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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. január 30-án a Polgármesteri 

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

 

Jelen vannak:  Juhász József  polgármester  

 Szántó Lajos  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő  

 Nyeste József  képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

 Haga Gyula  BCNÖ elnök  

További meghívottak: Heutschy László  BTG vezető 

 Márföldi Erzsébet  SztBIO igazgató 

 Tallósné Novák Irén  BMK vez.  

 Kalász Lászlóné  BHN óvoda vezető 

 Borza Bertalan  BMESZ vezető 

 

Juhász József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő teljes 

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

javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

NYILVÁNOS 

1. A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2013. évi önkormányzattól kapott 

támogatás felhasználásáról.  

 (Előterjesztő: egyházközség kurátora 

2. Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2013. évi önkormányzattól kapott  

támogatás felhasználásáról.  

 Előterjesztő: egyházközösségi gondnok 

3. A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Berentei Székhelyhivatala és a Berente-Alacska 

Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi költségvetésének elfogadása 

határozattal 

 Előterjesztő: polgármester  Véleményező: bizottságok 

4. A 2014. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztése 

 Előterjesztő: polgármester  Véleményező: bizottságok 

5. Berentei Település Gondnokság 2014 évi munkatervének és a helyi Szociális 

Földprogramnak, valamint közfoglalkoztatási tervnek a jóváhagyása 

 Előterjesztő: BTG vezető 

6. Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2014 évi munkatervének elfogadása  

Előadó: BMESZ vezető 

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

 Előadó: jegyző 

8. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

 Előadó: polgármester  

9. Az Áht 29. § (3) bekezdése szerinti határozat elfogadása 

 Előadó: polgármester 

10. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

ZÁRT 

1. önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás,  
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2. személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6  igen 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással 

határozathozatal nélkül egyetért a napirendi pontokkal. Ezzel egyidejűleg elfogadta Tóth 

Tamás képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

 

1. Napirendi pont 

A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2013. évi önkormányzattól kapott 

támogatás felhasználásáról.  

 

Czakó Árpádné gondnok: köszöni az elmúlt esztendőben kapott támogatást, melyet részletesen 

ismertet. A fennmaradt összeget a 2014. évi terveikhez tartalékoljuk, melyek a következők: 

templom mellett egy járda kialakítása, templom hangosításának kiépítése. 

Nyeste József képviselő: szeretné ha egy-két szóval reagálna a polgármester a hangosításra. 

Juhász József polgármester: az egyház nem kért semmit, ebben az évben szeretnék a 

hangosítást megoldani.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 

a beszámolót. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(I.30.) határozata a Berentei 

Református Egyházközség tájékoztatójáról és pü.-i beszámolójáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Református 

Egyházközség tájékoztatóját és azt tudomásul veszi. A testület az Egyházközség 2013. évi 

önkormányzati pénzügyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

A tájékoztató illetve beszámoló a jkv. ….. sz. mellékletét képezi. 

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 1/2014.(I.30.) határozata a Berentei 

Református Egyházközség tájékoztatójáról és pü.-i beszámolójáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Református 

Egyházközség tájékoztatóját és azt tudomásul veszi. A testület az Egyházközség 2013. évi 

önkormányzati pénzügyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

A tájékoztató illetve beszámoló a jkv. 1. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

2. Napirendi pont 

Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2013. évi önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról.  

 

Vincze Györgyné gondnok: köszöni az önkormányzattól kapott támogatást. Külön köszöni a 

polgármester úr támogatását. A támogatás összegének nagy részét egyházfenntartásra használták 

fel. 
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Juhász József polgármester: több vád ért azért, hogy mind a két egyháznak átutaltam a 

jutalmamat. A nagy keresztnek a rendbetételét tervezi az egyház? 

Vincze Györgyné gondnok: tervbe van véve, a Don Bosco szakiskolától is kértek árajánlatot, 

hogy mit lehet vele kezdeni. A feszület porlad, a fenyőfát is ki kell vágni mellőle. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 

a beszámolót. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(I.30.) határozata a Berentei 

Római Katolikus Egyházközség tájékoztatójáról és pü.-i beszámolójáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Római katolikus 

Egyházközség tájékoztatóját és azt tudomásul veszi. A testület az Egyházközség 2013. évi 

önkormányzati pénzügyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

A tájékoztató illetve beszámoló a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

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 2/2014.(I.30.) határozata a Berentei Római 

Katolikus Egyházközség tájékoztatójáról és pü.-i beszámolójáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Római katolikus 

Egyházközség tájékoztatóját és azt tudomásul veszi. A testület az Egyházközség 2013. évi 

önkormányzati pénzügyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

A tájékoztató illetve beszámoló a jkv. 2. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

Nyeste József képviselő: visszatérnék a Református egyházra. Abból az összegből amit utalunk 

meg fogják oldani az akadálymentesítést. Ha nem tudják megoldani, akkor el kellene fogadni 

némi támogatást. 

Tóth Tamás képviselő: meg kell várni az árajánlatokat, hogy mi mennyibe kerül, ha nem elég 

akkor kipótolja az önkormányzat. 

 

3. Napirendi pont 

A Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi 

költségvetésének elfogadása határozattal 

 

Fortuna János jegyző: az óvoda költségvetését a képviselő-testületnek határozattal kell 

elfogadni. A Társulási Tanács jogköre elfogadni a végleges költségvetést.  A hivatal 

költségvetése a kv.-i rendeletben kerül elfogadásra. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 

a Társulási tanács 2014. évi költségvetésének jóváhagyását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(I.30.) határozata a Berente- 

Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2014. évi 

költségvetésének jóváhagyásáról 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berente- Alacska Települések 

Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2014. évi költségvetését és azt az 

előterjesztés szerint 88 064 eFt bevételi és kiadási előirányzattal/az alábbi kiegészítéssel 

……………….. elfogadta. 

Az előterjesztés a jkv. ….. sz. mellékletét képezi. 

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 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 3/2014.(I.30.) határozata a Berente- 

Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2014. évi 

költségvetésének jóváhagyásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berente- Alacska Települések 

Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2014. évi költségvetését és azt az 

előterjesztés szerint 88 064 eFt bevételi és kiadási előirányzattal elfogadta. 

Az előterjesztés a jkv. 3. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

4. Napirendi pont 

A 2014. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztése, elfogadása 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke elmondja: A bizottság megtárgyalta Berente 

Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét. Az intézmények 

költségvetési tervezetét, a Közös Önkormányzati Hivatallal 2014. január 20-án megtartott 

egyeztetést követően, január 21-i bizottsági ülésen került megtárgyalásra. A bizottság az anyagot 

megtárgyalta és módosításként bekerült minden intézmény rendelettervezetébe az 5 %-os 

bérfejlesztés, illetve a felhalmozási kiadások oly módon történő tervezése, hogy az 

önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások az önkormányzatnál, az 

eszközbeszerzése az adott intézménynél került tervezésre. 

A START program keretén belül foglalkoztatottak részére havi az előző évi döntést követve 

15.000.- Ft/fő/hó összegű Erzsébet és étkezési utalvány juttatást tartalmaz a költségvetési 

rendelet tervezet. Mivel ez az összeg meghaladja a saját dolgozók cafatéria keretét, ennek 

kompenzálására, az egyenlő bánásmódról szóló törvényt betartva, a saját dolgozóknak is 

beépítésre került bruttó évi 60.000.- Ft-os ajándékutalvány.  

A legjelentősebb felújítás a Bánya telep volt, mivel a 2014. január 1-én létrehozott Berentei 

Műszaki Ellátó Szervezet telephelye lesz. Nagy volumenű felújítási feladat még a 26-os út és a 

szennyvíztisztító telep. 

A lakosságnak nyújtott támogatások tervezete a 2013. évi várható összeghez képest több mint 24 

millió forinttal nőtt. 

Az önkormányzat tartalékkerete 203.497 eFt, mely fedezetet biztosít további fejlesztésekre, 

támogatásokra, e mellett indokolt mértékű helyi adó kedvezményekre is, a nehéz gazdasági 

helyzetben lévő vállalkozások számára.  

Pogány Sándor képviselő: minden évben felmerül, hogy hová költötte el az önkormányzat a 2 

milliárd forintot. Ezt az összeget az önkormányzat nem költi el, minden évben jelentős 

mennyiségű összeget visz át a másik évre. 
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Nyeste József képviselő: valami nem stimmel – ha átvisszük minden évben, akkor mégiscsak 

elkölti az önkormányzat azt a pénzt. 

Tóth Tamás képviselő: 1,4 milliárddal gazdálkodik a az önkormányzat, ebből jelentős összeg 

kerül a lakosság számára. 

Fortuna János jegyző: ezt úgy nevezik, hogy pénzmaradvány, ennek az egy része szerződéses 

kötelezettségekre fordítanak. A zárszámadásnál kerül sor a részletezésére. Igazából csak a folyó 

bevételeket tudjuk elkölteni. Március 15-ig csak a tartalék áll rendelkezésükre. Mindenki 

láthatja, hogy a bevételek és a kiadások hogyan alakultak 1999-től.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

 

Berente Községi Önkormányzat 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  

 

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

törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve a 

pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi 

rendeletet alkotja. 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a berentei közös 

önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre 

(intézményekre) terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

 eredeti előző módosított ei.. új módosított ei. 

 1/2014 ÖR   

Bevételi főösszegét 1.942.320.- E Ft-ban   

Kiadási főösszegét 1.942.320.- E Ft-ban   

Tervezett pénzmaradvány összegét 500.000.- E Ft-ban   

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-

testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint 

állapítja meg: 

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 
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(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(3) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 

részletezi.  

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 

melléklet szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 

költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és 

a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 

9.2.,9.3.,9.4.,9.5.,9.6. sz. mellékletek szerint határozza meg. 

(8) Az önkormányzat a kiadások között 204.062.- E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít 

meg.
 
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja 

meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 9 %-át. Ennek fedezetére a testület 

egyedi döntésével a tartalékkeretből biztosítható fedezet, illetve a személyi juttatások évközi 

megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás 

szolgálhat. 

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke 

eléri az éves  eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a 

tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a 

költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.  

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10.sz. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 

tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert 

tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25.-i állapotnak 

megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5.-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles 

adatszolgáltatást teljesíteni. 

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

gyakorolja. 
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5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatok közötti módosításáról, 

a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

minden esetben fenntartja magának.  

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzaton belüli rovatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, saját hatáskörben módosíthatja.  

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 

előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként 

(a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 

elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 

Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé 

kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla 

ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások 

terhére növelhető. 

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a 

Képviselő-testületet tájékoztatja.  

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt 

előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az 

előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 

intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az 

azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb 

előirányzatokkal a 229/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 

munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, 

a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges 

módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori 

intézményvezetőt terheli. 

(4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-

módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 

valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat 

esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 
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(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kazincbarcika és Vonzáskörzete 

Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső ellenőrzés útján gondoskodik. A 

megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Az e rendeletben jóváhagyott költségkeret terhére nyújtandó támogatások csak 

együttműködési megállapodás alapján folyósíthatóak, eseti testületi döntést és az előző évi 

támogatással történő elszámolást követően. Az együttműködési megállapodásban, a 

támogatott kötelezettséget kell, hogy vállaljon a támogatás elszámolására, a tárgyévet 

követő március 31.-ig és a jogosulatlanul felhasznált (nem a kért célra fordított) támogatás 

visszafizetésére. 

(2) Az önkormányzati dolgozók részére nyújtható éven belüli illetmény előleg keret összege az 

intézményi bérkeret 5 %-a. A folyósítás részletes szabályait az önkormányzati hivatal belső 

szabályzata tartalmazza, mely az önálló költségvetési szervekre is hatályos a 

munkamegosztási megállapodás alapján. 

(3) A lakáscélú munkáltató kölcsönkeret intézményenként felhasználható összegét a 6. számú 

tájékoztató melléklet tartalmazza. Az egy dolgozó részére adható munkáltatói kölcsön 

összege nem haladhatja meg havi bruttó illetményének tízszeresét illetve az 1,5 millió 

forintot. 

A kölcsön kérelmek elbírálása a – minden költségvetési szervre vonatkozóan – az 

önkormányzati hivatal szabályzatában foglaltak szerint, az intézményvezető hatásköre.  

(4) a) A közalkalmazotti illetmények tekintetében – a jóváhagyott bérkeret terhére, a b) pontban 

és a testület egyedi határozataiban foglalt eltérésekkel – csak a Kjt szerinti illetmények és 

pótlékok alkalmazhatóak, de a korábbi hatályos előírások alapján - határozatlan időre - 

megállapított juttatások fedezetét a testület 2014. évben is biztosítja.  

b) Az intézmények 2014. évi bérfejlesztésre a személyi kiadási előirányzatok között e célra 

jóváhagyott összeget használhatják fel. A soros lépések és a bérkompenzáció nélküli átlagos 

béremelés nem haladhatja meg az 5 %-ot. 

c) A köztisztviselők és fizikai alkalmazottak részére a korábbi hatályos előírások alapján - 

határozatlan időre - megállapított juttatások fedezetét a testület 2014. évben is biztosítja.  

d) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) 

bekezdése szerinti illetménykiegészítések mértéke egységesen 20 %. 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak (közalkalmazottak és 

köztisztviselők, valamint fizikai alkalmazottak) részére adható választható béren kívüli 

juttatások (VBKJ) és az azt terhelő, munkáltatói közterhek fedezetére 200.000.- Ft/fő/év 

költségkeretet biztosítja.  

(6) A VBKJ keretében nyújtható természetbeni juttatásokat és azok igénybevételének szabályait 

az önkormányzat – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA) 

hatályos előírásai alapján készült - VBKJ Szabályzata és az önkormányzati hivatal belső 

szabályzata tartalmazza, mely az önálló költségvetési szervekre is hatályos a 

munkamegosztási megállapodás alapján. 

(7) Az (5) bekezdésben foglalt juttatáson felül - az SZJA tv. 70. §-a alapján - a határozatlan időre 

kinevezett, valamint az azt helyettesítő, teljes munkaidős önkormányzati dolgozók – egyes 

meghatározott juttatásnak minősülő – ajándékutalványra vagy Erzsébet utalványra 

jogosultak, melynek munkáltatói közterheket is tartalmazó bruttó keretösszege 64 000 

Ft/fő/év. Részmunkaidőben illetve nem teljes évet ledolgozott dolgozóknak időarányos 

juttatás jár. 
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(8) A képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 

szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról … szóló 24/2006.(XI.13.) ÖR 8. §-ában foglalt 

juttatások fedezetére az önkormányzati hivatal dolgozói vonatkozásában 2014. évre a 9.2. 

számú melléklet szerinti összegeket hagyja jóvá.  

(9) A képviselők munkájához szükséges – részükre használatra átadott – eszközök, felszerelések 

beszerzésére a testület a 9.1. sz. mellékletben szereplő összeget hagyja jóvá. 

(10) A képviselő-testület a PFB javaslatára a nyugdíjba vonuló önkormányzati dolgozók 

jutalmazására 2014. évben a munkáltatói közterheket is tartalmazó bruttó 200 eFt/fő 

összeget hagy jóvá. 

9. §  

(1) Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

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 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 1/2014.(II....) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  

(a rendelet a jkv. 4. sz. mellékletét képezi) 

5. Napirendi pont 

Berentei Település Gondnokság 2014 évi munkatervének és a helyi Szociális Földprogramnak, 

valamint közfoglalkoztatási tervnek a jóváhagyása 

 

Heutschy László TG vezető közli, hogy a pályázatokat benyújtották, az elbírálás tavasszal 

várható. A bizottság elfogadta a Település Gondnokság költségvetését. 

Juhász József polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testületi ülésre megérkezett Berentés 

Mariann műszaki ellenőr. Felkéri, hogy adjon tájékoztatást a folyamatban lévő ügyekről. A 

legfontosabb kérdés a Bánya épülete – hogy áll? 

Berentés Mariann műszaki ellenőr: a tervek elkészültek. A jegyző tájékoztatása alapján 

vágópont került tervezésre a bánya területén lévő ingatlanon, ezért a hálózatot fel kell fejleszteni, 

ennek az egynek a változtatása folyamatba van.  

Juhász József polgármester: miért tartott egy évig? Miért nincs beadva az engedélyezési terv? 

Berentés Mariann műszaki ellenőr: szeptemberben úgy volt, hogy be tudjuk adni, de a 

családommal történt egy szörnyű esemény. Szeretné megköszönni a képviselő-testület 

támogatását. Újra kellett terveznem, de a program nem tudta kezelni, most lettem kész vele – 

elnézést kér. 

Tóth Tamás képviselő: mikor tudjuk elkezdeni a munkálatokat a bánya területén ? 

Berentés Mariann műszaki ellenőr: a beadástól számított 15 nap áll rendelkezésre a 

hiánypótlásra. Ha írnak ki hiánypótlást, akkor is február 20., onnantól 30 nap áll rendelkezésre a 

hatóságoknak, hogy kiadják az engedélyt. Április, májusban el lehet kezdeni a kivitelezést. 

Nyeste József képviselő: vegyük már figyelembe, hogy tavaly indult az egész, megint halljuk a 

magyarázkodást. Már rég kész kellett volna lenni. Menjen be a „Zsuzsi” területére – embertelen 

körülmények között dolgoznak. Ha megnézzük bármelyik intézményt: ki engedné ezt meg, hogy 

a dolgozói ilyen körülmények között dolgozzanak! Nagyban segítettünk volna, ha építünk egy 

szociális épületet a bányánál.  

Berentés Mariann műszaki ellenőr: az egyeztetések lehet, hogy nem mentek elég lendületesen, 

igaza van Képviselő úrnak. Közben változtak a jogszabályok is január 1-től. 
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Tóth Tamás képviselő: a bányaépület elhúzódása a műszaki csoportnak a létét is átalakítja. Az 

eredeti elképzelés az volt, hogy a bányában szerettük volna elhelyezni a gépparkot, a 

szerszámokat. Próbáljuk már megsürgetni ! A tűzi víz rendben van? 

Berentés Mariann műszaki ellenőr: igen rendben van, azonban a vágópont kialakításánál újra 

óriási terhelés adódik majd, a hálózat nem tudom mennyit bír majd el. A tűzi víz hálózat nem 

erre lett kitalálva (vágópont). 

Tóth Tamás képviselő: hagyjuk ezt a vágópont mizériát. Fontossági sorrendet kell felállítani, 

lényeg a bánya épület elkészülése.  

Fortuna János jegyző: a vágópont tervezése, nem hátráltatja a bánya felújítását, célszerű a 

kivitelezés megkezdése előtt tudni, hogy milyen feltételek mellett biztosítható a vágópontnak a 

közmű ellátottsága. Az ivóvíz vezeték és szv csatorna mérete olyan legyen, hogy a vágópontot is 

ellássa. 

Kéri a tervező asszonyt, hogy adjon tájékoztatás az urnafalról, a Bem J. 12 és az Ady E. 33. úti 

ingatlanok munkáiról. 

Berentés Marianna műszaki ellenőr: szeptemberben kérte a Jegyző úr az urnafalnak az 

elkészítését, novemberre el is készült, a szolgálati lakásra is elkészítettem, megküldtem a Jegyző 

úrnak, semmiféle döntést nem kaptam azóta. Az urnafalra 3 variácót készítettem, de semmilyen 

támpontom nem volt. 

Szolgálati lakás: minimális a változtatás 1-2 héten belül beadható. Nem tudja, hogy a bérlők 

tisztában vannak-e azzal, hogy ez az átalakítás mibe kerül. Vizes helyiség, fürdőszoba 

kialakítása, aki építkezett már az tudja, hogy ez majdnem 1 mFt. Az Ady E. útnál nincs víz 

bekötve, a Bem J. úti ingatlan kivitelezésével gondok vannak. Le kell bontani az eddig 

építetteket. Nem vállalok felelősséget azért, ha valaki szabálytalanul megépítette, én elvállaltam 

a felelős műszaki vezetést.  

Nyeste József képviselő: az igaz, hogy nem ezresekről van szó. Ezek az emberek tudják, hogy 

mit csinálnak. tudták, ha elkezdik az építkezést az önkormányzatnak felelőssége van, a műszaki 

csoportnak be kell fejezni.  

Berentés Mariann műszaki ellenőr: hivatalosan be kell jelenteni, hogy elkezdődött az 

építkezés, 5 év van rá, hogy befejezze. A bérlőnek nincs meg rá a pénze, hogy befejezze. Az 

iparkamaránál regisztrált vállalkozónak lehet a munkát elvégezni. 

Tóth Tamás képviselő: a falu 90 %-a jöhetne azzal, hogy az építkezését fizessek ki az 

önkormányzat. Urnafal: érdemes lenne a lakók véleményét kikérni, hogy melyik volna a 

megfelelő. 

Juhász József polgármester: a bizottsági ülésen felvetődött: ha az önkormányzat megépíti az 

urnafalat, akkor joggal jön kérelemmel az is, aki megcsináltatta a sírját saját pénzén, joggal 

sérelmezi, hogy az önkormányzat megépíti az urnafalat. 

Tóth Tamás képviselő: nem szabad odaadni ingyen az urnafalat, sehol nincs ez így.  

Juhász József polgármester: az urnafalról egyelőre nem tudunk dönteni. 

Berentés Mariann műszaki ellenőr: a bányánál a kivitelezést április-májusban el lehet kezdeni. 

Juhász József polgármester: még árajánlatokat kell kérni a kivitelezésre, ez közbeszerzés alá 

fog esni, az is kb. 3 hónap. Több munka is közbeszerzés alá fog esni pld. iskola, óvoda átalakítás. 

Berentés Mariann műszaki ellenőr: szét lehet szedni szakáig munkákra. Március közepén lesz 

egy pályázati kiírás, amire a bánya épület erre megfelelne. 

Juhász József polgármester: sajnos a pályázaton Berente nem fog nyerni. 

Megköszöni Berentés Mariann műszaki ellenőr tájékoztatását. 

 

Folytatódik az Település Gondnokság előterjesztése: 

 

Heutschy László TG vezető ismerteti a Település Gondnokság 2014. évi munkatervét. 

Folytatódik a Start munkaprogram 100 %-os támogatással. Két csoportot szeretnének létrehozni: 

mezőgazdasági- és értékteremtő csoport, a fő profil a mezőgazdaság lenne. A munkabérek 
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emelkednek az elmúlt évekhez képest. A legalacsonyabb munkabér 77.300.- Ft, a legmagasabb 

109.000.- Ft. 

Juhász József polgármester: sajnos ebből az összegből, alig kapnak ki 50 eFt-ot az  emberek. 

Ellenőrizni fogják-e, hogy kinek van földje, ahová a vetőmagokat, virágokat el lehet ültetni? 

Heutschy László TG vezető: tavaly is ellenőrizték. 

Fortuna János jegyző: a szociális juttatás ellenőrzését végezze el a Település Gondnokság. A 

szerződéskötés is fontos a lakossággal, az utóellenőrzéssel voltak problémák, pld. ha az igényelt 

fát felvette, de nem ültette el, le kell vonni a támogatásokból. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: a bizottság megtárgyalta a TG munkatervét, azt 

elfogadásra javasolja a horgásztó körbekerítése kivételével. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(I.30.) határozata a BTG 2014. 

évi munkatervének jóváhagyásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Település 

Gondnokság 2014. évi munkatervét és azt az előterjesztés szerint elfogadta, a horgásztó 

körbekerítése kivételével. 

A munkaterv a jkv. ….. sz. mellékletét képezi. 

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 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 4/2014.(I.30.) határozata a BTG 2014. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Település 

Gondnokság 2014. évi munkatervét és azt az előterjesztés szerint elfogadta, a horgásztó 

körbekerítése kivételével. 

A munkaterv a jkv. 5. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

5.1. TG előterjesztés:Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület támogatása 

 

Heutschy Lászó TG vezető: az Egyesület 200 eFt ellenében - amit támogatásként hagyott jóvá a 

testület – teljesítette a tónál a veszélyes fák kivágását. Viharkár esetén fakivágásokban, egyéb 

veszélyes fák kitermelésében továbbra is rendelkezésünkre áll. Szeretné, ha a támogatást 2014 

évben is megkapná az egyesület  

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

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete ../2014.(I.30.) határozata Együttműködési 

Megállapodás a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesülettel 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta az Együttműködési Megállapodást 

és azt jóváhagyva, 2014. évben 200 eFt-al támogatja az egyesületet. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására 

Az előterjesztés a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, TG vez.    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 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 5/2014.(I.30.) határozata Együttműködési 

Megállapodás a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesülettel 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta az Együttműködési Megállapodást 

és azt jóváhagyva, 2014. évben 200 eFt-al támogatja az egyesületet. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására 

Az előterjesztés a jkv. 6. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, TG vez.    Határidő: folyamatos 

 

5.2. TG előterjesztés: Étkezési utalvány juttatásának szabályzata 

 

Heutschy László TG vezető: elkészítették a közfoglalkoztatottak „Munkaösztönzést célzó” 

étkezési utalvány juttatásának szabályzatát.  Kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(I.30.) határozata a 

közfoglalkoztatottak munkaösztönzést célzó” étkezési utalvány juttatás szabályzatának 

elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a közfoglalkoztatottak munka 

ösztönzést célzó étkezési utalvány juttatásának szabályzatát és az előterjesztést szerint 

jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. …. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, TG vez.    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 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 6/2014.(I.30.) határozata a 

közfoglalkoztatottak munkaösztönzést célzó” étkezési utalvány juttatás szabályzatának 

elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a közfoglalkoztatottak munka 

ösztönzést célzó étkezési utalvány juttatásának szabályzatát és az előterjesztést szerint 

jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. 7. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, TG vez.    Határidő: folyamatos 

 

6. Napirendi pont 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2014 évi munkatervének elfogadása 

 

6.1.  BMESZ 2014. évi munkaterve 

 

Borza Bertalan BMESZ vezető: a szervezet megkezdte a működését. A munkaterv 

összeállításánál figyelembe vette az önkormányzat 2014. évi koncepcióját. az előző évi 

munkálatokból kimaradtakat figyelembe vette. Jelenlegi létszám 12 fő. Figyelembe kell venni a 

szakma összetételét: nincs villanyszerelő, ács, vízvezeték szerelő, fűtés szerelő sincs. 
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Figyelembe kell venni a hely szűkét, a gépeket, szerszámokat egyelőre nem tudják külön erre a 

célra kijelölt helyiségben tárolni. Kéri a munkaterv elfogadását. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: bizottság megtárgyalta a BMESZ munkatervét és 

elfogadásra javasolja.  

Tóth Tamás képviselő: hol fognak tartózkodni helyileg, hol fogják tárolni a szerszámokat, 

gépeket? 

Borza Bertalan BMESZ vezető: próbáltunk találni egy alternatív megoldást. A szerszámokat 

egyelőre a Település Gondnokság épületének pincéjébe kerülnek. Februári hónapban a 

lakatosokkal egy tároló helyiséget szeretnének elkészíteni. Bejárva az intézményeket, látta az 

általános iskola alagsorában meglévő műhelyt, ott egy kisebb létszámú csoportot el lehetne 

helyezni. 

Szántó Lajos alpolgármester: nem kellene „kavarni”, hogy az iskolába menjenek a dolgozók, 

így is az a gond, hogy elvesznek a szerszámok, valamilyen más megoldást kell találni. Nyoma 

legyen, ha valaki kivisz pld. egy reszelőt – ezeket meg kell oldani. 

Borza Bertalan BMESZ vezető: Az SZMSZ-t elkészítettem, a műszaki csoport 4 főből állna, 

nem hiszem, hogy az iskolában gondot jelentene a 4 fő elhelyezése. A gépeknek helyiséget 

egyelőre nem talált. A munkaeszközöket bélyegzővel fogom ellátni, mert az a tapasztalat. hogy 

nem mindig a kiadott szerszámok kerülnek vissza. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …2014.(I.30.) határozata a BMESZ 2014. 

évi munkatervének jóváhagyásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Műszaki Ellátó 

Szervezet 2014. évi munkatervét és azt az előterjesztés szerint elfogadta. 

A testület egyidejűleg jóváhagyja a BMESZ szervezeti és működési szabályzatát. 

A munkaterv a jkv. …. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, BMESZ vezető   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 4 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 7/2014.(I.30.) határozata a BMESZ 2014. 

évi munkatervének jóváhagyásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Műszaki Ellátó 

Szervezet 2014. évi munkatervét és azt az előterjesztés szerint elfogadta. 

A testület egyidejűleg jóváhagyja a BMESZ szervezeti és működési szabályzatát. 

A munkaterv a jkv. 8. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, BMESZ vezető   Határidő: folyamatos 

 

6.2. BMESZ Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Borza Bertalan BMESZ vezető: elkészítette a BMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(I.30.) határozata a BMESZ 

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Műszaki Ellátó 

Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát azt az előterjesztés szerint elfogadta. 

Az SZMSZ  munkaterv a jkv….. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, BMESZ vezető   Határidő: 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 5 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2014.(I.30.) határozata a BMESZ 

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Műszaki Ellátó 

Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát azt az előterjesztés szerint elfogadta. 

Az SZMSZ  munkaterv a jkv. 9. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, BMESZ vezető   Határidő: folyamatos 

 

Juhász József polgármester felhívja az int.vez. figyelmét, hogy a végrehajtásra nagyon 

figyeljen oda. 

Nyeste József képviselő: az intézményvezető azért állította össze így a munkatervet, mert 

magára van hagyva, ha ilyen arányban lett elfogadva, nem az ő hibája.  

 

 Megjegyzés 

Juhász József polgármester megjegyzi, hogy a szavazó rendszer hangminőségével gondok 

vannak, amit tapasztalhat is a hallgatóság.  

Gergelyffy György Zoom 66 Bt: az erősítő rossz, azért nem lehet rendesen hallani a hangot. 

Fortuna János jegyző: kértem ajánlatot a szavazórendszer felújítására, felkértem azt a céget, aki 

a szavazórendszert telepítette, hogy adjanak javaslatokat a meglévő rendszer bővítésére. 

Juhász József polgármester: először is a nyomógombokat kellene kitisztítani, nem 6 mFt-ot 

rákölteni. Ajánlatot kell kérni tisztításra.  

Nyeste József képviselő: ezzel a 7 mFt-os beruházással megoldódik a probléma? 

Juhász József polgármester: egyelőre nem kell foglalkozni egy új szavazórendszer 

kialakításán. 

7. Napirendi pont 

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

 

Fortuna János jegyző ismertet a két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű 

határozatokról szóló tájékoztatót. Készítjük a közbeszerzési tervet a februári ülésre. A Bajcsy-Zs. 

úti csapadékvíz csatorna tervei elkészültek, az engedélyezés csúszik. 

Nyeste József képviselő: a december 13-i rendkívüli testületi ülésen nem vett részt. A honlapon 

olvasta a jegyzőkönyvet, ami már felkerült. a 3. napirendi pontnál a Jegyző úr figyelmeztette a 

képviselő-testületet, hogy nem törvényes a testület döntése, ennek ellenére a testület elfogadta. 

Fortuna János jegyző: a nem lakáscélú önkormányzati épületek, helyiségek bérleti díjának 

felülvizsgálatáról volt szó. Az ingatlan értékeket figyelembe véve, az előterjesztésben az 

szerepel, hogy meg kell emelni a Dankó úti Bolt bérleti díját, ezzel kapcsolatban tettem meg az 

észrevételemet. 

Nyeste József képviselő: annak ellenére, hogy a Jegyző jelzi, hogy nem törvényes a testület 

döntése mégis megszavazták: Ki vállalja a felelősséget?! 

Fortuna János jegyző: a jegyzőkönyv rögzítette, hogy 5 igen, 1 nem szavazattal a testület nem 

fogadta el az előterjesztést. 

Nyeste József képviselő: ezután hozzáfűzte a jegyző, hogy törvénytelen. 

Juhász József polgármester: a jegyző véleményét figyelembe kell-e venni vagy nem a 

testületnek? 

Fortuna János jegyző: a jogszabály csak a jelzési kötelezettséget adja, a Kormányhivatal majd 

megvizsgálja, ha úgy ítéli meg, hogy nem törvényes, akkor jelzi a Polgármester úr felé. 
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Juhász József polgármester: kaptunk észrevétel ezzel kapcsolatban a Kormányhivataltól? 

Fortuna János jegyző: még nem. 

Juhász József polgármester kéri, hogy a testület fogadja el a két ülés között tett intézkedésekről 

és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást. 

 

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

nélkül elfogadta a tájékoztatót. 

 

8. Napirendi pont 

 

A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

Juhász József polgármester ismerteti a képviselő-testület 2014. évi munkaterv tervezetét. 

Augusztus, Szeptember hónapokra nincs betervezve testületi ülés a választások miatt. 

Pogány Sándor képviselő: tele van rossz dátumokkal a munkaterv, át kell nézni, pontosítani. 

Juhász József polgármester: egyetértetek-e azzal, hogy júliustól ne legyen testületi ülés? 

Nyeste József képviselő: miért ne lenne? 

Pogány Sándor képviselő: minden anyag fent van a honlapon, meg kellene nézni mi kerül fel 

oda ! 

Szántó Lajos alpolgármester: augusztusban kellene testületi ülést tartani.  

Juhász József polgármester javasolja a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elnapolta a 

testület 2014. évi munkatervét. 

 

 Képviselői indítvány 

Nyeste József képviselő indítványozza, hogy a leválás óta 1999-től kerüljenek fel a honlapra a 

jegyzőkönyvek, a digitális korszak időszakát éljük. 

Juhász József polgármestert: ha a képviselő-testület az indítvánnyal egyetért szavazzon. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(I.30.) határozata Nyeste József 

képviselő indítványának elfogadásáról/elutasításáról. 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta Nyeste József képviselő 

indítványát az 1999-2009 közötti időszak nyilvános testületi ülések jegyzőkönyveinek honlapra  

történő elhelyezésére és azt elfogadta/elutasítja.**** 

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: 

 

A képviselő-testület 1 igen, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással Nyeste József képviselő 

indítványát  nem fogadta el. 

 

9. Napirendi pont 

Az Áht 29. § (3) bekezdése szerinti határozat elfogadása 

 

Fortuna János jegyző: az Áht. 29. § (3) bek. előírja, hogy az önkormányzat köteles táblázatban 

bemutatni a következő három év saját bevételei összegét és kötelezettségeit. A képviselő-

testületnek határozattal kell ezt elfogadnia. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(I.30.) határozata az 

önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításának jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

tv. 29/A. §-a alapján saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban szereplő 

összegekkel jóváhagyja. 

A táblázatok a jkv. ... sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 

 

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 9/2014.(I.30.) határozata az önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításának 

jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

tv. 29/A. §-a alapján saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban szereplő 

összegekkel jóváhagyja. 

A táblázatok a jkv.10. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 

 

10. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

10.1. Művelődési Központ: Új pályázat kiírása, megbízás, 2014. évi munkaterv 

 

Fortuna János jegyző: a Művelődési központ vezetője 2014. március 1-vel elfogadott egy 

másik álláshelyet. A megüresedett vezetői helyre pályázatot kell hirdetni az intézményvezetői 

álláshelyre 2014. április 1-től. Az új intézményvezető kinevezéséig javasolja Kissné Bencs 

Gabriellát megbízni a vezetői feladatokkal. Elkészült az intézmény 2014. évi munkaterve, melyet 

szintén javasol elfogadni. 

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

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(I.30.) határozata a Berentei 

Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete – a kinevezett intézményvezető 2014. február 

28. napjával történő jogviszony megszüntetési kérelme miatt - a Berentei Művelődési Központ 

intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírását az előterjesztés szerint, a csatolt melléklet 

szerinti formában fogadja el. 

A testület egyidejűleg 2014. március 1.-től, az új intézményvezető kinevezéséig Kissné Bencs 

Gabriella közművelődési szervezőt megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával. Vezetői 

pótléka: 50 eFt/hó. 

A testület jóváhagyja az intézmény 2014. évi munkatervét. 

A pályázati kiírás a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal, ill. 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 5 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2014.(I.30.) határozata a Berentei 

Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete – a kinevezett intézményvezető 2014. február 

28. napjával történő jogviszony megszüntetési kérelme miatt - a Berentei Művelődési Központ 

intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírását az előterjesztés szerint, a csatolt melléklet 

szerinti formában fogadja el. 

A testület egyidejűleg 2014. március 1.-től, az új intézményvezető kinevezéséig Kissné Bencs 

Gabriella közművelődési szervezőt megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával. Vezetői 

pótléka: 50 eFt/hó. 

A testület jóváhagyja az intézmény 2014. évi munkatervét. 

A pályázati kiírás, a munkaterv a jkv. 11. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

10.2. SztBIO előerjesztés: javaslat a SztBIO új szervezeti struktúrájára 

Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató ismerteti az előterjesztést: a SztBIO a szervezeti 

struktúráját 2014. 03. 01. napjával kezdődő hatállyal átalakítja akként, hogy a nappali ellátásban 

megszünteti a mentálhigiénés munkakört, és a megszüntetett munkakör helyébe az Idősek 

Otthona gondozási részlegén létrehoz egy ápoló-gondozó munkakört. Ha a szervezeti struktúra 

ilyen formában elfogadásra került, ezután került beterjesztésre az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzata. 

Fortuna János jegyző: az Idősek Otthonába viszonylag jó egészségi állapotú gondozottak 

kerültek be, azonban állapotromlásuk is várható. Mindenféleképpen indokolt ott növelni a 

létszámot. 

Juhász József polgármester: az intézményvezető nem tehet át egy dolgozót, csak a fenntartó. 

Nyeste József képviselő: ha így van, akkor állok elébe. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(I.30.) határozata a SztBIO 

szervezeti struktúrájának (jóváhagyott álláshelyeinek) módosításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az intézményvezető előterjesztése alapján a 

SztBIO szervezeti struktúráját (jóváhagyott álláshelyeit, -1 fő mentálhigiénés, +1 fő ápoló-

gondozó) az előterjesztés szerint, a csatolt melléklet szerinti formában módosítja, 2014. március 

1.-től. 

A szervezeti struktúra a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző   Határidő: 2014. március 01. 

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

Juhász József polgármester felkéri a testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 

képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 11/2014.(I.30.) határozata a SztBIO 

szervezeti struktúrájának (jóváhagyott álláshelyeinek) módosításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az intézményvezető előterjesztése alapján a 

SztBIO szervezeti struktúráját (jóváhagyott álláshelyeit, -1 fő mentálhigiénés, +1 fő ápoló-

gondozó) az előterjesztés szerint, a csatolt melléklet szerinti formában módosítja, 2014. március 

1.-től. 

A szervezeti struktúra a jkv. 12. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző   Határidő: 2014. március 01 
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10.3. SztBIO előterjesztés: térítési díj módosítása 

 

Márföldi Erzsébet SztBIO int.vez.: a képviselő-testület a 2013. novemberi testületi ülésén 3 %-

os térítési díj emelésről határozott a Szent Borbála Idősek Otthona intézményi térítési díjánál 

2014. február 1.-től. 

Juhász József polgármester: ha én kérelemmel fordulok a testület elé, akkor nem kérek, hanem 

meghunyászkodok. Én támogatom ezt az előterjesztést, azt nem szeretem, ha meg tetszik 

zsarolni. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a 3 %-os térítési díjemelés 

visszavonását. 

Szántó Lajos alpolgármester egyetért az intézményvezető előterjesztésével. 

Pogány Sándor képviselő: az emelés mindig az előző évi inflációhoz igazodik. Más területen 

nem emelt díjat a testület.  

Nem láttam a 2013 évhez viszonyítva mennyivel emelkedik az otthon működése. 

Márföldi Erzsébet SztBIO int.vez.: pontos összeget nem tudok mondani. A személyi kiadások 

fognak emelkedni, a rezsi költségek is nőnek.  

Fortuna János jegyző: a díjváltozás módosítása rendeletalkotási tárgykör, van egy rendelet 

tervezet, amit a testület egy másik napirendi pont keretén belül tárgyal. Javasolja, hogy közbenső 

szavazás szülessen az előterjesztésről. 

Nyeste József képviselő: ezt a 3 %-os béremelést változtassuk meg 3 %-os csökkentésre, a 

komolytalanságot nem én viszem be, a komolytalanság jelen van.  

Pogány Sándor képviselő: figyelembe kell venni azt is, hogy a faluban más ember is él, nem 

helyén való, ha nem foglalkozunk ilyen apró 3 %-al. Ha ennyi pénzt ráköltünk az intézményre, 

ez a 3 %-os emelés meg kell, hogy állja a helyét. 

Nyeste József képviselő: érintett vagyok a párom lévén, a bentlakók élete jó, az Idősek klubja 

úgy működik ahogy, nem lehet panaszra ok. Van egy harmadik szféra a házi segítségnyújtás, 

minőségileg és mennyiségileg is elmarad a támogatásból. Vannak a faluban olyan beteg 

emberek, akiknek az ellátása nincs olyan színvonalon mint a bentlakásosoknál. Tudomása van 

arról, hogy szabadságolások miatt egy ember látta el a házi segítségnyújtást. Az ebédet sem 

nekik kellene kivinni, elveszik az időt a gondozottaktól. Pld. meg kell mérni a gondozott 

vérnyomását, vércukor szintjét, egy időben fel kell mérni azokat a  problémákat, hogy a 

doktornőnek látni kell-e a beteget vagy sem. A házi segítségnyújtásnál közel sincs rendben 

minden. Úgy gondolom, hogy a berenteieknek sokkal többet kell nyújtani. 

Márföldi Erzsébet SztBIO int.vez.: nemcsak a bentlakások részletről van szó, hanem a faluról 

is. Mindenhol előfordul a szabadságolás, de 4 főből 3 fő nem volt szabadságon. A 

házigondozottat nem érinti az emelés, be lett tervezve vérnyomásmérő és vércukorszint mérő 

beszerzés. Nem mondom, hogy nincs mit javítani, - mindenhol van. 

Nyeste József képviselő: 250 mFt-al támogatja a testüelt a SztBIO-t. Én azokról beszélek, akik 

fekszenek otthon, ezekkel az emberekkel kevés időt tölthetnek el a gondozottak. Abban is biztos 

vagyok, hogy meg kellene emelni a létszámot, ezeknek az embereknek szükségük van a 

segítségre. 

Márföldi Erzsébet SztBIO int.vez.: csak úgy tudunk segíteni, ha még több gondozót 

foglalkoztatunk, de ehhez a létszámhoz 4 főt ír elő a jogszabály.  

Juhász József polgármester kéri a testületet köztes szavazással döntsön a SztBIO 

előterjesztéséről. Ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(I.30.) határozata a SztBIO  

térítési díj módosítására benyújtott előterjesztés elfogadásáról/elutasításáról.  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta/elutasítja a SztBIO 

térítési díj módosítására benyújtott előterjesztését. 

Az előterjesztés a  jkv. 13. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, SztBIO vez.   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 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 12/2014.(I.30.) határozata a SztBIO  

térítési díj módosítására benyújtott előterjesztés elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a SztBIO térítési díj 

módosítására benyújtott előterjesztését. 

Az előterjesztés a  jkv. 13. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, SztBIO vez.   Határidő: folyamatos 

 

10.4. Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda szervezeti struktúrája 

Kalász Lászlóné óvoda vez.: az óvodapedagógusi állomány 2013. december 1-től 1 fővel több 

lett a vezetői pályázat és kinevezés következményeként. A 2014. évi költségvetésbe betervezésre 

került egy óvodapedagógus 40 éves szolgálati idővel való nyugdíjazása. Ezen kívül van egy 

határozott idejű dolgozó, akinek a testület 2013. december 1-től 2014. december 31-ig való 

szerződéses munkaviszonyát elfogadta. Az ő álláshelye is fontos a továbbiakban.  

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

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(I.30.) határozata a BHNÓ 

szervezeti struktúrájának (jóváhagyott álláshelyeinek) módosításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az intézményvezető előterjesztése alapján a 

BHNÓ szervezeti struktúráját (jóváhagyott álláshelyeit) az előterjesztés szerint, a csatolt 

melléklet szerinti formában (1 fő határozott idejű óvodapedagógus munkakör engedélyezése) 

módosítja, 2013. december 1.-től 2014. december 31.-ig. 

A szervezeti struktúra a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: 2014. március 01. 

 

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

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 13/2014.(I.30.) határozata a BHNÓ 

szervezeti struktúrájának (jóváhagyott álláshelyeinek) módosításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az intézményvezető előterjesztése alapján a 

BHNÓ szervezeti struktúráját (jóváhagyott álláshelyeit) az előterjesztés szerint, a csatolt 

melléklet szerinti formában (1 fő határozott idejű óvodapedagógus munkakör engedélyezése) 

módosítja, 2013. december 1.-től 2014. december 31.-ig. 

A szervezeti struktúra a jkv. 14. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, Int.vez.    Határidő: folyamatos 

 

10.5. Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelvek, és az etikai eljárás szabályai 

 

Fortuna János jegyző jogszabályi előírás, hogy meg kell határozni a köztisztviselői etikai 

elveket.  
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Nyeste József képviselő: a szocialista embertípus kialakítása – ez régen volt és a 

pedagógusokról beszélek, ez olyan lehet. Ha elfogadja a testület, innentől kezdve bármibe bele 

lehet kötni. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(I.30.) határozata a BKÖH-ban 

dolgozó köztisztviselők hivatásetikai alapelveinek, és az etikai eljárás szabályainak 

jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 231.§. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a BKÖH-ban dolgozó 

köztisztviselők hivatásetikai alapelveit, és az etikai eljárás szabályait az előterjesztés szerint 

jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

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 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 14/2014.(I.30.) határozata a BKÖH-ban 

dolgozó köztisztviselők hivatásetikai alapelveinek, és az etikai eljárás szabályainak 

jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 231.§. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a BKÖH-ban dolgozó 

köztisztviselők hivatásetikai alapelveit, és az etikai eljárás szabályait az előterjesztés szerint 

jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. 15 . sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

10.6. Kistérségi Társulás éves belsőellenőrzési jelentés 

 

Ortó Istvánné pü. főm.: összefoglaló jelentést kell készíteni a belsőellenőrzésről, melyet az 

intézkedési tervek alapján készítenek el.  

Fortuna János jegyző: az ellenőrzés kiterjedt: 

 SztBIO 

- A munkamegosztási megállapodásban a szigorú számadású bizonylatok kezeléséről 

előírás rögzítése. 

- Az üzembentartó intézmény rögzítése a gépjárművek forgalmi engedélyében. 

- A térítési díj hátralékok teljes körű kimutatása a követelések között az intézményi 

mérlegben. 

- A járművek használatba adásáról átadás-átvételi dokumentum készítése. 

- Munkamegosztási megállapodás készítése 

 

 Település Gondnokság 

- A munkamegosztási megállapodásban a szigorú számadású bizonylatok kezeléséről 

előírás rögzítése. 

- Az üzembentartó intézmény rögzítése a gépjárművek forgalmi engedélyében. 

- A járművek és kisgépek használatba adásáról átadás-átvételi dokumentum készítése. 

- Az üzemanyag-fogyasztási normák és a Szabályzat összhangjának megteremtése. 

- A téli norma szabályszerű alkalmazása. 

- A kisgépek üzemelési szabályainak rögzítése. 
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- A kisgépeknél az üzemanyag szabályainak rögzítése 

- A kisgépeknél az üzemanyag felhasználási normák bemérések elvégzése. 

 

A kinnlevőségek behajtásánál állapítottak meg kisebb szabálytalanságot.  

Pogány Sándor képviselő: a felmerült kifogások ki vannak küszöbölve? 

Fortuna János jegyző: az Idősek Otthonánál előírták a térítési díj hátralék behatását, - benne is 

lesz a Szociális rendeletbe.  

Pogány Sándor képviselő: akkor itt minden rendben van? Minden úgy működik ahogy előírták? 

Minden megvan? A kisgépek üzemeltetési szabályai és az üzemanyag normák  megvannak? 

Fortuna János jegyző: úgy tudom, hogy elkészültek, de itt vannak az intézményvezetők, választ 

adhatnak rá. 

Ortó Istvánné pü.főm.: A jelentést az intézményvezetők is megkapták. Az intézményvezetők 

jelzése szerint megtörténtek a hiányosságok pótlása. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az éves belsőellenőrzési jelentés 

elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(I.30.) határozata a 2013. évi 

belsőellenőrzési jelentés elfogadásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a 2013. évi belsőellenőrzési 

jelentést, azt az előterjesztés szerint  jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

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 15/2014.(I.30.) határozata a 2013. évi 

belsőellenőrzési jelentés elfogadásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a 2013. évi belsőellenőrzési 

jelentést, azt az előterjesztés szerint  jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. 16. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

10.7. A Miskolci Egyetem és Berente Község Önkormányzata közötti Együttműködési 

Megállapodás 

 

Juhász József polgármester: a Miskolci Egyetem rektora és főtitkára felkereste az 

önkormányzatot. 

Szántó Lajos alpolgármester: miben segítenek? 

Fortuna János jegyző: Településfejlesztési program: 

 Helyi szociológiai, társadalomkutatási felmérések elemzések készítése a 

településfejlesztési program megalapozásához, 

 helyi közösségfejlesztési programok, 

 helyi környezeti adottságok, erőforrások felmérése, (pld. az egyes önkormányzati 

területek – erőművi pernyetárolók, bezárt berentei bányák, stb. hasznosítási lehetőségei, 

megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségeinek felmérése ( pld. szélerősség, 

gyakoriság mérés, vízenergia stb. 

 helyi egészségügyi állapotfelmérés, a helyi egészségmegőrzés javításának lehetőségei, 
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 a helyi közigazgatás fejlesztés (köztisztviselők speciális szakmai továbbképzése és 

modern módszerek, technikai eszközök alkalmazás, 

 a „közszolgálatiság” fejlesztéséhez, javításához szakmai segítségnyújtás. 

Juhász József polgármester: az egyetemisták kijönnének a településre méréseket végeznének, 

kísérleteket csinálnak a pernyéből térburkolatra. 

Nyeste József képviselő: volt már egy ilyen kísérlet a Debreceni Egyetemmel, de az nem jött 

létre. Azt a szellemi tőket, amit az Egyetem tud nekünk adni el kell fogadni. Valljuk be, hogy 

nem mindenhez értünk, egy szakembert, aki ennek a specialistája nem szabad elengedni. Az 

Együttműködési Megállapodás létrejöttét támogatom. 

Juhász József polgármester: a jövő héten egy jegyzői konferencia lesz Berentén, ahová 

meghívást kapott a Miskolci Egyetem rektora is 

Tóth Tamás képviselő: támogatom az Együttműködési Megállapodás megkötését. A 

Borsodchem, az Egyetem és Berente között jó lenne a közös jövő. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(I.30.) határozata az 

önkormányzat és a Miskolci Egyetem stratégiai együttműködésének jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az önkormányzat és a Miskolci 

Egyetem „Településfejlesztési és Védnökségi program” stratégiai együttműködésére vonatkozó 

javaslatot, azt az előterjesztés szerint elfogadta. 

Testület egyidejűleg jóváhagyja a Miskolci Egyetem és az önkormányzat együttműködési 

megállapodását, 2014. évben 2000 eFt alapösszeggel támogatva a Miskolci Egyetemen folyó 

oktatási és kutatási tevékenységet. 

Az előterjesztés és a megállapodás tervezet a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

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 16/2014.(I.30.) határozata az 

önkormányzat és a Miskolci Egyetem stratégiai együttműködésének jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az önkormányzat és a Miskolci 

Egyetem „Településfejlesztési és Védnökségi program” stratégiai együttműködésére vonatkozó 

javaslatot, azt az előterjesztés szerint elfogadta. 

Testület egyidejűleg jóváhagyja a Miskolci Egyetem és az önkormányzat együttműködési 

megállapodását, 2014. évben 2000 eFt alapösszeggel támogatva a Miskolci Egyetemen folyó 

oktatási és kutatási tevékenységet. 

Az előterjesztés és a megállapodás tervezet a jkv. 17. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

10.8. Árajánlatok megtárgyalása 

Juhász József polgármester ismerteti a beérkezett árajánlatokat. Az ajánlatok közül javasolja 

elfogadni: 

 

 Berente buszmegálló váró (BC 5. porta főút) tervezés, költsége: 80 eFt 

 Jelzőlámpa gyalogátkelőhely átépítés, villogó sárga jelzés helyett nyomógombos vezérlésű 

jelzőlámpa (BC 5. porta, 26-os főút) tervezés, költsége 60 eFt. 

 Berente, Esze T. utca 24. buszváró előtti járdasziget engedélyezési terve, költsége 80 eFt. 
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Fortuna János jegyző: az erdőbirtokossággal tárgyalt, elfogadják egy független szakértő 

véleményét, az Akácos utat is lehetne erdő cserével megoldani, ehhez szükséges a szakértői 

vélemény. A Berente összekötő út melletti 021, 497 hrsz-ú BC Zrt. területek kisajátítási tervét, a 

Berente 0289 hrsz-ú erdő kb. 1 ha-os megosztás földmérési feladatait és a Berente 0289 hrsz-ú 

erdő kb 1 ha-os megosztás (horgásztó mellett) értékbecslését is jóvá kellene hagyni. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(I.30.) határozata árajánlatok 

elfogadásáról  

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

2013. évi pénzmaradvány terhére az alábbi döntést hozta: nettó eFt 
- Berente Buszmegálló váró (BC 5. porta, 26-os főút) tervezés Rékó Tamás 80 eFt 

- Jelzőlámpás gyalogátkelőhely átépítés, villogó sárga jelzés helyett nyomógombos vezérlésű 

jelzőlámpa (BC 5. porta, 26-os főút) tervezés Rékó Tamás 60 eFt 

- Berente Esze T. út 24. buszváró előtti járdasziget engedélyezési terve Rékó Tamás 80 eFt 

- Berente összekötőút melletti 021, 497 hrsz.-ú BC ZRt területek kisajátítási terve  

 Kt Földmérő Kft 90 eFt 

- Berente 0289 hrsz-ú erdő kb. 1 ha-os megosztás földmérési feladatai Károlyi István 90 eFt 

- Berente 0289 hrsz-ú erdő kb. 1 ha-os megosztás (horgásztó mellett) értékbecslése  

 Polonkai István 60 eFt 

Az árajánlatok kimutatása a jkv. …. számú mellékletét képezik. 

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 egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 17/2014.(I.30.) határozata árajánlatok 

elfogadásáról  

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

2013. évi pénzmaradvány terhére az alábbi döntést hozta: nettó eFt 
- Berente Buszmegálló váró (BC 5. porta, 26-os főút) tervezés Rékó Tamás 80 eFt 

- Jelzőlámpás gyalogátkelőhely átépítés, villogó sárga jelzés helyett nyomógombos vezérlésű 

jelzőlámpa (BC 5. porta, 26-os főút) tervezés Rékó Tamás 60 eFt 

- Berente Esze T. út 24. buszváró előtti járdasziget engedélyezési terve Rékó Tamás 80 eFt 

- Berente összekötőút melletti 021, 497 hrsz.-ú BC ZRt területek kisajátítási terve  

 Kt Földmérő Kft 90 eFt 

- Berente 0289 hrsz-ú erdő kb. 1 ha-os megosztás földmérési feladatai Károlyi István 90 eFt 

- Berente 0289 hrsz-ú erdő kb. 1 ha-os megosztás (horgásztó mellett) értékbecslése  

 Polonkai István 60 eFt 

Az árajánlatok kimutatása a jkv. 18. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző  Határidő: folyamatos 

 

10.9. Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szól rendelet módosítása 

 

Fortuna János jegyző ismerteti a rendelet tervezetet: 

Berente Községi Önkormányzat …/2014.(II…..) önkormányzati rendelete  

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2013.(XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. §-ában, a 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott 



F:\2014 évi jegyzőkönyvek\jkv01_30ny.doc 24  

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a a települési 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R) módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 
Az R 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) Berente község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltató:  

a ZV Zöld Völgy Nonprofit Közszolgáltató Kft (3720 Sajókaza, Külterület 082/15., a 

továbbiakban: közszolgáltató) illetve a közszolgáltatási engedély és jogosultság 

megszerzéséig a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság által kijelölt ideiglenes 

közszolgáltató. 

(2) Berente község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező települési hulladékot a 

közszolgáltató a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum lerakóhelyre (3720 Sajókaza, 082/15 

hrsz.) szállítja. 

 

2. § 

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

(1)  Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési hulladék elhelyezéséről az e 

rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles 

gondoskodni.  

      Az ingatlantulajdonosnak a települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a 

közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezésétől számított 8 napon 

belül, írásban a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 

köteles bejelenteni és meg kell jelölnie egyben az ingatlanon lakók számát is. 

(3) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. 

A gyűjtőedényeket, a gyűjtőzsákokat, és a nagydarabos, a lomtalanítás körébe vont települési 

hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 

megközelíthető helyre elhelyezni. 

A gyűjtőedényeket, a gyűjtőzsákokat és a nagydarabos, a lomtalanítás körébe vont települési 

hulladékot legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet elhelyezni a 

közterületre. 

(4) A települési hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 

gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítéskor ne szóródjon, 

valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

A kihelyezett gyűjtőedény, gyűjtőzsák és a nagydarabos, a lomtalanítás körébe vont települési 

hulladék nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat és elhelyezése, egyébként sem 

járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 

rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. Ha a gyűjtőedényben 

olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely a gyűjtőedényben összetömörödött vagy 

befagyott vagy, a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt nem 

lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot kiüríteni, a 

gyűjtőedényt használhatóvá tenni. 

 

3. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a rendelet tervezet 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 az alábbi 

rendeletet alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete  

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2013.(XII.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. 19. sz. mellékletét képezi) 

10.10. Szociális rendelet módosítása 

 

Fortuna János jegyző: korábbi felvetések alapján a Szociális rendeletben kidolgoztam egy új 

ellátási formát. A tervezet szerint  képviselő-testület évente egyszer rekreációs-rehabilitációs 

támogatásként a Berentén, az ipari üzemekben, illetve veszélyességi övezetben (Berente 

település lakott belterületén) eltöltött évekért, kárpótlásként pl. 500 Ft/év/fő támogatást nyújt. 

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

elfogadását a berentei lakosok új juttatási formájának kivételével. 

Pogány Sándor képviselő: a fűtéstámogatás kire vonatkozik? A támogatási kör ki lett egészítve. 

Fortuna János jegyző: a támogatást eddig is megkapták az intézményi ellátottak, de ha 

valakinek térítési díj elmaradása van ebből le lehet vonni. 

Juhász József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet.  

Berente Községi Önkormányzat …/2014.(I…...) önkormányzati rendelete  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

26/2013(XII.16.), 23/2013.(XII.3.), 19/2013.(XI.19.), 12/2013.(VI.28.)  4/2013.(III.6.), 

2/2013.(II.15.), 27/2012.(XI.30.), 25/2012.(X.26.), 20/2012.(VII.4.),  18/2012.(V.31.), 

12/2012.(IV.12.),  6/2012.(II.13.),  4/2012.(I.30.), 35/2011.(XII.19.)  rendelettel módosított 

6/2011.(III.24.) rendelet módosításáról 

 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában  

meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 6/2011.(III.24.)  rendelet (továbbiakban: R) 

módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

Az R 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: módosítás kiemelve 

Fűtés támogatás  

(1) Rendkívüli időjárási körülmények esetén 25.000.- Ft/háztartás/év fűtés támogatást 

biztosíthat az önkormányzat közüzemi tartozás jóváírás és/vagy pénzbeli juttatás formájában, a 

családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) részére. 

(2) Az önkormányzat minden év decemberében a bentlakásos ellátottak, családtagok (ideértve az 

egy háztartásban élő nagyszülő(ke)t, szülő(ke)t, azok élettársát és gyermekeiket) után – 16 év 

alatt 15.000.-Ft/fő, 16 év felett 40000 Ft/fő - önkormányzati tartozás jóváírást és/vagy pénzbeli 

fűtéstámogatást biztosít, a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) részére.  

A bentlakásos ellátott, családfenntartó részére járó támogatás összegének meghatározásakor az 

életvitelszerűen Berentén élő családtagokat  és a tárgyév október 30.-i állapot szerinti illetve a 

16 éves életkor betöltésénél a tárgyév december 31.-i népességnyilvántartási adatokat kell 

figyelembe venni.  

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellátásra az a személy jogosult, akinek a családjában az 1 főre 

eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb 

összegének 800 %-át. 
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(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti – felnőtt családtagok után járó - ellátások 50 %-a – az 

önkormányzat, intézménye felé lejárt határidejű tartozással rendelkezők családja, 

hozzátartozója részére – a lejárt határidejű önkormányzattal, intézményével szemben fennálló 

tartozásának (különösen: a lejárt határidejű szociális, munkáltatói kölcsön, térítési-, étkezési díj, 

lakbér, gépjárműadó hátralék, hozzátartozó által vállalt intézményi díjhátralék) csökkentésére 

fordítandó. A támogatás lejárt határidejű tartozás feletti része készpénzben kifizethető, a 

feltételeknek megfelelő, jövedelemnyilatkozatot kitöltő és a jövedelemigazolásokat leadó 

családfenntartó részére. 

(5) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet (továbbiakban: BMR) 3. § (2) bekezdése 

szerinti szociális rászorultság feltételei: 

a) Háztartásonként legfeljebb 1 m3 tüzifa biztosítható. 

b) A BMR 3. § (2) bekezdésében szereplő szociális juttatásokban részesülő személyek előnyt 

élveznek a tűzifa juttatás során.  

c) A BMR alapján folyósított állami támogatásból és az előírt önkormányzati saját erőből 

juttatott tűzifa támogatás esetén az R (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak.  

(6) Az (5) bekezdés szerinti tűzifa/fűtés támogatásról a testület dönt, a rendszeres szociális 

juttatásban részesülők jövedelmi viszonyai alapján.  

 

2. § 

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

Háztartások  támogatása 

(1) Az R 33. §-ában megfogalmazott jövedelemhatár alatti háztartásban élők után a 

családfenntartó ((közüzemi díjakat fizető családtag) negyedévente, a negyedév első hónapjának 

15.-éig 60.000.- Ft/háztartás összegű pénzbeli támogatásra vagy tartozás jóváírásra jogosult, 

amennyiben a háztartásban élőknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű tartozása. 

(2) Az önkormányzat, intézménye felé lejárt határidejű tartozással rendelkező családtagok után 

járó támogatás a családtagok az önkormányzattal és intézményeivel szemben fennálló 

tartozásainak csökkentésére fordítandó. A támogatás lejárt határidejű tartozás feletti része 

készpénzben kifizethető, a feltételeknek megfelelő, jövedelemnyilatkozatot kitöltő és a 

jövedelemigazolásokat leadó családfenntartó részére. 

(3) Azon családok részére ahol – közegészségügyi hatóság, a védőnő illetve az önkormányzati 

intézményvezetőjének jelzése alapján – ismételten közegészségügyi probléma (pl. fejtetvesség, 

stb.) fordul elő, a támogatás természetbeni juttatás (különösen: fertőtlenítőszer, tisztítószer, 

irtószer) illetve szolgáltatás formájában is nyújtható. 

(4) Azon családok részére ahol – ismételten 6 hónapot meghaladó mértékű - közüzemi 

díjhátralék fordul elő, a támogatás természetbeni juttatás (előrefizetős közüzemi fogyasztásmérő 

felszerelés költségeinek átvállalása) formájában is nyújtható. 

(5) Azon családok részére ahol – 2 hónapot meghaladó mértékű közüzemi díjhátralék - fordul 

elő, a támogatás közvetlenül a közszolgáltató felé kell átutalni. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kifizetése illetve folyósításának feltétele, hogy a 

negyedéves támogatást igénylő az előző negyedév egy havi - villany, víz és csatorna valamint gáz 

- közüzemi számlákat bemutassa az önkormányzati hivatal köztisztviselője részére 

 

3. § 

Az R 25. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: módosítás kiemelve 

Egyéb pénzbeni ellátások  

(1) A képviselő-testület pénzbeli szociális ellátásként – a havi közműdíj egészének vagy egy 

részének átvállalásával illetve önkormányzati tartozás jóváírásként – támogatást nyújt az alábbi 

közszolgáltatások esetében: 

 Közszolgáltatási forma: Támogatás mértéke 

a) kommunális szemétszállítás 100 % 



F:\2014 évi jegyzőkönyvek\jkv01_30ny.doc 27  

b) kábeltévé (szolgáltatótól és programcsomagtól függetlenül) 950 Ft/hó 

c) víz- és csatornadíj szolgáltatás  1 fős háztartás esetén 3000 Ft/hó  

2 vagy több személyes háztartás esetén 6000 Ft/hó 

d) villamos energia szolgáltatás 1 fős háztartás esetén 2500 Ft/hó  

  2 vagy több személyes háztartás esetében 5000 Ft/hó 

e) kéményseprőipari közszolgáltatás 100 % 

(2) Az önkormányzat a támogatásokat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére utalja át 

illetve a nem helyi kábeltévé szolgáltatást igénybevevők esetén a bemutatott számlák alapján 

negyedévente utólag fizeti ki, a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. 

(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjaiban, valamint a (6) bekezdésben meghatározott összegű 

támogatás – az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkezők családja részére – 

elsősorban a lejárt határidejű önkormányzattal és intézményeivel szemben fennálló tartozásának 

(pl. kölcsön, térítési, étkezési díj, lakbér, gépjárműadó, stb.) csökkentésére fordítandó. 

(4) Az (1) bekezdés c) és d) pontjai alapján a szolgáltató részére átutalt támogatás fel nem 

használt részét (a fogyasztó részére kiszámlázott havi alapdíjon, víz illetve áramdíjon felüli 

támogatás) a szolgáltató köteles félévenkénti elszámolást követően az önkormányzat részére 

visszautalni illetve a következő havi támogatás összegébe beszámítani. 

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a – kérelmet megelőző egy évben közüzemi 

díj hátralékkal nem rendelkező - közüzemi fogyasztó – az R. 4. melléklete szerinti 

nyomtatványon benyújtott - kérelmére az Önkormányzati Hivatal – részben vagy egészben - 

postai kifizetéssel teljesíti illetve közvetlenül a fogyasztó lakossági számlájára utalja át. 

 

4. § 

Az R 25/C. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: módosítás kiemelve 

Egyéb természetbeni ellátások  
(1) A képviselő-testület – Kazincbarcika Város önkormányzatával kötött megállapodás alapján - 

természetbeni szociális ellátásként az alábbi egészségmegőrzést segítő illetve kulturális 

szolgáltatásokat nyújthatja az R 33. §-a szerinti szociálisan rászoruló berentei állandó lakosok 

részére: 

a) uszodabérlet, 

b) szauna bérlet, 

c) szervezett úszásoktatás gyerekek és felnőttek számára, 

d) babaúszás, rehabilitációs vízitorna 

e) masszás szolgáltatás 

f) mozi- és színházbérlet, illetve egyéb közművelődési, sport és kulturális szolgáltatások, 

g) balatonszepezdi táborozás. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásokról – a rendelkezésre álló keret terhére - a szociális és 

egészségügyi bizottság dönt. 

5. § 

 

Az R 3. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

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: 
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Berente Községi Önkormányzat 3/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

26/2013(XII.16.), 23/2013.(XII.3.), 19/2013.(XI.19.), 12/2013.(VI.28.)  4/2013.(III.6.), 

2/2013.(II.15.), 27/2012.(XI.30.), 25/2012.(X.26.), 20/2012.(VII.4.),  18/2012.(V.31.), 

12/2012.(IV.12.),  6/2012.(II.13.),  4/2012.(I.30.), 35/2011.(XII.19.)  rendelettel módosított 

6/2011.(III.24.) rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. 20. sz. mellékletét képezi) 

 

10.11. Zárt ülés elrendelése 

 

Fortuna János jegyző kéri a képviselő-testületet, hogy az alábbi – vagyonával történő 

rendelkezés körébe tartozó – ügyeket, előterjesztéseket  zárt ülésen tárgyalja meg: 

- a Berente 0176, 0196, 0201 és 0206 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása, 

- egyesületi kölcsönkérelem elbírálása 

- Berente 0198 hrsz-ú ingatlan miatti birtokvédelmi eljárás és/vagy módosított egyezségi-

kártérítési ajánlat. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(I.30.) határozata zárt ülés 

elrendeléséről  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva és elfogadta az alábbi ügyekben a 

zárt ülés tartására vonatkozó javaslatot: 

- a Berente 0176, 0196, 0201 és 0206 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása, 

- egyesületi kölcsönkérelem elbírálása 

- Berente 0198 hrsz-ú ingatlan miatti birtokvédelmi eljárás és/vagy módosított egyezségi-

kártérítési ajánlat 

Az előterjesztések, kérelmek a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

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 18/2014.(I.30.) határozata zárt ülés 

elrendeléséről  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva és elfogadta az alábbi ügyekben a 

zárt ülés tartására vonatkozó javaslatot: 

- a Berente 0176, 0196, 0201 és 0206 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása, 

- egyesületi kölcsönkérelem elbírálása 

- Berente 0198 hrsz-ú ingatlan miatti birtokvédelmi eljárás és/vagy módosított egyezségi-

kártérítési ajánlat 

Az előterjesztések, kérelmek a jkv. 21. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
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 Május 1 megrendezése 

 

Pogány Sándor képviselő: az idén ünnepli 15. éves Kazincbarcikától való  leválását Berente. 

Milyen programok lesznek, mivel készülnek? 

Tallósné Novák Irén Művház.vez.: ugyanazzal a költséggel kalkuláltam mint a tavalyi évben. 

A februári testületi ülésre el fogok készíteni egy kalkulációt. 

Juhász József polgármester: Május 1 csütörtöki napra esik, ezért 4 napos ünnepről lenne szó. A 

Közművelődési bizottság fogja kézbe a programok szervezését 

Fortuna János jegyző: a Művelődési ház a Közművelődési bizottsággal együtt a február 27-ig 

készítse elő a programtervezetet és költségeit. 

 

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

folytatja munkáját. 

kmf. 

 

 

 

Juhász József Fortuna János   Tóth Tamás 

polgármester jegyző     jkv. hitelesítő 

 

Mellékletek: 

 

1. melléklet:  1/2014. (I.30.) határozattal elfogadott Református Egyház beszámoló 

2. melléklet:  2/2014. (I.30.) határozattal elfogadott Katolikus Egyház. beszámoló 

3. melléklet:  3/2014. (I.30.) határozattal elfogadott Berente-Alacska Társulás 2014 évi kv.-e 

4. melléklet:  1/2014. (II.10.) ÖR. az Önkormányzat 2014. évi költségvetése 

5. melléklet:  4/2014. (I.30.) határozattal elfogadott BTG 2014 évi munkaterve 

6. melléklet:  5/2014. (I.30.) határozattal elfogadott Együttműk.megáll. Barlangkutató E. 

7. melléklet:  6/2014. (I.30.) határozattal elfogadott Étkezési utalvány Szabályzat 

8. melléklet:  7/2014. (I.30.) határozattal elfogadott BMESZ 2014. évi munkaterv 

9. melléklet:  8/2014. (I.30.) határozattal elfogadott BMESZ SZMSZ 

10. melléklet: 9/2014. (I.30.) határozattal elfogadott önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügy. melléklete 

11. melléklet: 10/2014. (I.30.) határozattal elfogadott BMK pályázati kiírás, munkaterv 

12. melléklet: 11/2014. (I.30.) határozattal elfogadott SztBIO szervezeti struktúra 

13. melléklet:  12/2014. (I.30.) határozattal elfogadott SzBIO térítési díj mód. előterjesztés 

14. melléklet:  13/2014. (I.30.) határozattal elfogadott BHNO szervezeti struktúra 

15. melléklet:  14/2014. (I.30.) határozattal elfogadott BKÖH hivatásetikai alapelvek 

16. melléklet:  15/2014. (I.30.) határozattal elfogadott 2013. évi belsőellenőrzési jelentés 

17. melléklet:  16/2014. (I.30.) határozattal elfogadott ME-önkormányzat együttműk. megáll. 

18. melléklet:  17/2014. (I.30.) határozattal elfogadott árajánlatok 

19. melléklet:  2/2014. (II.10.) ÖR a Települési hulladékkal kapcs. közszolgáltatásról 

20. melléklet:  3/2014. (II.10.) ÖR a Szociális rendelet módosítása 

21. melléklet:  18/2014. (I.30.) határozattal elfogadott előterjesztések 

 

 

 


