell áttenni.

Pogány  Sándor képviselő felveti:  közpénzzel  való  bánásmód:  szeretne  visszatérni  a  bérleti 

díjakra, érdekesek ezek a felmérések. 

Fortuna János jegyző közli, hogy a testület ez évben új vagyonrendeletet fogadott el. Az hogy 

értékbecslő  ki  lehet,  jogszabály  írja  elő.  Az  testület  a  rendeletét  módosíthatja,  hogy  pl.  2 

értékbecslő kell nagy érték esetén.

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy tavaly módosították a vagyongazdálkodási törvényt. A 

testületnek tudni kellett volna, hogy mit lehet ajánlani?

Pogány Sándor képviselő szerint megint „hülyítették” az embereket, mert a testület nem lett 

tájékoztatva. 

Lautner  Emőke  mb.  főépítész szerint  az  önkormányzatnak  legyen  olyan  lehetősége,  hogy 

tárgyalási alapot képezze. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy a Kastély épületet már többször tárgyalta a testület, 

a második kör volt az értékbecslés. A törvény szerint azt az összeget nem lehet megadni, amit a 

testület ajánlott.

Lautner Emőke mb. főépítész közli,  hogy ezért  javasolta,  hogy a  Kastély épületet  kiemelt 

közösségi  célú  területté  minősítsék  ez  a  területet,  ekkor  nagyobb  az  önkormányzatnak  a 

tárgyalási tere.

Tóth Tamás képviselő semmiképp nem támogatja a kisajátítást. 
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Juhász József polgármester szerint a TRT-ben szerepeljen amit a főépítész mondott a Kastély 

épületről.

3.d)   Napirendi pont  
Tájékoztató  a  SztBIO  belső  és  külső  felújítási-átalakítási  terveinek  előkészítéséről,  az  
akadálymentes közlekedés feltételeinek javítási lehetőségeiről 
(Előadó: Lautner Emőke mb. főépítész)
Lautner Emőke  mb.  főépítész közli,  hogy elkészült  itt  is  az  engedélyezési  terv  módosítás 

(rámpa,  tetőtér,  udvar)  be  van  nyújtva  engedélyezésre.  Fűtéskorszerűsítésre,  energetikára 

pályázat  kerül  benyújtásra.  Jelenleg  az  Idősek  Otthona  megfelel  a  hőtechnikai 

követelményeknek. A Klimasol Kft. számításai alapján kerül sor a szigetelésre. Javasolja, hogy a 

kőburkolatot  szedjék  le,  és  helyette  a  rendszerbe  illőt  rakjanak  fel,  amire  a  rendszergazda 

felelősséget tud vállalni. Ha leszedik a kőburkolatot visszatenni már nem lehet.

Tóth Tamás képviselő szerint  fontossági  sorrendet  kellene  felállítani.  Először  a  belső  részt 

kellene rendbe tenni, a külső még maradhat.

Nyeste József képviselő megjegyzi, hogy el kell gondolni egy családi házat, ami 6 éve épült és 

cserép csere, homlokzat javítás stb. szükséges

Juhász  József  polgármester szerint  ebben  Lautner  Emőke  a  kompetens,  ő  volt  a  SztBIO 

tervezője.

Lautner Emőke mb. főépítés elmondja, hogy valóban az ő cége tervezte az épületet, de a tervtől 

a kivitelező eltért, ezért felelősséget nem tud vállalni. A hőtechnikai szabványok változnak, most 

egy UNIO-s az irányelv.

Tóth  Tamás  képviselő kíváncsi  lenne  arra,  hogy  a  megyében  hány  intézmény  van  amit 

felújítanak. A kivitelezési terv miért nincs meg?

Lautner Emőke mb. főépítész közli, hogy a megvalósítási tervet nem ő csinálta. A műszaki 

átadásra sem hívták meg.

Fortuna János jegyző kéri, hogy az elhangzottakról külön-külön határozattal döntsön a testület. 

 Játszóterek felújítása-bővítése  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IX.26.) határozata a játszóterek  
felújításáról-bővítéséről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadta a 
játszóterek felújítására-bővítésére vonatkozó mb. főépítészi javaslatot:
A testület jóváhagyja a Berente Bajcsy-Zs. úti és a Gagarin úti lakótelepek játszótereinek, 
valamint az iskola és óvoda udvari játszóterek felújítását, cseréjét pályázati eljárás során 
kiválasztott tervező által – két ütemben (három változatú tanulmányterv alapján elfogadott 
előzetes eng.-i terv) - készített  engedélyezési terv alapján, közbeszerzési eljárás keretében.
Felelős:  polgármester, jegyző, mb. főépítész
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Határidő: folyamatos ill. a tervezésre 2013. december 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  és 0 tartózkodással meghozta az  

alábbi határozatot:

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 363/2013.(IX.26.) határozata a játszóterek 
felújításáról-bővítéséről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadta a 
játszóterek felújítására-bővítésére vonatkozó mb. főépítészi javaslatot:
A testület jóváhagyja a Berente Bajcsy-Zs. úti és a Gagarin úti lakótelepek játszótereinek, 
valamint az iskola és óvoda udvari játszóterek felújítását, cseréjét pályázati eljárás során 
kiválasztott tervező által – két ütemben (három változatú tanulmányterv alapján elfogadott 
előzetes eng.-i terv) - készített  engedélyezési terv alapján, közbeszerzési eljárás keretében.
Felelős:  polgármester, jegyző, mb. főépítész
Határidő: folyamatos ill. a tervezésre 2013. december 31.

 TRT, HÉSZ módosítás  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:
Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2013.(IX.26.) határozata a 20/2011.
(VIII.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott HÉSZ módosítási tervezetének elfogadásáról,  
valamint  194/2011.(VIII.25.)  határozattal  elfogadott  Településszerkezeti  Terv  módosításáról 
szóló 200/2013.(V.30.) határozat kiegészítéséről
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  194/2011.(VIII.25.) 
határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosításáról szóló 200/2013.(V.30.) határozat 
kiegészítésére,  valamint  a  20/2011.(VIII.26.)  önkormányzati  rendelettel  elfogadott  HÉSZ 
módosítására vonatkozó javaslatot, s azt az alábbiak szerint fogadja el:
A. A  Berente  164-178  és  387  hrsz-ú  ingatlanokat  magába  foglaló  településközponti 

ingatlanokat  kiemelt  településközponti  fejlesztési  övezetnek  nyilvánítja,  az  övezetben 
megvalósítandó közösségi, közművelődési és helytörténeti fejlesztések céljából.

B. Az elkészült  Berente – Sajószentpéter összekötőút szabályozási szélességét 16-18 m-ben 
határozza, meg a kétoldali közműsáv kialakítása céljából. A közművek elhelyezése miatt 
szükséges a BC Zrt tulajdonát képező 473 és 0212 hrsz-ú ingatlanokból 93 m2 és 19 m2 
ingatlanrész,  valamint  a  magántulajdonú  0196  hrsz-ú  ingatlan  126  m2-es  területének 
kisajátítása.

C. Az A és B pontokban foglaltakat a TRT és HÉSZ módosításában át kell vezetni.
A kisajátításhoz  kisajátítási  tervet  kell  készíttetni  a  Településrendezési  terv  módosításával 
párhuzamosan.
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítási terv elkészíttetésére.
Az új SZT és TRT részletterv a jkv. … számú mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző, mb. főépítész Határidő: folyamatos

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
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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 0 tartózkodással meghozta az  

alábbi határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testületének  364/2013.(IX.26.)  határozata  a 
20/2011.(VIII.26.)  önkormányzati  rendelettel  elfogadott  HÉSZ  módosítási  tervezetének 
elfogadásáról,  valamint  194/2011.(VIII.25.)  határozattal  elfogadott  Településszerkezeti  Terv 
módosításáról szóló 200/2013.(V.30.) határozat kiegészítéséről
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  194/2011.(VIII.25.) 
határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosításáról szóló 200/2013.(V.30.) határozat 
kiegészítésére,  valamint  a  20/2011.(VIII.26.)  önkormányzati  rendelettel  elfogadott  HÉSZ 
módosítására vonatkozó javaslatot, s azt az alábbiak szerint fogadja el:
A. A  Berente  164-178  és  387  hrsz-ú  ingatlanokat  magába  foglaló  településközponti 

ingatlanokat  kiemelt  településközponti  fejlesztési  övezetnek  nyilvánítja,  az  övezetben 
megvalósítandó közösségi, közművelődési és helytörténeti fejlesztések céljából.

B. Az elkészült  Berente – Sajószentpéter összekötőút szabályozási szélességét 16-18 m-ben 
határozza, meg a kétoldali közműsáv kialakítása céljából. A közművek elhelyezése miatt 
szükséges a BC Zrt tulajdonát képező 473 és 0212 hrsz-ú ingatlanokból 93 m2 és 19 m2 
ingatlanrész,  valamint  a  magántulajdonú  0196  hrsz-ú  ingatlan  126  m2-es  területének 
kisajátítása.

C. Az A és B pontokban foglaltakat a TRT és HÉSZ módosításában át kell vezetni.
A kisajátításhoz  kisajátítási  tervet  kell  készíttetni  a  Településrendezési  terv  módosításával 
párhuzamosan.
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítási terv elkészíttetésére.
Az új SZT és TRT részletterv a jkv. 1. számú mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző, mb. főépítész Határidő: folyamatos

 SztBIO belső átalakítási és külső homlokzati terve  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  határozata  a  SztBIO 
belső átalakítási és külső homlokzati terveinek jóváhagyásáról
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta  a  SztBIO belső 
átalakítási és külső homlokzati terveire vonatkozó tervezői javaslatokat. 
A külső homlokzat felújítási tervben
- a kőlábazatot  és a esetenként a meglevő  kőburkolatot  a KLIMASOL KFT által  készített 

szakvélemény,  hőtechnikai  méretezés alapján  le  kell  bontani  és  minimum 7 cm vtg-ban 
hőszigetelni kell, ÉMI minősítéssel rendelkező hőszigetelési rendszerrel,

- a  korábbi  kőburkolatot  páratechnikai  szempontok  miatt  nem  lehet  visszahelyezni  (pára 
lecsapodás okozta fagyásveszély miatt),

- az épület jellege, értékes díszítőelemei, karakterei maradjanak meg a felújítás/hőszigetelés 
után is.

Felelős:  polgármester, mb. főépítész Határidő: folyamatos

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

/Users/Gabca/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/jkv09_26ny.doc 11



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 0 tartózkodással meghozta az  

alábbi határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  365/2013.(IX.26.)  határozata  a  SztBIO  
belső átalakítási és külső homlokzati terveinek jóváhagyásáról
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta  a  SztBIO belső 
átalakítási és külső homlokzati terveire vonatkozó tervezői javaslatokat. 
A külső homlokzat felújítási tervben
- a kőlábazatot  és a esetenként a meglevő  kőburkolatot  a KLIMASOL KFT által  készített 

szakvélemény,  hőtechnikai  méretezés alapján  le  kell  bontani  és  minimum 7 cm vtg-ban 
hőszigetelni kell, ÉMI minősítéssel rendelkező hőszigetelési rendszerrel,

- a  korábbi  kőburkolatot  páratechnikai  szempontok  miatt  nem  lehet  visszahelyezni  (pára 
lecsapodás okozta fagyásveszély miatt),

- az épület jellege, értékes díszítőelemei, karakterei maradjanak meg a felújítás/hőszigetelés 
után is.

Felelős:  polgármester, mb. főépítész Határidő: folyamatos

2. Napirendi pont  
Beszámoló a védőnői feladatok ellátásáról (korábbi ülésről elnapolva)
Előterjesztő: védőnő
Juhász József  polgármester  tájékoztatásul  közli,  hogy a  védőnői  feladatok ellátásáról  szóló 

beszámolót a képviselő-testület tagjai megkapták.

Nyeste József képviselő árnyékolva azt a dolgot amit szeretne kérdezni, nem akar támadó lenni. 

Beszélt  sok emberrel  a  faluban,  a  védőnő  munkájával  meg vannak elégedve.  Volt  egy eset, 

amikor a képújságban megjelent, hogy heti két alkalommal nem tudja betartani a rendelési időt. 

Azért nem tudja betartani a védőnő a rendelési idejét, mert feladatát más településen is ellátja. 

Azt az időt amit az önkormányzat kifizet köteles itt Berentén eltölteni. A beszámolót elfogadásra 

javasolja.

Harzsóné  Üveges  Szilvia  védőnő elmondja,  hogy  kapott  egy  felkérést  a  Tardonai 

Önkormányzattól, hogy helyettesítsen Tardonán és Mályinkán. Az áthelyezésre úgy került sor, 

hogy jött egy kikérő, elkezdte a feladatának ellátását Tardonán. Ezzel kapcsolatban megkapta a 

testület döntését és ennek értelmében járt el. Lezárta a helyettesítési feladatok. 

Szántó Lajos alpolgármester úgy emlékszik, hogy a testület nem azt határozata meg, hogy ne 

helyettesítsen, hanem azt, hogy ez ne az itteni munkaidő rovására történjen. 

Harzsóné Üveges Szilvia védőnő közli, hogy valóban valamikor érintette a fő munkaidejét, így 

is a szabadideje rovására ment a helyettesítés. 
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Nyeste  József  képviselő ha  jól  érti,  akkor  két  településre  is  ki  volt  kérve  a  védőnő. 

Felháborítónak  tartja,  hogy  nincs  információ  áradat,  minden  a  hivatalban  dől  el.  Ha  egy 

képviselő nincs tájékoztatva, akkor mit mondjon ha megkérdezik? 

Fodorné Szabó Erika képviselő elmondja,  hogy bizottsági  ülésen  kb.  egy órát  beszéltek  a 

védőnő helyettesítéséről, meggyőződésük az volt, hogy berentei munkaidőben látja el a feladatát. 

A beszámolóból kitűnik, hogy a fokozott várandóság emelkedő tendenciát mutat. 

Pogány Sándor képviselő kérdezi, hogy tetvesség tekintetében történt-e előrelépés?

Harzsóné Üveges Szilvia védőnő elmondja, hogy a várandósok fokozott gondozásban vannak. 

A  tetvesség  megszüntetése  érdekében  az  önkormányzat  minden  támogatást  megad. 

Folyamatosan  végzi  a  szűréseket,  de  ennek  ellenére  is  fellelhető  a  tetvesség,  általában 

ugyanazokat a családokat érinti.

Juhász  József  polgármester visszatér  a  védőnő  helyettesítésére.  Kérdezi,  hogy  amikor  ő 

engedélyezte e helyettesítést, akkor informált arról, hogy munkaidő rovására helyettesít?

Harzsőné Üveges Szilvia védőnő szerint engedélyezve volt a helyettesítés.

Juhász József polgármester felteszi a kérdést, ha a védőnő közli vele, hogy Berente rovására 

megy a helyettesítés, akkor ezt engedné? Úgy érzi meg van vezetve a védőnő által.

Kikéri  magának,  hogy  a  hivatalban  dől  el  sok  minden.  Döntési  helyzetbe  soha  nem  kerül 

egyetlen képviselő  sem. Bejelenti,  hogy szeptember 30-án lesz a  műszaki  átadás a  Berente-

Sajószentpéter összekötő útnak, mindenki meg van híva.

Pogány  Sándor képviselő a  tetvességgel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  gondolkozni  kellene 

azon, hogyan lehet belefoglalni a szociális rendeletbe, hogy aki nem tesz eleget kötelességeinek 

nem részesül támogatásban. 

Tóth Tamás képviselő megjegyzi, hogy van olyan település ahol ez nem jelent gondot, meg 

tudja oldani. 

Szántó Lajos alpolgármester közli, hogy senki nem tilthatja meg, hogy ő bejárjon a hivatalba. 

Fodorné Szabó Erika képviselő elmondja, hogy már beszéltek arról, hogy milyen szankciókat 

kellene alkalmazni, de elfogadásra nem került. 

Nyeste József képviselő közli, hogy arról döntöttek, hogy a helyettesítés nem menjen Berente 

rovására, holott a polgármester engedélyezte, a testület erről nem volt tájékoztatva.

Juhász József polgármester szerint őt megvezette a védőnő, miért nem mondta, hogy a délelőtt 

elmegy helyettesíteni? Nem érzi magát hibásnak?

Harzsóné Üveges Szilvia védőnő igazat ad a polgármesternek. 

Juhász József polgármester elvárja, hogy kérjen bocsánatot a védőnő és kövesse meg, ebben az 

ügyben meg lett vezetve.

Harzsóné Üveges Szilvia védőnő közli, hogy tényleg nem történt teljes mértékű tájékoztatást. 
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Nyeste József képviselő szerint nem mindig annak van igaza, aki a leghangosabban beszél.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a helyettesítésről szociális bizottsági ülésen volt szó, ahol 

a polgármester nem volt jelen. azt leírta, hogy a helyettesítést elláthatja szabadideje terhére. A 

tetvesség  kiküszöbölésére  van  lehetőség.  Természetben  is  nyújtható  a  háztartási  támogatás. 

Amennyiben jelzi a védőnő, hogy tetű van, az család megkapja a felszólítást, amennyiben nem 

tesz eleget a felszólításnak, akkor a TG kifesthet, fertőtleníthet a támogatás terhére. 

Haga Gyula BCNÖ elnök elmondja, hogy összefogtak a védőnővel, körbe járták az érintetteket, 

nem hiszi, hogy a tetvesség csak Berentét érinti. Úgy gondolja az ő részükről mindent megtettek.

Szántó Lajos alpolgármester szerint az hogy a környező falvakban mi történik az egy dolog, a 

szülőknek is jobban oda kellene figyelni, egy-egy család évente kb. 600 eFt támogatást kap. A 

képviselőnek kell azon gondolkozni, hogy szűnjön meg a tetvesség?

Tóth Tamás képviselő a büntetés mellett van, adott már eleget a képviselő-testület, az ilyen 

családoktól el kell venni a támogatást.

Nyeste  József  képviselő szerint  konfrontálódni  senki  nem akar.  Amikor  a  Szoc.biz.  ülésre 

bekerülnek az anyagok soha nincsenek előkészítve. Feltétel volt, hogy azok kaphatnak segélyt, 

akiknek a környezete rendbe van téve, ha benéznek a portákra – borzalmas. Nehogy már ezt a 

pár családot ne lehessen megfogni !?

Kohut  Amália  családsegítő munkatárs  elmondja,  hogy  azt  nem  lehet  elmondani,  hogy  a 

tetvesség megszüntetése ellen nem tettek semmit. Az iskola és az óvoda kezdés előtt át lettek 

nézve a gyerekek, a szülők ki lettek oktatva. Fontos lenne a takarítás, fertőtlenítés, mosás, a 

segítséget megadják maximálisan, de az emberek szemléletén nehéz változtatni.

Fodorné Szabó Erika képviselő felveti a BCNÖ elnöke által írt levelet, miszerint a szociális 

bizottság szubjektív módon bírálja el az ügyeket. Az elnök úr minden egyes bizottsági ülésen 

részt vett, de ezt nem jelezte.

Haga Gyula BCNÖ elnök elmondja, hogy Jegyző úrral történt egy telefonbeszélgetés, a levélről 

nem tudott, amikor a képviselő asszonnyal beszélt akkor tudta meg, hogy kapott egy levelet. 

Véleménye szerint az egyenlő bánásmód nem mindig működik. 

Tóth Tamás képviselő felveti, hogy a BCNÖ elnöke a jegyzővel telefonon, hogy az egyenlő 

bánásmód  nem  érvényesül.  Az  elnök  nevében  írt  a  jegyző  egy  levelet,  amit  megkaptak  a 

képviselők.

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a képviselő már többször kijelentette, hogy nem érdekli a 

jegyző  véleménye,  ezt  visszautasítja.  A BCNÖ  elnökét  sajnálja,  olyan  amilyen.  Ez  a  fajta 

vitakultúra  azt  sugallja  az embereknek,  hogy ők is azt  tehetnek amit  akarnak.  Hogy éljen a 

törvényesség jogával, ha egy képviselő azt mondja, hogy nem érdekli a jegyző véleménye! A 
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tetvesség megszüntetéséért sokat tettek, de nem eleget. Hogy egyáltalán nem történt intézkedés, 

azt visszautasítja. 

Nyeste  József  képviselő a  tekintélyelvűséget  elutasítja,  attól  hogy  valaki  jegyző  nem  fog 

felnézni rá. 3 év óta képviselő, azóta rettenetes sok hibát követett el a jegyző, nem bízik benne. 

Szerinte össze kellene hívni a romákat, mondják el sérelmeiket. Meg lehetne kérdezni tőlük, 

azért mert roma, mikor lett elutasítva a kérelmük, vagy mikor nem részesültek segélyben? Itt 

ilyen megkülönböztetés nem történt, nem tudja kitől indult ez el.

Harzsóné Üveges Szilvi védőnő közli, folytatódik a méhnyakszűrő program, 1 napos képzésben 

kell résztvennie. 

Tóth Tamás képviselő megjegyzi, hogy aki 600 eFt-ot spórol meg egy évben nem mondhatja, 

hogy nincs egyenlő bánásmód.

Juhász József polgármester elmondja,  hogy a kisebbségi közmeghallgatáson egyetlen roma 

származású sem vett részt, az elnöknek jobban össze kellene fogni a kisebbséget.

A vitát lezárja.

Javasolja a védőnő beszámolójának elfogadását, ismerteti a határozati javaslatot.

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  határozata  a  védőnői  
tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta  a  védőnő 
munkájáról szóló beszámolót.
A beszámoló a jkv. … számú mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: -

Fodorné Szabó Erika képviselő mint a Szoc.biz. elnöke javasolja a beszámoló 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 0 tartózkodással meghozta az  

alábbi határozatot:

Berente  Község Önkormányzata  képviselő-testülete  366/2013.(IX.26.)  határozata  a  védőnői  
tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta  a  védőnő 
munkájáról szóló beszámolót.
A beszámoló a jkv. 2. számú mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: -

3.f) Napirendi pont
Az új  körzeti megbízott kinevezésének véleményezése
Juhász József polgármester ismerteti dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető levelét, miszerint 
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2013. október 01. napjától Iglai István r.törzsőrmester látja el a körzeti megbízotti feladatokat 

Berente község területén. 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy egy bizottsági ülésen bemutatták, de azt mondták, hogy 

testületi ülésre is elhozzák, ez most elmaradt. A rendőrség leírta, hogy mire lenne szükségük. Ha 

egy  kinevezett  kmb-ról  van  szó,  akkor  mindenkinek  az  jut  eszébe,  hogy  járja  a  falut.  Sok 

rongálás van a községben pld. virágok ledobálása stb. és nem történik semmi, de már itt van a 

kérelem, hogy mire lenne szükségük. Azt szeretné, ha több időt töltene a faluban.

Fortuna János jegyző  elmondja, hogy a testületnek véleményezési joga van a javaslat szerint, 

külön kell választani az iroda kialakítását. Szeretnének kérni egy számítógépet és egy nyomtatót 

is annak érdekében, hogy lehessen jegyzőkönyvet is felvenni, a térfigyelő kamerát megnézni.

Pogány Sándor képviselő szerint az a lényeg, hogy több időt töltsön a faluban.

Fortuna János jegyző  közli,  hogy az önkormányzatnak véleményezni kell,  azt  csak kérheti, 

hogy fokozottabb ellenőrzés legyen, ezt a kérést nem köteles teljesíteni.

Szántó Lajos alpolgármester megjegyzi, hogy az előző körzeti megbízottnak azért adtak egy 

lakást,  hogy  több  időt  töltsön  a  faluban,  2  év  után  elment.  Szerinte  várni  kellene  még  a 

kérelmekkel.

Nyeste József képviselő úgy tudja, hogy van egy berentei lakos aki rendőr, milyen jó lett volna.

Szakmári Attila képviselő közli, hogy már elhelyezkedett máshol.

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  határozata  a  körzeti  
megbízott kinevezésére vonatkozó rendőrségi javaslatról
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a körzeti megbízott kinevezésére 
vonatkozó rendőrségi javaslatot.
A testület véleményezési jogkörében egyetért a javasolt személy kinevezésével.
Az előterjesztés 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 0 tartózkodással meghozta az  

alábbi határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  367/2013.(IX.26.)  határozata  a  körzeti  
megbízott kinevezésére vonatkozó rendőrségi javaslatról
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a körzeti megbízott kinevezésére 
vonatkozó rendőrségi javaslatot.
A testület véleményezési jogkörében egyetért a javasolt személy kinevezésével.
Az előterjesztés a jkv.  3. számú mellékletét képezik.
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző Határidő: folyamatos
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Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazzon a körzeti megbízott irodai 

feltételeinek biztosításáról. Ismerteti a határozati javaslatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  határozata  a  körzeti  
megbízott iroda kialakítása
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KMB irodát a Berente, 
József A. utca 4. sz. (Polgárőr iroda) alakítja ki. Biztosítja a munkájához szükséges eszközöket 
tűzfal,  multifunkciós nyomtató,  összesen 200 eFt  összegben és az iroda ajtajának, ablakának 
védőráccsal  történő  ellátását,  a  BTG kivitelezésében  50  eFt  összegben,  a  kv.-i  tartalékkeret 
terhére.
Az előterjesztés a jkv. 4. 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 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta:

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

határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  368/2013.(IX.26.)  határozata  a  körzeti  
megbízotti iroda kialakítása
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KMB irodát a Berente, 
József A. utca 4. sz. (Polgárőr iroda) alakítja ki. Biztosítja a munkájához szükséges eszközöket 
tűzfal,  multifunkciós nyomtató,  összesen 200 eFt  összegben és az iroda ajtajának, ablakának 
védőráccsal  történő  ellátását,  a  BTG kivitelezésében  50  eFt  összegben,  a  kv.-i  tartalékkeret 
terhére.
Az előterjesztés a jkv. 4. számú mellékletét képezi.
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

4. Napirendi pont  
Indítványok, bejelentések, javaslatok, tájékoztatók

4.a) Tájékoztató a kb.-i uszodával kapcsolatos ügyekről

Juhász József polgármester bejelenti, hogy az uszoda átadása és ünnepélyes megnyitása 2013. 

szeptember 30-án 17,00 órai kezdettel lesz. Tájékoztatásul közli, hogy az álláshelyek betöltése 

megtörtént, 1 fő visszautasította az álláshelyet, de felvettek helyette egy másik berentei lakost. 

Nyeste József képviselőt egy kicsit bosszantja, hogy miért nem lehetnek nyilvánosak a nevek.

Juhász József polgármester közli lehet, hogy személyiségi jogokat sértene.

4.b)Tájékoztató a Berentei Sportegyesület 2012. évi munkájáról

Juhász József polgármester közli, hogy az Egyesület beszámolóját a képviselők megkapták.
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Fábián Péter egyesületi tag elmondja, hogy a tagdíj nem változott, éves bérlet 6 eFt, a havi 

bérlet  megszűnt,  a  termet  40 ember aktívan használja.  Köszönik a  rezsi  költség átvállalását, 

támogatást nem kérnek. 

Nyeste József  képviselő felveti,  hogy jeles napokon miért  nincs labdarúgó torna a műfüves 

pályán? Helyre kellene tenni a fiatalok érdekében.

Fábián Péter egyesületi tag elmondja, hogy Május 1-jét és Augusztus 20-át az ÁMK szervezte, 

az Egyesület elfoglaltsága miatt nem szervezte. A labdarúgó torna szervezés kérdése lenne. 

Tóth  Tamás  képviselő szerint  egy  hétvégi  mérkőzést  is  nehéz  összehozni,  az  1000  Ft-os 

nevezési díjakkal volt probléma.

Szántó  Lajos  polgármester javasolja,  hogy  az  Egyesület  vegye  fel  a  kapcsolatot  a 

Polgárőrséggel, vandál munka történt a szabadidő parkban  hálót összetépték.

Tóth  Tamás  képviselő szerint  oda  is  térfigyelő  kamerát  kellene  elhelyezni.  Javasolja  a 

tájékoztató elfogadását.

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:

Berente  Község Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  határozata  a  Berentei 
Sportegyesület 2012. évi beszámolójának elfogadásáról
Berente  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megvitatta  és  elfogadta  a   Berentei 
Sportegyesület 2012. évi beszámolóját.
A beszámoló a jkv … számú mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: azonnal

Tóth Tamás képviselő 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 0 tartózkodással meghozta az  

alábbi határozatot:

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 369/2013.(IX.26.) határozata  a Berentei  
Sportegyesület 2012. évi beszámolójának elfogadásáról
Berente  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megvitatta  és  elfogadta  a  Berentei 
Sportegyesület 2012. évi beszámolóját.
A beszámoló a jkv. 5. számú mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: azonnal

4.c) Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázati lehetőségről
Juhász József polgármester ismerteti a Bursa Hungarica pályázati lehetőségeket, október 31-ig 

lehet csatlakozni. Javasolja a pályázat elfogadását.

Ismerteti a határozati javaslatot:
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Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  határozata  a  BURSA 
HUNGARICA Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozásról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést  megvitatva, úgy határozott, 
hogy csatlakozik a  BURSA HUNGARICA Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához.
A pályázati lehetőséget a helyi képújságban és a honlapon is meg kell hirdetni.
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2013. október 31.
A pályázati kiírás a jkv. 6. számú mellékletét képezi.
Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 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  és 0 tartózkodással meghozta az  

alábbi határozatot:

Berente  Község Önkormányzata  képviselő-testülete  370/2013.(IX.26.)  határozata  a BURSA 
HUNGARICA Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozásról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést  megvitatva, úgy határozott, 
hogy csatlakozik a  BURSA HUNGARICA Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához.
A pályázati lehetőséget a helyi képújságban és a honlapon is meg kell hirdetni.
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2013. október 31.
A pályázati kiírás a jkv. 6. számú mellékletét képezi.
Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2013. október 31.

4.f) Komlóska Község polgármesterének kérelme

Juhász József polgármester ismerteti Komlóska Önkormányzat kérelmét. 1940-es évek elején 

elindult az egész nemzetet összefogó kezdeményezés, a Nagy Magyar Engesztelés. Kéri, hogy a 

testület támogassa a Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat. Nem támogatja a kérelmet.

Tóth Tamás képviselő egy kocsi földet javasol.

Szakmári Attila képviselő 100 eFt támogatást javasol.

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  határozata  Komlóska 
Község Önkormányzata támogatási kérelmének elfogadásáról/elutasításáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a támogatási kérelmeket és az 
alábbi döntést hozta:
A testület  elfogadta/elutasítja Komlóska Község Önkormányzat támogatási  kérelmét. A Világ 
Királynője Engesztelő Mozgalmat 100 eFt-al támogatja/elutasítja.
A kérelem  a jkv…. számú mellékletét képezik.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: folyamatos

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  4  igen,  3  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  meghozta  az  alábbi  

határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  371/2013.(IX.26.)  határozata  Komlóska 
Község Önkormányzata támogatási kérelmének elfogadásáról
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a támogatási kérelmeket és az 
alábbi döntést hozta:
A testület elfogadta Komlóska Község Önkormányzat támogatási kérelmét. A Világ Királynője 
Engesztelő Mozgalmat 100 eFt-al támogatja.
A kérelem  a jkv. 7. számú mellékletét képezik.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: folyamatos

4.g) Dual Plus Kft. kamera rendszerrel kapcsolatos helyreigazítási kérelme

Juhász  József  polgármester ismerteti  a  Dual  Plus  Kft.  levelét  a  kamera  rendszerrel 

kapcsolatban. A berentei TV nyilvános adásában több alkalommal a kamerarendszer kivitelezőjét 

megvádolták azzal, hogy nem azokat az eszközöket telepítette, melyet az árajánlat tartalmazott. 

A képviselők jelenlétében egyértelműen bebizonyításra került, hogy a vádak alaptalanok voltak. 

Kéri,  hogy az előfizetők felé helyreigazítást  tegyenek, hogy a Dual-Plus Kft. üzleti  hírnevén 

igazságtalanul esett foltot el tudják tüntetni.

Nyeste József képviselő szerint annak kellene elnézést  kérni, aki nem tájékoztatta a testületet a 

kamerarendszerről.  Semmiféle lelkiismeret furdalása nincsen,  teljes meggyőződésből  állította 

azt amit állított – ugyanis így lett tájékoztatva. Arról nem beszélve, hogy a Dual felé rengeteg 

probléma érkezett, nem fog elnézést kérni.

Juhász József polgármester közli, hogy a KMB-s azt mondta nem lehet felismerni a rögzített 

felvételt. Aki a felvételbe belenézett kiderül, hogy az akkor KMB-s vezetett félre, nem a Dual 

követte el a hibát.

4.h) ML Barlangkutató Egyesület Együttműködési Megállapodás

Heutschy László TG vezető elmondja, hogy a tő körül az elmúlt héten az Egyesület végezte a 

fakivágást, a falunak a későbbiekben is szüksége lenne fakivágásra, alpinista sportot is oktatna. 

Fortuna János jegyző közli, hogy az árajánlat szerint 200 eFt+ÁFA árral vállalták a fakivágást. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  határozata 
Együttműködési  Megállapodás  jóváhagyása/elutasítása  a  Marcel  Loubens  Barlangkutató 
Egyesülettel 
Berente  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megvitatta  az  Együttműködési 
Megállapodást és az alábbi döntést hozta: ………………………….………..
Az előterjesztések, kérelmek a jkv…. számú mellékletét képezik.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: folyamatos
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Juhász  József  polgármester felkéri  a  képviselő-testületet  szavazásra.  Megállapítja,  hogy  a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.

 Intézményi tanács létrehozása  
Juhász József  polgármester  ismerteti  a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  elnökének 

levelét. A hatályos jogszabályok alapján minden iskolában – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi  CXC.  törvény  7.  §  (1)  értelmében  általános  iskola,  gimnázium,  középiskola,  középfokú 

iskola, alapfokú művészeti iskola – legkésőbb 2013. október 16-ig létre kell hozni az intézményi 

tanácsokat. 

Tóth Tamás képviselő szerint a bizottságnak meg kellett volna tárgyalni.

Fortuna János jegyző közli, hogy az intézményt az önkormányzat működteti, ez egy lehetőség, 

nem kötelező részt venni. 

Juhász József polgármester szerint oldja meg az Általános iskola igazgatója. 

Juhász  József  polgármester  bejelenti,  hogy  Fodorné  Szabó  Erika  képviselő  elhagyta  a  
tárgyalótermet, a testület létszáma 6 fő.

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:

Berente  Község Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  határozata  a  Berentei  
Általános  iskola  intézményi  tanácsába  az  önkormányzat,  mint  intézményfenntartó  által  
delegált tag személyéről 
Berente  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megvitatta  a  Berentei  Általános  iskola 
intézményi  tanácsának  létrehozására  vonatkozó  előterjesztést,  s  az  önkormányzat,  mint 
intézményfenntartó részéről az intézményi tanácsba az önkormányzat mindenkori polgármesterét 
delegálja, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) bekezdése alapján.
Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: folyamatos

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

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta:

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

határozatot:

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 372/2013.(IX.26.) határozata a Berentei  
Általános  iskola  intézményi  tanácsába  az  önkormányzat,  mint  intézményfenntartó  által  
delegált tag személyéről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem kíván tagot delegálni 
a Berentei Általános iskola intézményi tanácsába.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: azonnal
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Juhász  József  polgármester  bejelenti,  hogy  Fodorné  Szabó  Erika  képviselő  visszajött  a  

képviselő-testületi ülésre, a testület létszáma 7 fő.

1. 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 

határozatokról.

Juhász József polgármester kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el a tájékoztatást.

A képviselő-testület  határozathozatal  nélkül,  egyhangúlag  7  igen,  0  nem szavazattal  és  0  

tartózkodással  elfogadta  a  két  ülés  között  tett  intézkedésről  és  a  lejárt  határidejű  

határozatokról szóló tájékoztatót.

3.h) SztBIO indítványa
2013. évi Idősek Hete rendezvény

Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató ismerteti az indítványt. A hagyományokhoz híven ebben 

az évben is megrendezésre kerül az Idősek hete rendezvény, melynek időpontja 2013. október 7-

11.  A záró  ünnepségen  szociális  juttatásként  a  60  év  feletti  lakosság  részére  5.000.-  Ft/fő 

összeget javasol.

Tóth Tamás képviselő úgy emlékszik, hogy ezt a napirendi pontot elnapolta a testület azzal, 

hogy a PB tárgyalja meg, ezeket az előterjesztéseket nem az utolsó pillanatban adják le.

Szakmári Attila képviselő közli, hogy a koncepcióban benne van a 60 év feletti lakosok 5.000.- 

Ft/fővel való támogatása, most csak meg kellene erősíteni. Elmondja továbbá, hogy az összevont 

bizottsági ülés kezdeményezése szeptember 18-án lett kiküldve, senki nem jelzett vissza, hogy 

részt tud-e venni vagy nem.

Nyeste  József  képviselő szerint  ez  megint  egy  meddő  vita.  Pogány  Sándor  képviselő 

összeállított egy táblázatot, melyen rögzíteni lehetett volna, hogy melyik képviselő mikor ér rá. 

Figyelembe kellene azt is venni, hogy a képviselőnek van egy munkahelye. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az Idősek Hete alkalmából a 60 év feletti 

lakosok részére az 5.000.- Ft/fő támogatást.

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IX.26.) határozata a 60 év feletti,  
szociálisan rászoruló lakosok egyszeri támogatásáról 
Berente  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megvitatta  és  elfogadta,  hogy  az 
életvitelszerűen  Berentén  élő,  60  év  feletti,  szociálisan  rászorulók  (60.  életévüket  2013. 
december  31.-ig  betöltők  és  a  6/2011.(III.23.)  ÖR  33.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott 
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jövedelemhatár alatti) lakosok az Idősek Hete rendezvénysorozat alkalmából a hagyományokhoz 
híven   egyszeri  pénzbeli  támogatásban  részesüljenek.  A  támogatás  összege:  5.000.-Ft/fő, 
melynek  teljes  költségvonzatát:  264  fő  figyelembevételével  1 320  eFt-ot  a  testület  a  kv.-i 
tartalékkeret terhére biztosítja. 
Felelős : jegyző, intézményvezető Határidő: 2013. október 15. 

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  és  0  tartózkodással  meghozta  az  alábbi  

határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  373/2013.(IX.26.)  határozata  a  60  év 
feletti, szociálisan rászoruló lakosok egyszeri támogatásáról 
Berente  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megvitatta  és  elfogadta,  hogy  az 
életvitelszerűen  Berentén  élő,  60  év  feletti,  szociálisan  rászorulók  (60.  életévüket  2013. 
december  31.-ig  betöltők  és  a  6/2011.(III.23.)  ÖR  33.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott 
jövedelemhatár alatti) lakosok az Idősek Hete rendezvénysorozat alkalmából a hagyományokhoz 
híven   egyszeri  pénzbeli  támogatásban  részesüljenek.  A  támogatás  összege:  5.000.-Ft/fő, 
melynek  teljes  költségvonzatát:  264  fő  figyelembevételével  1 320  eFt-ot  a  testület  a  kv.-i 
tartalékkeret terhére biztosítja. 
Felelős : jegyző, intézményvezető Határidő: 2013. október 15. 

 SztBIO gyógy masszőr álláshely  

Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató ismerteti az előterjesztést. A vizsgálatok és a gyógyulásra 

szolgáló javaslatok között egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a gyógytornán belül a különböző 

típusú gyógy masszázs kezelések. Ezek száma oly mértékben emelkedett, hogy indokolt lenne 

2013. október 1-től egy gyógy masszőr alkalmazása minimum napi 6 órában.

Fodorné Szabó Erika képviselő javasolja az előterjesztés elfogadását.

Nyeste  József  képviselőnek kevés volt  az  alátámasztás,  amit  az  intézményvezetőtől  hallott. 

Véleménye szerint sokkal nagyobb gondot kell fordítani a faluban élő emberekre. Azt is tudja, 

hogy azok is igénybe veszik a szolgáltatást, akik az intézmény dolgozói. 

Fodorné Szabó Erika képviselőnek van statisztikája mennyi kinti és mennyi bentlakó ember 

veszi igénybe a szolgáltatást,  a faluban élők sokkal többen. A faluban élők 550 fő  vett részt 

különböző kezeléseken, míg a bentlakók közül 50 fő.

Pogány Sándor képviselő szerint is a falubelieket is jobban be lehetne vinni a kezelésekre.

Juhász József polgármester közli, hogy Kohut Amália adósságkezelési tanácsadóra bízta, hogy 

szervezze meg a faluban – akit érdekel – a mangalica telep megtekintését, osztatlan sikert aratott. 

Ismerteti a határozati javaslatot:
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Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  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:
- gyógy masszőr  foglalkoztatása 2013. október 1-től  napi 6 órában 2013 évre cafetériával 

együtt: 372.000.- Ft.
- Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: folyamatos

Fodorné Szabó Erika képviselő 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  6  igen,  1  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  meghozta  az  alábbi  

határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  374/2013.(IX.26.)  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:
- gyógy masszőr  foglalkoztatása 2013. október 1-től  napi 6 órában 2013 évre cafetériával 

együtt, a kv.-i tartalékkeret terhére: 372.000.- Ft
Az előterjesztések a jkv. 8. számú mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: folyamatos

 Bejelentés  
Heutschy László TG vezető bejelenti, hogy Múcsonyban kerül megrendezésre a mezőgazdasági 

kiállítás. Berente is képviselteti megát a megtermelt termékekkel.

Juhász  József  polgármester közli,  hogy  a  Település  Gondnokság  előterjesztéseit  és  az 

árajánlatokat elnapolta a képviselő-testület.

Nyeste József képviselő felveti, hogy?
 Tudomása  szerint  a  hivatalban  probléma  volt  a  juttatások  jóváírásával,  nem  úgy 

sikerültek ahogy kellett volna, erre jobban oda kell figyelni. 
 Többen panaszkodtak a SztBIO konyhájára, utána kell nézni mi ennek az oka. 
 Az urnafal építésére felhívja a figyelmet.
 A temetőbe felmenő kapaszkodót és a buszmegállónál a rámpát  meg kell csinálni.

Szántó  Lajos  alpolgármester szerint  a  kapaszkodó  kialakítása  ki  lett  adva  a  Település 

Gondnokságnak.

Tóth  Tamás  képviselő felveti,  hogy  elindult  a  zöldprogram,  felhívja  a  TG  vezetőjének  a 

figyelmét, hogy ennek szellemében járjon el, több zöldnövény kiültetését szorgalmazza.

Heutschy László TG vezető közli, hogy folytatják a tuják ültetését. 
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Juhász József polgármester tájékoztatást ad az önkormányzat anyagi helyzetéről: 529 mFt folyt 

be adóbevételekből, a bevételi főösszeg 2 milliárd forint, a következő évre kb. 600 mFt-ot lehet 

átvinni. 

Tóth Tamás képviselő szerint a kátyúzást át lehetne tenni a jövő évre.

Heutschy László TG vezető elmondja, hogy a lakossági támogatás kapcsán több család szeretne 

gyümölcsfát igényelni, mint vetőmagot.

Juhász  József  polgármester  bejelenti,  hogy  Pogány  Sándor  képviselő  elhagyta  a  tárgyaló  

termet. A testület létszáma 6 fő, az ülés határozatképes.

4.a) Zárt ülés elrendelése
- volt Szepessy kastély magántulajdonú tulajdon részeinek megvásárlása
- Berente Bajcsy-Zs út 7. fsz. 4. számú lakás megvásárlása
- szolgalmi jog bejegyzése szv. csatorna, csapadékvíz elvezető árok
- Berente 512 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Juhász József polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy zárt ülés keretén belül tárgyalja az 

alábbi témákat:

- volt Szepessy kastély magántulajdonú tulajdon részeinek megvásárlása
- Berente Bajcsy-Zs út 7. fsz. 4. számú lakás megvásárlása
- szolgalmi jog bejegyzése szv. csatorna, csapadékvíz elvezető árok
- Berente 512 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Ismerteti a határozati javaslatot:
Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  határozata  zárt  ülés  
elrendeléséről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta az alábbi ügyekben 
a zárt ülés tartására vonatkozó javaslatot:
- volt Szepessy kastély magántulajdonú tulajdon részeinek megvásárlása
- Berente Bajcsy-Zs út 7. fsz. 4. számú lakás megvásárlása
-  szolgalmi  jog  bejegyzése  szv.  csatorna,  csapadékvíz  elvezető  árok (330-335 és  216 hrsz-ú 
ingatlanok)
- Berente 512 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: folyamatos

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

és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület  egyhangúlag 6 igen,  0 nem szavazattal  és 0 tartózkodással meghozta az  

alábbi határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  375/2013.(IX.26.)  határozata  zárt  ülés  
elrendeléséről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta az alábbi ügyekben 
a zárt ülés tartására vonatkozó javaslatot:
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- volt Szepessy kastély magántulajdonú tulajdon részeinek megvásárlása
- Berente Bajcsy-Zs út 7. fsz. 4. számú lakás megvásárlása
-  szolgalmi  jog  bejegyzése  szv.  csatorna,  csapadékvíz  elvezető  árok (330-335 és  216 hrsz-ú 
ingatlanok)
- Berente 512 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: folyamatos

 ML Barlangkutató Egyesület Együttműködési Megállapodás  
Heutschy László TG vezető kéri a képviselő-testületet gondolja át a döntését a Barlangkutató 

Egyesület Együttműködési Megállapodásával kapcsolatban. Az egyesület a sportoktatásért nem 

kérne pénzt, 200 eFt+ÁFA a költsége annak, hogy kivágja a fákat és ez egész évre szól.

Szántó Lajos alpolgármester javasolja az együttműködési Megállapodás elfogadását.

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  határozata 
Együttműködési  Megállapodás  jóváhagyása/elutasítása  a  Marcel  Loubens  Barlangkutató 
Egyesülettel 
Berente  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megvitatta  az  Együttműködési 
Megállapodást és azt jóváhagyva 2013. évben 200 eFt-al támogatja az egyesületet.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A kérelem és megállapodás a jkv. 9. számú mellékletét képezik.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: folyamatos

Szántó Lajos alpolgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 6 képviselő vett részt 

és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület  egyhangúlag 6 igen,  0 nem szavazattal  és 0 tartózkodással meghozta az  

alábbi határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  376/2013.(IX.26.)  határozata 
Együttműködési  Megállapodás  jóváhagyása/elutasítása  a  Marcel  Loubens  Barlangkutató 
Egyesülettel 
Berente  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megvitatta  az  Együttműködési 
Megállapodást és azt jóváhagyva 2013. évben 200 eFt-al támogatja az egyesületet.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A kérelem és megállapodás a jkv. 9. számú mellékletét képezik.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: folyamatos

 Berente, 0198 hrsz alatti telken lévő istálló   

Juhász József  polgármester tájékoztatásul  közli,  hogy a  Provideál  Plusz  Kft.  elkészítette  a 

Berente, 0198 hrsz. alatti telken lévő istálló értékbecslését. Az ingatlan forgalmi értéke 680 eFt. 

Fortuna János jegyző szerint az értékbecslést el kell juttatni az érintettek részére is.

Szántó Lajos alpolgármester szerint a becsült ár nem magas, javasolja elfogadását.
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Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:

Berente  Község Önkormányzata  képviselő-testülete  …./2013.(IX.26.)  határozata  a  Berente,  
0198 hrsz alatti telken lévő istálló megvásárlásáról
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megvásárolja a Berente, 
0198 hrsz alatti telken lévő istállót, melynek ingatlanforgalmi értéke 680 eFt. Felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
Az értékbecslés a jkv. 10. számú mellékletét képezik.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: folyamatos

Szántó Lajos alpolgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 6 képviselő vett részt 

és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület  egyhangúlag 6 igen,  0 nem szavazattal  és 0 tartózkodással meghozta az  

alábbi határozatot:

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 377/2013.(IX.26.)  határozata a Berente,  
0198 hrsz alatti telken lévő istálló megvásárlásáról
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megvásárolja a Berente, 
0198 hrsz alatti telken lévő istállót, melynek ingatlanforgalmi értéke 680 eFt. Felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
Az értékbecslés a jkv. 10. számú mellékletét képezik.
Felelős:  polgármester, jegyző, Határidő: folyamatos

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

folytatja munkáját. 

kmf.

Juhász József Fortuna János Nyeste József 
polgármester jegyző jkv. hitelesítő

Mellékletek:

1. sz. melléklet: 364/2013.(IX.26.) határozathoz, az új SZT és TRT részletterv
2. sz. melléklet: 366/2013.(IX.26.) határozathoz, Védőnői beszámoló
3. sz. melléklet: 367/2013.(IX.26.) határozathoz, Körzeti megbízott kinevezése
4. sz. melléklet: 368/2013.(IX.26.) határozathoz, Körzeti megbízott iroda kialakítás
5. sz. melléklet: 369/2013.(IX.26.) határozathoz, Sportegyesület beszámoló
6. sz. melléklet: 370/2013.(IX.26.) határozathoz, BURSA HUNGARICA Ösztöndíjrendszer 2014. évi felhívása
7. sz. melléklet: 371/2013.(IX.26.) határozathoz, Komlóska Önkormányzat kérelme
8. sz. melléklet: 374/2013.(IX.26.) határozathoz, SztBIO előterjesztés: gyógy masszőr
9. sz. melléklet: 376/2013.(IX.26.) határozathoz, ML Barlangkutató Egyesület Együttműködési Megállapodás
10. sz. melléklet: 377/2013.(IX.26.) határozathoz, Berente, 0198 hrsz alatti telken lévő istálló értékbecslése

/Users/Gabca/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/jkv09_26ny.doc 27


