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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. március 27-én a Polgármesteri Hivatal 

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

Jelen vannak:  Szántó Lajos  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő  

 Nyeste József  képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő 

Az ülésen nem vett részt Juhász József  polgármester 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

 Haga Gyula  BCNÖ elnök  

További meghívottak: Heutschy László  BTG vezető 

 Márföldi Erzsébet  SztBIO igazgató 

 Kissné Bencs Gabriella  BMK mb. vez.  

 Kalász Lászlóné  BHN óvoda vezető 

 Borza Bertalan  BMESZ mb. vezető 

 Gyenesné Kovács Enikő  Ált.isk.igazgató 

 
Szántó Lajos alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Bejelenti, hogy Juhász József polgármester szabadságát tölti. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szakmári Attila képviselőt javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat: 

NYILVÁNOS 

0. Tájékoztató a Berente József A. úti víznyomás ingadozás ügyében tett intézkedésekről 

 Előadó: Kulcsár László divízióvezető, ÉRV Zrt 

1. Tájékoztató a hulladékgyűjtés helyzetéről 

 Előterjesztő: a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

tanács elnöke/képviselője 

 Véleményező: PFB elnök 

2. Beszámoló a Szent Borbála Idős Otthona munkájáról 

 Előterjesztő: intézményvezető Véleményező: SZEB elnök 

3. Hogyan kell vállalkozásunkat, nonprofit szervezetünket, egyházunkat, önkormányzatunkat 

beprogramozni a 2014-2020 tervezési időszak támogatási rendszerébe? 

Dr. Nagy József, a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnökének tájékoztatója 

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

 Előterjesztő: jegyző 

5. Árajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: jegyző Véleményező: PFB elnök 

6. Rendeletek módosítása, elfogadása 

 Előterjesztő: jegyző Véleményező: SZEB elnök 

7. Intézményvezetői pályázatok elbírálása, előtte jelöltek meghallgatása 

Előterjesztő: jegyző Véleményezők: KKB illetve a PFB elnökei 

8. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

ZÁRT 

1. önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás,  

2. személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

3.  

Szántó Lajos alpolgármester javasolja a 2. és 3. napirendi pont felcserélését. 

 

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

egyetért a napirendi pontok módosításával. Ezzel egyidejűleg elfogadta Szakmári Attila képviselőt jkv. 

hitelesítőnek.  
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0. Tájékoztató Berente, József A. úti víznyomás ingadozás ügyében tett intézkedésekről 

 

Kulcsár László ÉRV Zrt.: A legutóbbi ülésen szó volt a József A. úti víznyomás ingadozásról. Örömmel 

értesítem önöket, hogy a probléma véglegesen megoldódott, egyetlen egy panasz sem érkezett. Sikerült a 

frekvenciaváltó ideiglenes beépítésével a nyomást megfelelőképpen kialakítani, a problémás szakaszon 2 

bar a nyomás. 

Nyeste József képviselő: Önhöz lehet, hogy nem értek el panaszok, hozzám viszont igen. Jelenleg is 

fennáll a probléma, nem oldódott meg, továbbra sincs megfelelő nyomás. Megjegyzem, hogy 

folyamatosan adjuk a pénzt mindenkinek, minőségi munkát pedig nem kapunk. 

Kulcsár László ÉRV Zrt.: megmérték a munkatársaim a nyomást, rendben volt, folyamatosan változik a 

nyomás, ahogy a szivattyú bekapcsol. A szolgáltatónak 1,5-6 bar között kell szolgáltatni. A legrosszabb 

helyen is 1,8 bar a nyomás. Úgy gondolom,hogy az ÉRV a problémát orvosolta. 

Szántó Lajos alpolgármester: a nyomásprobléma 10 éve probléma a József A. és az Ady E. úton. 

Nekem is jelezték a nyomásingadozást, sajnos továbbra is fennáll. Mikor lehet ezt már véglegessé tenni? 

Kulcsár László ÉRV Zrt.: műszakilag nem igazán értem a dolgot. Ha nem elégedettek ezzel a 

megoldással, akkor azt fogom mondani a munkahelyi vezetőknek, hogy tovább kell gondolni ezt a 

kérdést. Nem volt nagy lehetőségük, hogy a nyomást drasztikusan megemeljék. Ezzel a mostani 

megoldással és a korábbi nyomásfokozó beépítésével tovább szállították a vizet, hogy nagyobb nyomást 

érjenek el. –ezt a 1,2 minimum értéket 1,9-2,2 bar közé emelete. Ha ettől a nyomásértéktől több kell a 

fogyasztóknak, akkor ez a megoldás nem jó, ha nem elégedettek ezzel a megoldással akkor azt fogom 

mondani a munkahelyi vezetőknek, hogy tovább kell gondolni ezt a kérdést. Nyilván, hogy 1,2 bar 

tartósan nem jó. Ha a fogyasztóknak ez a nyomás kevés, tessék jelezni felém. 

Szántó Lajos alpolgármester: mi a lakosság érdekeit képviseljük, 80 %-ban nincs megoldva a probléma.  

Kulcsár László ÉRV Zrt.: mit várnak el az ÉRV Zrt-től? 

Szántó Lajos alpolgármester: rendeződjenek a problémák ezekben az utcákban.  

Kulcsár László ÉRV Zrt.: tájékoztatni fogom a főnökeimet, hogy még fennáll a nyomásingadozás.  

Nyeste József képviselő: itt a lakókról van szó, kötelességem elmondani, hogy a lakosságot képviseljem. 

Ha locsolni akarnak, a slagból nem jön ki a víz. Van olyan rész is, ahol 6 bar a nyomás – Ady E. utca, a 

József A. utcán pedig alacsony. 

Kulcsár László ÉRV Zrt.: Nekünk jelenleg ez a műszaki megoldás áll rendelkezésünkre, elődeink 

beépítettek egy aknát, erre építettünk mi egy másik berendezést. Ha kevés a nyomás én ezt tudomásul 

vettem. Ha önök azt mondják, hogy továbbra is problémás a rendszer tovább fogjuk vizsgálni.  

Szántó Lajos alpolgármester: a megoldást keressük meg az a célunk, ha még mindig több panasz 

érkezik, tájékoztatni fogjuk Önöket. 

Nyeste József képviselő: Közlöm az ÉRV-vel, hogy nem változott semmi, címeket is tudok mondani.  

Dombóvári András lakos: A József A. utca utolsó házában lakom, a nyomással nekem is volt 

problémám. Semmit nem vettem észre a változásból, a vízmű csak tolja a problémákat.  

Tóth Tamás képviselő: azon vagyunk, hogy a probléma megoldódjon. 
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Kulcsár László ÉRV Zrt. Most ki fogok menni a József A. útra és meg fogom érni a nyomást. Ha 

tényleg nagyon gyenge, akkor megpróbálunk más megoldást találni. A jelenlegi kiépítéssel a magaslati 

pontok miatt nem sok lehetőség van. 

Szántó Lajos alpolgármester összefoglalja az elhangzottakat. Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata az ÉRV Zrt. 

tájékoztatójának elutasításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és nem fogadta el az ÉRV Zrt. 

tájékoztatását a Berente, József A. és az Ady E. utcák ivóvízhálózatát érintő víznyomás ingadozással 

kapcsolatban. Felkéri a szolgáltatót, hogy mielőbb találja meg a végleges műszaki megoldást a víznyomás 

ingadozási problémák megoldására. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: a határozat kézbesítésére 2014.04.14. 

 

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

alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot:  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 81/2014.(III.27.) határozata az ÉRV Zrt. 

tájékoztatójának elutasításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és nem fogadta el az ÉRV Zrt. 

tájékoztatását a Berente, József A. és az Ady E. utcák ivóvízhálózatát érintő víznyomás ingadozással 

kapcsolatban. Felkéri a szolgáltatót, hogy mielőbb találja meg a végleges műszaki megoldást a víznyomás 

ingadozási problémák megoldására. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: a határozat kézbesítésére 2014.04.14. 
 

 

1. Napirendi pont 

Tájékoztató a hulladékgyűjtés helyzetéről 

Előterjesztő: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

tanács elnöke 

 
Szitka Péter Társulási Tanács elnöke: A kazincbarcikai képviselő-testület is fogja tárgyalni a 

hulladékgyűjtés helyzetét. Magának a társulásnak a munkája arról szólt, hogy a megváltozott jogszabályi 

környezethez hogyan tud alkalmazkodni. 125 települést foglal magába a társulás. A hulladékkezelési 

centrum Sajókazán lett létrehozva. Több önkormányzat tevékenységében összeforrt, a 

hulladékszállításban csak a közös gondolkodás mutat előre. A törvényi változásokat gyorsan kellett 

lekövetni a Társulásban lévő önkormányzatoknak. Kizárólag abban tudunk gondolkodni, hogy saját céget 

hozunk létre, ami a Társulás tulajdona lesz. A cég felállítása nem volt egyszerű, mivel nagy társulásról 

beszélünk, a problémák szerteágazók voltak.  maga a cég ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

létrehozása megtörtént, az engedélyek beszerzése nem egyszerű feladat. Az év vége felé felvettük a 

kapcsolatot a Katasztrófavédelemmel. Nagy vitát váltott ki nyilván a pénz, ezeknek a feladatoknak a 

finanszírozása. Nekünk mint önkormányzatoknak kell a különbözetet rendelkezésre bocsátani ahhoz, 

hogy a cég működni tudjon. Alapvetően a cég működtetéséhez egy olyan rendszert kell felépíteni, ami 

nem olcsó mulatság. a díjbeszedésekből van bevétele a cégnek. Ezt az időszakot kell megfinanszírozni az 

önkormányzatoknak, amit a Társulási ülésen kitörő örömmel nem fogadták. Ha nem jön be annyi forrás, 
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ami a működtetéshez szükséges, az önkormányzatoknak hozzá kell tenni, mely a Társulási 

Megállapodásban rögzítve lesz. A jogszabály rendezi, hogy mennyit kell fizetni, a beszedésen lehet 

finomítani. A Társulási Megállapodás elfogadásra kerül majd minden településen, de ez elég hosszú idő. 

Belevágunk egy olyan munkába, hogy az általunk létrehozott cég végzi a szolgáltatást.  

Nyeste József képviselő: saját elmarasztalásunk lenne, dicséret a kazincbarcikai önkormányzatnak. 

Engem igazol, hogy Kazincbarcika város polgármestere jött el elmondani a dolgokat.  

Saját magunkat kritizálni lehetne. Túl vagyunk már egy olyan szerződésen, hogy közel 100 mFt-ot adunk 

a BC-nek és nem kapott a falu semmit. Előttünk vagy egy megállapodás a Miskolci Egyetemmel. Berente 

ölébe hull a pénzt, a vezetőségnek a jegyzőnek és a polgármesternek tevőlegesen részt kellett volna venni. 

Jegyző úr sajátságos módon leírja a határozati javaslatában, hogy miért kell nekünk társulni. 

Elmarasztalom a vezetőinket. Tárgyalást kezdeményezhettünk volna a hulladékgazdálkodás ügyében 

Kazincbarcika polgármesterével. Alvállalkozókat vehet igénybe, talán nekünk is lett volna lehetőségünk. 

Elvárnám a vezetőktől, hogy tegyenek meg minden ennek érdekében. 

Fortuna János jegyző: elmondtam már többször is, hogy mi folyamatos egyeztetésben voltunk, az sem 

igaz, hogy nem próbáltuk megoldani a hulladék gyűjtés, szállítás helyzetét, a többi önkormányzattal is 

egyeztettünk. Sajókazán megépült a hulladéktároló, mi is megoldhatnánk önállóan a gyűjtést, de hová 

raknánk le a szemetet? Mi egyedül bármit megtehetünk, de sokkal többe kerül mint a Társulásban.  

Szántó Lajos alpolgármester: hogy működne az, hogy mi saját erőből oldanánk meg, saját dolgozókkal? 

Szitka Péter Társulás elnöke: A Társulás a Zöld Völgy Kft. létrehozta, Önök is tulajdonosai, ez fogja át 

a hulladékszállítást az Önök településén is, Sajókazát is üzemelteti. Ha aktivitás van Berente részéről, el 

kell dönteni, hogy a Kft. önmaga teszi meg, vagy alvállalkozó bevonásával. Azt is látni kell, hogy 

korlátozott a tere az alvállalkozóknak. Mondjuk úgy, hogy Kazincbarcika és Berente tudja motiválni a 

környező településeket – ezt noszogatni kell. 

Néhány héten belül lesz egy olyan Társulási Megállapodás elfogadva, amit a Kormányhivatal 

észrevételeit már tartalmazza. Erőteljesebben magam is oda tudok figyelni, ha Berente erőssebben részt 

tud vállalni, vagy intenzívebben jelen tud lenni, én ezt jelezni fogom. Megszabja az irányt a Társulás, 

hogy kivel akarja a szemétszállítást megoldani, külön céggel nem tudja megoldani.  

Szántó Lajos alpolgármester: a szemétszállítást jelen esetben csak a Társuláson belül tudjuk megoldani, 

a hulladékszállítással nem lesznek problémák.  

Nyeste József képviselő: az alvállalkozói szerepet nem véletlenül említettem. Kötelessége a 

polgármesternek és a jegyzőnek, hogy mozogjanak.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a tájékoztatás elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester összefoglalja az elhangzottakat. Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata a hulladékgyűjtés 

helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás „A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatásról” című tájékoztatót, 

valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya  
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2014. február 24-ei keltezésű, BO/13/2160-1/2014 ügyiratszámú törvényességi felhívását, mellyel 

kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

1. Berente Község Önkormányzata egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2014. február 24-ei keltezésű, BO/13/2160-1/2014 

ügyiratszámú törvényességi felhívásával. 

2. Berente Község Önkormányzata – az állami szerv intézkedésétől függetlenül – folyamatosan megtesz 

minden intézkedést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésébe foglalt 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében. 

3. Berente Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által előírt 

kötelezettségeinek a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban 

lévő tagságán keresztül tesz eleget. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, valamint a Társulás Elnöke részére 

haladéktalanul küldje meg. 

A felhívás és az előterjesztés a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 82/2014.(III.27.) határozata a hulladékgyűjtés 

helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás „A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatásról” című tájékoztatót, 

valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya  

2014. február 24-ei keltezésű, BO/13/2160-1/2014 ügyiratszámú törvényességi felhívását, mellyel 

kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

1. Berente Község Önkormányzata egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2014. február 24-ei keltezésű, BO/13/2160-1/2014 

ügyiratszámú törvényességi felhívásával. 

2. Berente Község Önkormányzata – az állami szerv intézkedésétől függetlenül – folyamatosan megtesz 

minden intézkedést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésébe foglalt 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében. 

3. Berente Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által előírt 

kötelezettségeinek a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban 

lévő tagságán keresztül tesz eleget. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, valamint a Társulás Elnöke részére 

haladéktalanul küldje meg. 

A felhívás és az előterjesztés a jkv. 1. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 

 

Szitka Péter polgármester a Társulási Tanács elnöke elhagyta a tárgyalótermet. 

 

 

2. Napirendi pont 

Hogyan kell vállalkozásunkat, nonprofit szervezetünket, egyházunkat, önkormányzatunkat 

beprogramozni a 2014-2020 tervezési időszak támogatási rendszerébe? 

Dr. Nagy József, a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnökének tájékoztatója 

 

Dr. Nagy József elnök: tájékoztatást ad a helyi LEADER közösség 2008-2013 közötti időszakáról. A 

közösségnek 44 település a tagja, létszáma 94.363 fő.  
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A HVS prioritásai, célkitűzései: 

 A megújuló energiaforrások hasznosítása, az energiahatékonyság növelése 

 A XXI. századi tiszta technikák, technológiák meghonosítása. 

 Az életminőség javítása a településeinken. 

 Közösségeink fejlesztése. 

 Idegenforgalom fejlesztése 

A MIKROVIRKA rendszerű „1 falu – 1 MW” integráció I. ütem 

 3-5 kW-os napelem rendszerek, egytengelyes napkövetővel 

Az EU források hatékony felhasználása 2014-2020 

 Koncepció: átfogó befektetési stratégia 

 Koordináció: kohéziós politika vidékfejlesztéssel együtt 

 Célok: EU 2020 stratégiai célkitűzések szolgálata 

 Eredményesség: teljesítmény-keretrendszer 

 Hatékonyság: adminisztrációs kapacitás nő, bürokrácia csökken 

 Illeszkedés: Az EU és a tagállami reformprogramok összhangja.  

 
Szántó Lajos alpolgármester fel kell hívni a testületnek a hivatal figyelmét, hogy dolgozzon ki egy 

intézkedési tervet, hogy milyen lehetőségek vannak és mire lehetne pályázni. 

Ujlaki Béla Alacska község polgármestere: Alacska település már régen benne van a LEADER 

közösségbe, a mi településünkön már valósult meg beruházás. Örömmel veszem, hogy Berente is 

csatlakozni akar. Olyan lehetőségek állnak előttünk, ami eddig nem így volt, a pályázatokat is már 

formában kell majd benyújtani. A mi asztalunkon jelenleg is vannak pályázati konstrukciók, ami reméli 

megvalósulhat pld. Alacska Berente autótöltő, ha ez megvalósul, nagy eredmény lenne. Az óvodára 

napkollektort szeretnénk felszerelni. Azt tudom erősíteni, hogy minden önkormányzatnak kötelessége 

ebben a programban részt venni, innen lehet pénzhez jutni. A vállalkozók, egyházak is csatlakozhatnak 

ehhez a programhoz. 

Nyeste József képviselő: hallhattuk, hogy napkollektor lesz Alacskán, mi még messze vagyunk ettől – a 

felelősség Berentén ismeretlen fogalom. 

Tóth Tamás képviselő: 10 éve téma nálunk a napkollektor, össze kellene szedni magunkat.  

Szántó Lajos alpolgármester: be van adva a pályázat, mi van azzal? 

Dr. Nagy József  elnök: példaértékűnek tartom azt, hogy Berente észrevette, hogy jók a lehetőségek és 

csatlakozni akar, lehet, hogy kicsit későn, de csatlakozni kíván, nincs elkésve semmi. pld. szélerőművet is 

lehetne ide építeni, szerencsés hogy itt van a BorsodChem, előttünk a lehetőség, nagy pénzek vannak 

benne.  

Szántó Lajos alpolgármester: közel 12 év alatt Berente is adott be pályázatot, nem nyertünk mert jók az 

anyagi kondícióink. Egyszer nyertünk a Szent Borbála Idős Otthon építésekor 30 mFt-ot.  

Fortuna János jegyző: az Elnök úr hozzájárulását szeretném kérni ahhoz, hogy előadását feltehessük a 

honlapunkra, ezáltal a vállalkozóik is megismerhetik ezt a programot. A mi részünkről a múltat is 

megvitathatjuk. A testület előtt több javaslat volt, de nem lett semmi. Javasolom, hogy a testület 

határozatban kötelezze a hivatalt, hogy soron kívül készítse el az intézkedési tervet. 

Dr. Nagy József elnök: hulladékszállítás: megjelennek már az elektromos kukás autók, ha Berente ügyes 

akkor Berente is beléphet.  
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Tóth Tamás képviselő: furán érzem magam. Forszíroztuk a napkollektort, már 3 évvel ezelőtt is 

beszéltünk róla, és nem valósult meg semmi. 

Fortuna János jegyző: egyetértek, - volt már itt szélerőműről szó, már 5 évvel ezelőtt is bejártuk a 

területet, 1-2 szélerőművet lehetett volna építeni. Mindig a kicsinyességen múlott, - Berentén pénz is van. 

Testületi döntés szükséges mindenhez. A meglévő forrásokat hatékonyabban kellene felhasználni. 

Dr. Nagy József elnök: Berente jó helyen fekszik, a csatlakozási engedélyhez itt van a Borsodchem. A 

terveket ki kell jól dolgozni, a Borsodchem nagy adu, amivel élni kell. 

Tóth Tamás képviselő: szélerőmű: maradandó lenne, itt még forrás is van, soha nincs késő, tovább nem 

szabad várni ez ügyben.  

Fortuna János jegyző: intézkedési ütemtervet kell kidolgozni az áprilisi ülésre, erről határozzon a 

testület. 

Tóth Tamás képviselő: szemétszállítás: azt monda Szitka úr, hogy van rá lehetőség, hogy szorosabbra 

vegyük Berentével. A kistérség valószínű alvállalkozót fog bevonni. 

Nyeste József képviselő: ha valami jól sikerül egy településen, akkor ott egy jó testület, egy agilis 

polgármester ül a helyén. Egy olyan település aki 2 milliárdból gazdálkodik „eltutyimutyiskodik” el kell 

ismerni, nem mennek a dolgok, nem megy semmi pld. bánya terület – a tervező még mindig nincs itt. Már 

meg kellett volna épülni az épületnek, meg sem lehet kérdezni, mert nincs itt. 

Fortuna János jegyző: az elektromos kukásautó csak úgy lehet nyerő, ha támogatja a Társulás is. 

Lehetne Berentén egy előválogató, Szitka úrral tárgyalt egy vállalkozó csoport, aki a kommunális 

műanyag hulladékot  újrahasznosítaná.  

Nyeste József képviselő: ellentmondva egy kicsit magamnak – a jegyző túllépi saját hatáskörét, ez nem 

az ő dolga lenne, egy jó polgármester dolga lenne, aki menne a dolgok után. Van-e nekünk hosszú távú 

koncepciónk? Meg tudná-e mondani egy képviselő is, hogy mit tervezünk? Nem tudjuk mit akarunk 

csinálni! 

Szántó Lajos alpolgármester megköszöni Dr. Nagy József elnök tájékoztatását.  

Ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata az „EU források 

hatékony felhasználása a 2014-2020  közötti időszakban” című intézkedési ütemterv készítéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva dr. Nagy József előadását, úgy dönt, hogy a 

2014. április 24.-i ülésre készüljön előterjesztés, intézkedési ütemterv az „EU források hatékony 

felhasználása a 2014-2020  közötti időszakban” címmel. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: 2014. április 17. 
 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 83/2014.(III.27.) határozata az „EU források 

hatékony felhasználása a 2014-2020  közötti időszakban” című intézkedési ütemterv készítéséről 



F:\Testületi ülések\Jegyzőkönyv\2014\jkv03_27ny.doc 8  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva dr. Nagy József előadását, úgy dönt, hogy a 

2014. április 24.-i ülésre készüljön előterjesztés, intézkedési ütemterv az „EU források hatékony 

felhasználása a 2014-2020  közötti időszakban” címmel. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: 2014. április 17. 

 

 

3. Napirendi pont 

Beszámoló a Szent Borbála Idős Otthon munkájáról 

 
Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: a beszámolót a képviselő-testület tagjai megkapták. A 

jelzőrendszeres segítségnyújtás működik. A bizottsági ülésen szóba került az étel szállítása. Úgy 

döntöttem, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozókat mentesítem az ebéd szállítása alól. az intézmény 

telt létszámmal működik, nagy a várólista. A tavalyi évben 5 berentei lakos került felvételre az 

intézménybe, 8 fő van várólistán. A szakrendelések működnek, mely nem valósulhatott volna meg a 

testület döntése nélkül. Megköszönöm az éves támogatást, kéri hogy a jövőben is támogassák az 

intézményt. Kérem, hogy a testület fogadja el a beszámolót és az SZMSZ-t. 

Szántó Lajos alpolgármester: örülök, hogy megoldódik az ebédszállítás, a gondozók mentesülnek a 

feladat alól. Az Idős Otthon teljes létszámmal működik. Hogy áll az átalakítása a vendégháznak? Nem 

tudunk a berenteieknek helyet biztosítani. 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: az intézményben 71 ellátott van, 40-en vannak várólistán. 

A vendégház átalakításáról szó volt a költségvetés tárgyalásakor nem nyert teljes egészében támogatást a 

képviselők részéről. Arról volt szó, hogy elhalasztjuk, kértem legyen egy fontossági sorrend. A rámpák és 

a világító udvar lett elfogadva a költségvetésben, az átalakítást nem fogadta el a testület. 

Nyeste József képviselő: az SZMSZ-ben nem látom különösebben a módosítást, jó lett volna pirossal 

megjelölni. Nem esett szó arról, hogy nemsokára pályázat lesz meghirdetve ápolói álláshelyre. Ha nem 

lenne berentei ápoló, akkor is részesítsünk előnybe berenteit és iskolázzuk be, ezzel tudnánk segíteni a 

berenteiek foglalkoztatását. 

Az Alpolgármester urat szeretném helyesbíteni: nem arról van szó, hogy a házi gondozók mentesülnek a 

munka alól, hanem azt volt az elsődleges szempont, hogy többet legyenek az idősekkel. tudjuk nagyon 

jól, hogy ők megcsinálnak mindent, nem az ő mentesítésükről van itt szó.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: a jelzőrendszerről statisztikát nem találtam a beszámolóban. Hány 

alkalommal vették igénybe? Pótolva lett-e a vérnyomásmérő és vércukorszint mérő? A vendégházat 

szerintem is át kellene alakítani és 8 férőhelyet létrehozni, mint világító udvart. 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: próbáltam mentesíteni a házi gondozókat, hogy foglalkozzanak 

többet az idősekkel. SZMSZ – nem tűnik ki belőle a változás, felvetette Képviselő úr. Átrendeződtek a 

szakmai létszámok, az alapellátáson belül volt egy mentálhigiénés munkakör, amely megszűnt. Az 

ellátottak állapota romlott, ápolóra van szükség. Az ápolói állás meg lesz pályáztatva. Nem tettem be 

statisztikai adatot a jelzőrendszeres szolgáltatásról, de tudok mondani. 26 db készülékkel indultunk, 

jelenleg 39.-nél járunk. Hívások száma: ez a készülék nyugalmat ad, csak akkor használják, ha 

veszélyhelyzetben vannak. Tavaly 9 jelzés érkezett, ebből 2 téves volt. Ebben az évben 10 hívás volt. 

Házi gondozók eszközei: folyamatosan pótoljuk a vérnyomásmérőt, a vércukorszint mérőt felváltva 
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tudják kivinni a gondozók. Mind a 4 gondozó rendelkezik vérnyomásmérővel. Vendégház átalakítása: ha 

ez megtörténne, olyan férőhelyet lehetne kialakítani, hogy napidíjjal fogadnánk be az ellátottakat. Erre is 

elég nagy lenne az igény. 4-5 férőhelyet meg lehetne oldani. Ha ez megtörténne a nővérhívókat is 

bővíteni kell. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: 4-5 férőhelyről beszéltünk, mennyi lenne a díja? 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: férőhelyenként kb. 150 eFt. 

Nyeste József képviselő: ezek a helyiségek nem alkalmasak arra, hogy bentlakásosak legyenek jelenlegi 

állapotában pld. világító ablakok. 

Szántó Lajos alpolgármester: két szobán rendes ablak van, egy szoba tetőablakos.  

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: pontosan ezért gondoltuk úgy, hogy nem átlagos férőhelyet 

alakítanánk ki, hanem napidíjasat. 

Pogány Sándor képviselő: konyhával kapcsolatban: volt már szó a mintamenza programról. Fel kellene 

mérni, hogy lehetne ehhez csatlakozni. Legnagyobb számban a fiatalok veszik igénybe az étkeztetést pld. 

iskola, óvoda. 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: 400 adagos a konyha, elsősorban idős étkeztetésre épült, kb. 150 

gyereket érint. Utána jártunk már a mintamenza programnak, ütközik a gyermek és az idős étkeztetés. Ez 

a konyha nem alkalmas erre.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: elfogadásra javasolja a SztBIO beszámolóját. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(III.27.) határozata a Szent Borbála Idősek 

Otthona munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról illetve az intézményi SZMSZ módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Szent Borbála Idősek Otthona 

munkájáról szóló beszámolót, s azt előterjesztés szerinti formában elfogadja. 

A testület egyidejűleg jóváhagyja az intézmény módosított SZMSZ-ét. 

A beszámoló és az SZMSZ a jkv. ….. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 
Fodorné Szabó Erika képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 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 84/2014.(III.27.) határozata a Szent Borbála Idősek 

Otthona munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról illetve az intézményi SZMSZ módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Szent Borbála Idősek Otthona 

munkájáról szóló beszámolót, s azt előterjesztés szerinti formában elfogadja. 

A testület egyidejűleg jóváhagyja az intézmény módosított SZMSZ-ét. 

A beszámoló és az SZMSZ a jkv. 2. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

Szántó Lajos alpolgármester Szünetet rendel el. 

 

SZÜNET 
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Szántó Lajos alpolgármester: folytatódik a képviselő-testületi ülés. Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 

6 fő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

4. Napirendi pont 

Intézményvezetői pályázatok elbírálása, pályázók meghallgatása 

 

4.1. Művelődési Központ intézményvezetői pályázat 

 

1. Pályázó: Csorba Csaba Kazincbarcika, Egressy Béni út 40. 

 

Csorba Csaba pályázó: 30 éve dolgozom a közművelődésben, tisztában vagyok a szakmával. A berentei 

kultúrát tudnám előbbre vinni. Örömmel látom, hogy sok meglévő csoport működik Berentén. Fontosnak 

tartom a civil szervezetekkel való együttműködést: polgárőrök, horgászok. A Berentéért Egyesülettel is 

vannak elképzeléseim. 25 évig rendezvényszervezőként is dolgoztam, kapcsolataim megvannak. A 

fiatalok helyzete országos probléma. A helyi fiatalok igényeit felmérve ki lehet alakítani programokat 

pld. sportos események. A könyvtár az iskolában található, országos probléma, hogy így van elhelyezve, 

az a tapasztalat, hogy a felnőttek nem igazán látogatják. Felnőtt könyvtárat lehetne létrehozni valamilyen 

más helyen. Fontos az, hogy a rendezvényekről tudjanak az emberek, nemcsak a helyiek, az internet 

világa erre van kitalálva. Szerencsés dolog, hogy az önkormányzat jó helyzetben van. Pályázatokat is be 

lehet nyújtani pld. berendezési tárgyak. Ha az önerőt tudja biztosítani az önkormányzat, az Állam 

automatikusan adja a pénzt. 

Nyeste József képviselő: a magyar könnyűzenei élvonal jelen van Berentén. Már elmondtam az Ön 

elődjének is, hogy a hagyományos népművelői dolgokat emelném ki. Volt egy elképzelés: - szobrászok, 

fafaragók táborát létrehozni – nem valósult meg, lehetne zenei is. 

Tóth Tamás képviselő: színvonalas pályázatot írt le, szerepel benne kiállító terem létrehozása, civil 

szervezetek, horgásztó. Megvalósulhatna a kiállító terem vagy tájház létrehozása. 

Csorba Csaba pályázó: ha volna egy ingatlan, ami erre alkalmas ki lehetne alakítani. Természetjáró kört 

is szeretnék létrehozni, belevonva a felnőtteket is. Vannak olyan kapcsolataim is, hogy megoldható lenne 

a művésztábor létrehozása. 

 

2. Pályázó: Chrobák Tünde Kazincbarcika, Dobó István tér 4. 4/1 

Chrobák Tünde pályázó: inkább a családiasabb közösségben gondolkodom. Látom a Könyvtár nincs 

kihasználva. A Művelődési házba kellene bevinni, ki lehetne alakítani mesesarkot a gyerekeknek. 

Könyvtár: sokkal több folyóirat pld. Dörmögő újság. Részt lehetne venni országos programokban. A 

nyitva tartáson változtatnék, jelenleg 8-16 óráig van nyitva – 12-20 óráig változtatnám. Alkotó 

csoportokat hoznék létre pld. kézműves, gördeszka, bicikli. Elsősorban arra törekszem, hogy a lakosokkal 

kapcsolatot tartsak. A gasztronómiát kihasználnám: főzőcske, vagy Mesterségek mustráját is 

létrehoznám. Fazekasság, tészta készítést stb. nem hiszem, hogy Berentének erre ne lenne szüksége. Az 

idősebbeket is jobban be lehetne vonni: nóta, vígjáték, humorfesztivál. Fiatalok: szabadtéri bál. Testvér 

községben is lehetne gondolkodni, velük lehetne egy kulturális lehetőség.  

Nyeste József képviselő: hallottam jó ötleteket. Én is híve vagyok a népi dolgoknak, összességében 

tetszik.  
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Chrobák Tünde pályázó: én olyan tyúkanyó lennék: végig megyek a falun, szólok az emberekhez, 

szórólapot küldök ki. Cigányság: cigány folklór szervezése. 

 

3. Pályázó: Boncsér Gábor Miskolc, Klapka György út 36. 3/2. 

Boncsér Gábor pályázó: 20 éve foglalkozom népművészettel, néprajzzal. A magyar népi kultúrának 

szenteltem az életemet, 10 éve tanítok magyar népzenét. 

Majdnem minden Művelődési ház azzal küszködik, hogy hogyan vonzza be a rendezvényekre az 

embereket. Olyan világban élünk, hogy leülünk a számítógép elé és kitárul az egész világ. Felnőtt ember 

szokásain nem biztos, hogy kell változtatni, ha fennmaradt egy hagyomány meg kell tartani, a közös 

hagyomány tart össze egy települést. Művelődési ház feladata: ha vannak olyan hagyományok ami a 

közösségre jellemző erősíteni kell. Az élő hangszer elvarázsolja a gyerekeket, a magyar kultúrát meg kell 

szerettetni. Egy helyi monográfiát is létre lehet hozni, gyűjtöttem hangszeres és vokális anyagot. A 

hagyományt nem átadni, hanem átvenni szokták. Szívesen végeznék ilyen kutató munkát a településen – 

idősek emlékezése – ezt lehetne az ifjúságnak visszatanítani.  

Nyeste József képviselő: nekem tetszett, sok minden újdonságot hallottam, a végén tanultam is.  

 

 

4.2. BMESZ intézményvezetői pályázat 

 

1. Pályázó: Feke Béla Miskolc, Jósika Miklós út 31. 2/2. 
Feke Béla pályázó: jelenleg a Miskolci Városgazdálkodásnál dolgozom, 2007-től végzem a megbízást, 

jelenlegi fő feladatom a karbantartás irányítása. Közgazdász vagyok, alapképzettségem gépész. A Start 

programba is részt veszek, látom itt is van.  

Nyeste József képviselő: milyen elképzelései vannak a startosokkal? 

Feke Béla pályázó: az internetről értesültem, hogy állattenyésztéssel is foglalkoznak, be kellene járni a 

falut, hogy mit lehetne kihozni.  

 

2. Pályázó: Borza Bertalan Edelény, Petőfi út 21. 

Borza Bertalan pályázó: a testület megbízott, hogy hozzam létre a Műszaki szervezetet, a feladatot 

elvégeztem.  

Új lehetőségek: az eddigi tapasztalataim megerősített abban, hogy a Nonprofit Kft-é a jövő, a jövőt így 

tudnám elképzelni. Bővítést szeretnék: pld. közszolgáltatás, hulladék, akár alvállalkozóként, akár önálló 

szolgáltatóként, a törvényi előírások sok minden bekorlátoznak. Hosszú távon vízműveket, 

hulladékgazdálkodást nem lehet működtetni, Kistérségben látom a jövőt. Kulcs kérdés a foglalkoztatás. 

Egy új gazdálkodási részleget lehetne létrehozni. Megújuló energiaforrásként el tudok képzelni pld. mobil 

telefonok szétválogatását, pályázati lehetőség meg van rá. 

Fejlesztés: ezt a települést megismerve, minden szándék megvan, hogy ez a település fejlődjön, az 

önkormányzatnak a feltételeket megteremti.  

Tóth Tamás képviselő: a Nonprofit Kft. már 3 éves téma, de nem valósult meg. Az emberektől azt 

hallom, hogy megvannak elégedve veled. A bánya területén hajtani kell, de ez minden ülésen elhangzik.  
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Nyeste József képviselő: az önkormányzatnak a feltételeket kell megteremteni, kellemes dolgokat 

hallottam. 

Borza Bertalan pályázó: a bánya területe alkalmas arra, hogy egy mini ipari parkot lehessen létrehozni, 

egy Nonprofit Kft. is létre lehet ott hozni, ahol egy feldolgozó üzem is működhetne. 

Szántó Lajos alpolgármester megköszöni a pályázóknak a bemutatkozást. 

Fortuna János jegyző: a jogszabály azt írja elő, hogy a Művelődési központ vezetői álláshelyre adott 

pályázatokat a Közoktatási és Közművelődési Bizottság véleményezi, akinek tagja Sajó Attila is, de a 

testület dönt róla. 

 

Szántó Lajos alpolgármester Szünetet rendel el addig, amíg a Közművelődési bizottság összeül. 

 

SZÜNET 

 
Szántó Lajos alpolgármester: folytatódik a képviselő-testületi ülés. Megállapítja, hogy a 7 fő 

képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. 

Felkéri Sajó Attila szakértőt, ismertesse véleményét.  

 Művelődési ház intézményvezetői pályázatok 

Sajó Attila szakértő: a beérkezett pályázatokat megkaptam, írásban is eljuttattam a véleményemet. Négy 

pályázat érkezett. Krizsovenszkiné Riespler Helge pályázatát kizárásra javaslom a formai hiányosságok 

miatt. 

Csorba Csaba pályázata: A benyújtott pályázat tartalma, szerkezete áttekinthető, mely tartalmazza a 

pályázó motivációját és elkötelezettségét. A helyzetelemzésből kiderül, hogy rendszerszemléletben 

gondolkodik, áttekinti mind a közművelődés, mind a könyvtárügy helyzetét. Vezetői programja nagyon 

rövid, címszavakban, felsorolásszerűen veszi számba terveit. 

Boncsér Gábor pályázata: a pályázatból kiderült, hogy a pályázó a népzene és a néprajz, a magyar 

nemzeti kultúra hagyományainak megőrzése és népszerűsítése mellett rendkívül elkötelezett.  

Chrobák Tünde pályázata: kézzel írott vezetői pályázata nagyon rövid, mindössze 1 oldal. Semmilyen 

helyzetelemzés, a berentei helyismeretre utaló elképzelés nem lelhető fel a pályázatban.  

Sajó Attila szakértő: összegzés: a benyújtott pályázat alapján Csorba Csaba magasabb vezetői 

megbízását javaslom. 

Nyeste József képviselő mint a Közokt. és Közműv.biz.elnöke: a Közoktatási és Közművelődési 

Bizottság megtárgyalta a benyújtott pályázatokat. A szakértői véleményt is figyelembe véve a bizottság 5 

igen és 1 nem szavazattal Csorba Csaba pályázatát javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.  

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(III.27.) határozata a BMK 

intézményvezetői álláshelyének betöltéséről  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete a Berentei Művelődési Központ intézményvezetői 

álláshelyének pályázat útján történő betöltéséről - figyelemmel az 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) vonatkozó rendelkezéseire, s 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. r.) 5. §-ában foglaltakra, valamint a pályázatot döntésre előkészítő bizottság véleményére – az 

alábbi döntést hozta:  
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I.A) A képviselő-testület Csorba Csaba Kazincbarcika Egressy út 40. sz. alatti lakost,  

2014. április 01. napjától 2019. március 31. napjáig 

terjedő 5 éves időtartamra a Berentei Művelődési Központ intézményvezetőjévé megbízza, 

egyidejűleg a Kjt 21. §-a alapján határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi. 

Havi illetményét (figyelemmel a Kjt.-re és végrehajtási rendeletére) az alábbiak szerint állapítja meg: 

- 2011. évi CLXXXVIII. tv 11. sz. melléklete szerinti garantált illetmény (F/10): 166 835 Ft 

- Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés alapján (5 %) : 0 Ft 

Illetmény összesen kerekítve (Kjt 66. § (10) bekezdés): 166 800 Ft 

Illetménypótlékok: 

- Magasabb vezetői pótlék  

(Kjt 70. §, 150/1992.(XI.20.) Korm.rend. 19. §; 3. m. 1.1.5 pont; 20.000x300 %):   60 000 Ft 

Keresetkiegészítés: 

- Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (2014. április 1-től 2014. dec. 31-ig):  3 200Ft 

Mindösszesen:  230 000 Ft 

 

I.B) A testület utasítja a Polgármestert, hogy adja át az Intézmény Vezetője számára a 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratokat, s azokat küldje meg a Magyar Államkincstár részére is. 

 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: 2014. március 31. illetve 2014. április 11. 

 

 
Nyeste József képviselő mint a Közokt. és Közműv.biz.elnöke: javasolja a határozati javaslat 

elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 85/2014.(III.27.) határozata a BMK 

intézményvezetői álláshelyének betöltéséről  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete a Berentei Művelődési Központ intézményvezetői 

álláshelyének pályázat útján történő betöltéséről - figyelemmel az 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) vonatkozó rendelkezéseire, s 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. r.) 5. §-ában foglaltakra, valamint a pályázatot döntésre előkészítő bizottság véleményére – az 

alábbi döntést hozta:  

I.A) A képviselő-testület Csorba Csaba Kazincbarcika Egressy út 40. sz. alatti lakost,  

2014. április 01. napjától 2019. március 31. napjáig 

terjedő 5 éves időtartamra a Berentei Művelődési Központ intézményvezetőjévé megbízza, 

egyidejűleg a Kjt 21. §-a alapján határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi. 

Havi illetményét (figyelemmel a Kjt.-re és végrehajtási rendeletére) az alábbiak szerint állapítja meg: 

- 2011. évi CLXXXVIII. tv 11. sz. melléklete szerinti garantált illetmény (F/10): 166 835 Ft 

- Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés alapján (5 %) : 0 Ft 

Illetmény összesen kerekítve (Kjt 66. § (10) bekezdés): 166 800 Ft 

Illetménypótlékok: 

- Magasabb vezetői pótlék  

(Kjt 70. §, 150/1992.(XI.20.) Korm.rend. 19. §; 3. m. 1.1.5 pont; 20.000x300 %):   60 000 Ft 

Keresetkiegészítés: 

- Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (2014. április 1-től 2014. dec. 31-ig):  3 200Ft 

Mindösszesen:  230 000 Ft 

 

I.B) A testület utasítja a Polgármestert, hogy adja át az Intézmény Vezetője számára a 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratokat, s azokat küldje meg a Magyar Államkincstár részére is. 

 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: 2014. március 31. illetve 2014. április 11. 
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Nyeste József képviselő mint a Közokt. és Közműv.biz. elnöke gratulál Csorba Csaba úr 

megválasztásához, valamennyiünk nevében jó munkát, jó kapcsolatot kíván. 

 

 

 BMESZ intézményvezetői pályázatok 

 
Szántó Lajos alpolgármester: Négy pályázat érkezett, melyből 2 fő jelent meg a képviselő-testületi 

ülésen. Borza Bertalan mb. intézményvezető megismerte a települést, a dolgozókkal is jó kapcsolatot 

alakított ki, tudja kezelni az embereket, saját dolgozói is dicsérték a munkáját. Javasolja Borza Bertalan 

kinevezetését a BMESZ intézményvezetőjének.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke egyetért Borza Bertalan kinevezésével. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata a Berentei Műszaki 

ellátó Szervezet intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Műszaki ellátó Szervezet 

(BMESZ) intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatokat, s az alábbi döntést hozta: 

I. A Képviselő-testület tekintettel az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vonatkozó 

rendelkezéseire  

A) Borza Bertalan 3780. Edelény,Petőfi út 21. sz. alatti lakost, 

2014. április 01. napjától 2019. március 31. napjáig 

terjedő 5 éves időtartamra a BMESZt intézményvezetőjévé megbízza, 

egyidejűleg a Kjt 21. §-a alapján határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi. 

Havi illetményét (figyelemmel a Kjt.-re, 2012. évi kv.-i tv-re és végrehajtási rendeletére) az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

- 2011. évi CLXXXVIII. tv 11. sz. melléklete szerinti garantált illetmény (F 11): 174 155 Ft 

Illetménypótlékok: 

- Magasabb vezetői pótlék ( 77/1993.(V.12.) Korm.rendelet 10/A. §; 20.000x300 %):   60 000 Ft 

Kereset kiegészítés: 

- Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés:  27 100. Ft 

        (2014. január 1.-től 2014. dec. 31-ig) 

Mindösszesen: 270 000 Ft 

B) A testület utasítja a Polgármestert, hogy adja át az Intézmény Vezetője számára a 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratokat, s azokat küldje meg a Magyar Államkincstár részére is. 

A pályázatokról készült kimutatás a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: 2014. március 31. illetve 2014. április 11. 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 86/2014.(III.27.) határozata a Berentei Műszaki 

ellátó Szervezet intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Műszaki ellátó Szervezet 

(BMESZ) intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatokat, s az alábbi döntést hozta: 

I. A Képviselő-testület tekintettel az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vonatkozó 

rendelkezéseire  

A) Borza Bertalan 3780. Edelény,Petőfi út 21. sz. alatti lakost, 

2014. április 01. napjától 2019. március 31. napjáig 
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terjedő 5 éves időtartamra a BMESZt intézményvezetőjévé megbízza, 

egyidejűleg a Kjt 21. §-a alapján határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi. 

Havi illetményét (figyelemmel a Kjt.-re, 2012. évi kv.-i tv-re és végrehajtási rendeletére) az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

- 2011. évi CLXXXVIII. tv 11. sz. melléklete szerinti garantált illetmény (F 11): 174 155 Ft 

Illetménypótlékok: 

- Magasabb vezetői pótlék ( 77/1993.(V.12.) Korm.rendelet 10/A. §; 20.000x300 %):   60 000 Ft 

Kereset kiegészítés: 

- Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés:  27 100. Ft 

        (2014. január 1.-től 2014. dec. 31-ig) 

Mindösszesen: 270 000 Ft 

B) A testület utasítja a Polgármestert, hogy adja át az Intézmény Vezetője számára a 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratokat, s azokat küldje meg a Magyar Államkincstár részére is. 

A pályázatokról készült kimutatás a jkv. 3. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: 2014. március 31. illetve 2014. április 11. 
 

 

5. Napirendi pont 

Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda előterjesztése 

 

Kalász Lászlóné óvoda vez.: tájékoztatásul közli a Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda 2014. 07. 

01-201407.30.-ig, míg az Alacskai Kastélykert Tagóvoda 2014. 08.01.-2014.08.31. ig lesz zárva. 

Bejelenti, hogy a víz világnapja elmarad egészségügyi okok miatt az ősz folyamán tartanánk egy állatok 

világnapját.  Kérem a testület jóváhagyását. 

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

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(III.27.) határozata a BHNÓ 

előterjesztésének jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BHNÓ  vonatkozó előterjesztését, azt az  

alábbiak szerint fogadja el:  

Az intézmény nyári Zárva tartási ideje 

Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda: 2014.07.01.-2014.07.31. 

Alacskai Kastélykert Tagóvoda: 2014.08.01.-2014.08.31. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 87/2014.(III.27.) határozata a BHNÓ 

előterjesztésének jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BHNÓ  vonatkozó előterjesztését, azt az  

alábbiak szerint fogadja el:  

Az intézmény nyári Zárva tartási ideje 

Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda: 2014.07.01.-2014.07.31. 

Alacskai Kastélykert Tagóvoda: 2014.08.01.-2014.08.31. 

Az előterjesztés a jkv. 4. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 
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6. Napirendi pont 

Általános Iskola előterjesztései 

 

6.1. Uszodai felszerelés (hajszárító) vásárlás 

Gyenesné Kovács Enikő igazgató: Az uszodai foglalkozásokra tanulókat elkísérő pedagógusok jelezték, 

hogy szükség lenne 5 db jó minőségű hajszárítóra. Költsége: 12.000 Ft x 5 db, összesen 60 eFt. 

 

6.2. „Cool-túra” 

Gyenesné Kovács Enikő igazgató: Ebben a tanévben is megrendezésre kerül a már hagyománnyá vált 

„Cool-túra”.  A vetélkedő 30 legjobbja vesz részt jutalomkiránduláson Debrecenben. Költsége 40.800.- Ft 

(múzeumlátogatás, fogathajtás, istállólátogatás, kovácsműhely látogatás) 

 

6.3. Fővárosi Nagycirkusz előadássorozat 
 Gyenesné Kovács Enikő igazgató:A Fővárosi Nagycirkuszban „Circus Classicus” címmel indul egy 

előadás sorozat. Oktatási intézményekből érkező 20 fő feletti csoportok 40 %-os kedvezményt kapnak a 

jegyárakból. Költsége: 245.680.- Ft. Az iskola tanulóit összesen 4 fordulóval tudnánk felvinni 

Budapestre. 

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

Nyeste József képviselő: legközelebb egy ilyen dologgal hamarabb keressen meg bennünket az iskola 

vezetése. A bizottsági ülés napján értesültem róla. Egy hónappal ezelőtt volt egy testületi ülés, melyen a 

Teljes Életért Egyesület vezetője kérte az önkormányzati busz igénylését, - a testület elutasította, - ezt 

egyből elfogadtuk. Nem vagyunk következetesek. Az Oktatási bizottságnak nincs egységes véleménye az 

előterjesztésekről. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata a Berentei Általános 

Iskola előterjesztéseinek jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berentei Általános Iskola előterjesztéseit, 

s azokat az előterjesztés szerint/az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

- 5 db hajszárító beszerezése 60 eFt, 

- „Cool - túra” vetélkedő és kirándulás költségei 41 eFt, 

- Fővárosi Nagycirkuszban „Circus Classicus” című előadás sorozat megtekintése (128+12 fő) 246 eFt 

Az előterjesztések a jkv. ... sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 88/2014.(III.27.) határozata a Berentei Általános 

Iskola előterjesztéseinek jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berentei Általános Iskola előterjesztéseit, 

s azokat az előterjesztés szerint/az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

- 5 db hajszárító beszerezése 60 eFt, 
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- „Cool - túra” vetélkedő és kirándulás költségei 41 eFt, 

- Fővárosi Nagycirkuszban „Circus Classicus” című előadás sorozat megtekintése (128+12 fő) 246 eFt 

Az előterjesztések a jkv. 5. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 
 

 

7. Napirendi pont 

BMESZ előterjesztései 

 

 Temető körbekerítése, ravatalozó mellé kovácsoltvas kapu,  

 

Borza Bertalan BMESZ vezető: A köztemető üzemeletetését megkapta a csoport. Az előírásoknak 

megfelelően a köztemetőket el kell keríteni.  

 A ravatalozó környékén steelwent típusú kerítésből 67 fm hosszban, melynek költsége: 582.900 Ft 

  A ravatalozó mellé főbejárati kapu létesítése kovácsoltvasból 35.900 Ft/m2. Költsége: 1.100.000.- 

Ft.  

 Közbenső lehatároló kerítés építése 210 m hosszban, költsége: 278.000.- Ft 

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

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata a BMESZ 

előterjesztésének jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BMESZ – temető körbekerítésére 

vonatkozó előterjesztését azt az alábbiak szerint fogadja el: 

- a ravatalozó mellett steelwent típusú kerítés építése 67 fm hosszban 582 eFt, 

- a vízmű felőli telekhatár 144 fm költsége a BMESZ éves munkatervében, kv.-ében szerepel. 

- a ravatalozó mellett főbejárati kapu létesítése kovácsoltvasból  1 100 eFt,  

- temetőn belül lehatároló kerítés építése 210 m hosszban betonoszlopokra feszített dróthálóval  278 eFt. 

A testület a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére, összesen: 1 960 900 Ft-tal megemeli a BMESZ 2014. évi 

költségvetésének dologi kiadásait. Egyben jóváhagyja a fennmaradó 7600 nm tartalék terület 

ligeterdősítését.  

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

Felelős:  intézményvezető, jegyző    Határidő: 2014. október 15. 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 89/2014.(III.27.) határozata a BMESZ 

előterjesztésének jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BMESZ – temető körbekerítésére 

vonatkozó előterjesztését azt az alábbiak szerint fogadja el: 

- a ravatalozó mellett steelwent típusú kerítés építése 67 fm hosszban 582 eFt, 

- a vízmű felőli telekhatár 144 fm költsége a BMESZ éves munkatervében, kv.-ében szerepel. 

- a ravatalozó mellett főbejárati kapu létesítése kovácsoltvasból  1 100 eFt,  

- temetőn belül lehatároló kerítés építése 210 m hosszban betonoszlopokra feszített dróthálóval  278 eFt. 

A testület a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére, összesen: 1 960 900 Ft-tal megemeli a BMESZ 2014. évi 

költségvetésének dologi kiadásait. Egyben jóváhagyja a fennmaradó 7600 nm tartalék terület 

ligeterdősítését.  

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

Felelős:  intézményvezető, jegyző    Határidő: 2014. október 15. 
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8. Napirendi pont 

Település Gondnokság előterjesztése 

 
Heutschy László TG vezető: az önkormányzat tulajdonába került az istálló. Felújítására 500 eFt 

költségre lenne szükség.  

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

bizottsági ülésen a többi előterjesztés elutasításra került. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata a BTG 

előterjesztéseinek jóváhagyásáról, 55/2014.(II.27.) határozata módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BTG előterjesztéseit azt az előterjesztés 

szerint fogadja el: 

- állattartó telep, marhaistálló felújítás (0198 hrsz) 500 eFt 

A pótelőirányzatok fedezete a 2014. évi kv. tartalékkerete terhére biztosított. 

A testület egyidejűleg – a szociális földprogram hatékonyságának javítása érdekében - jóváhagyja az 

önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás tervezetet. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 

Az előterjesztés és jkv. ... sz. mellékletét képezi.   

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 90/2014.(III.27.) határozata a BTG 

előterjesztéseinek jóváhagyásáról, 55/2014.(II.27.) határozata módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BTG előterjesztéseit azt az előterjesztés 

szerint fogadja el: 

- állattartó telep, marhaistálló felújítás (0198 hrsz) 500 eFt 

A pótelőirányzatok fedezete a 2014. évi kv. tartalékkerete terhére biztosított. 

A testület egyidejűleg – a szociális földprogram hatékonyságának javítása érdekében - jóváhagyja az 

önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás tervezetet. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

Heutschy László TG vezető: felhívja a lakosság figyelmét, hogy beindul a legszebb konyhakert 

program, minden érdeklődőt várunk. 

 

 

9. Napirendi pont 

Az önkormányzat 15 éves fennállásának 15 éves évfordulója, Május 1. megünneplése 

 

Kissné Bencs Gabriella mb. művház vez. A Május 1. megünneplése egybeesik Berente leválásának 15. 

évfordulójára. A testület 2 napos rendezvénysorozatot tervezett. A programsorozat költsége 11.719.610.- 

Ft.  

Nyeste József képviselő: Május 1. egy kicsit odébb van. Szeretném, ha az új intézményvezető saját 

arculatából belevinne programot.  

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata a BMK 

előterjesztéseinek jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BMK előterjesztéseit, azokat az alábbiak 

szerint fogadja el: 

1. A testület az önkormányzat 15 éves fennállása alkalmából rendezendő 2014. május 1-2.-i kétnapos 

rendezvényi programmal egyetért. A rendezvény költségeire 12 000 eFt-ot hagy jóvá, a 2014. évi kv. 

tartalékkerete terhére. 

2. A 9/2014.(II.03.) EMMI rendelet szerinti – könyvtári és közművelődési - érdekeltségnövelő 

támogatásra benyújtandó pályázatot jóváhagyja. A testület saját erőként, az intézmény működéséhez 

szükséges szakmai eszközök, berendezések beszerzésére a testület a 2014. évi költségvetés terhére 

1000 eFt-ot biztosít. 

A program és a rendezvény kv.-e a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

határozatot:  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 91/2014.(III.27.) határozata a BMK 

előterjesztéseinek jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BMK előterjesztéseit, azokat az alábbiak 

szerint fogadja el: 

1. A testület az önkormányzat 15 éves fennállása alkalmából rendezendő 2014. május 1-2.-i kétnapos 

rendezvényi programmal egyetért. A rendezvény költségeire 12 000 eFt-ot hagy jóvá, a 2014. évi kv. 

tartalékkerete terhére. 

2. A 9/2014.(II.03.) EMMI rendelet szerinti – könyvtári és közművelődési - érdekeltségnövelő 

támogatásra benyújtandó pályázatot jóváhagyja. A testület saját erőként, az intézmény működéséhez 

szükséges szakmai eszközök, berendezések beszerzésére a testület a 2014. évi költségvetés terhére 

1000 eFt-ot biztosít. 

A program és a rendezvény kv.-e a jkv. 8. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

 

10. Napirendi pont 

Berentei lakosok egészségügyi ellátásának javítása 

 
Szántó Lajos alpolgármester: a berentei lakosok egészségügyi ellátására szükség lenne 1 db 

deflibrillátor és 1 db mikroszkóp beszerzésre. Költsége: deflibrillátor483 eFt, mikroszkóp 41 eFt. 

Fortuna János jegyző: a mikroszkóp beszerzésére 60 eFt-ot javasol jóváhagyni, így egy képrögzítő 

egységgel ellátott készülék vásárolható. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata berentei lakosok 

egészségügyi ellátásának javításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a bizottságok és a védőnő javaslatát, a kv.-i 

tartalékkeret terhére az alábbi eü-i berendezések megvásárlását hagyja jóvá: 

- 1 db PowerHeart AED G3 deflibrillátor beszerzése 483 eFt, 

- 1 db mikroszkóp beszerzése 60 eFt, 

Az árajánlatok a jkv. ... sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 



F:\Testületi ülések\Jegyzőkönyv\2014\jkv03_27ny.doc 20  

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 92/2014.(III.27.) határozata berentei lakosok 

egészségügyi ellátásának javításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a bizottságok és a védőnő javaslatát, a kv.-i 

tartalékkeret terhére az alábbi eü-i berendezések megvásárlását hagyja jóvá: 

- 1 db PowerHeart AED G3 deflibrillátor beszerzése 483 eFt, 

- 1 db mikroszkóp beszerzése 60 eFt, 

Az árajánlatok a jkv. 9. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

 

11. Napirendi pont 

Árajánlatok megtárgyalása 
Fortuna János jegyző: több feladatra kértünk árajánlatot, melyet táblázatos formában megkapta a 

képviselő-testület.  

Szakmári Attila képviselő mint PB elnöke: a bizottság megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, 

javasolja a mezőgazdasági út elnapolását, a Sajószentpéter összekötő út közvilágítását nem javasolja. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata árajánlatok 

elfogadásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s a 2014. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére az alábbi döntést hozta: nettó eFt 

- Berente hivatali tárgyaló asztal bővítés SZIRÁKPREVENT Kft 121 eFt 

- Berente szabadidőpark 3x160 A-es vill. fogyasztásmérő hely kialakítás  

 PÉTERVILL Kft 301 eFt 

- Berente szabadidőpark 3x160 A-es felvonulási szekrény vásárlás MENTAVILL Kft 180 eFt 

- Berente Petőfi út 33. szv. bekötés átépítés Babus Sándor Izsófalva 500 eFt 

- Berente – Sajószentpéter összekötőút felújítás műszaki ellenőrzési feladatai  

 PARAVENT Kft 120 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. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 93/2014.(III.27.) határozata árajánlatok 

elfogadásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s a 2014. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére az alábbi döntést hozta: nettó eFt 

- Berente hivatali tárgyaló asztal bővítés SZIRÁKPREVENT Kft 121 eFt 

- Berente szabadidőpark 3x160 A-es vill. fogyasztásmérő hely kialakítás  

 PÉTERVILL Kft 301 eFt 

- Berente szabadidőpark 3x160 A-es felvonulási szekrény vásárlás MENTAVILL Kft 180 eFt 
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- Berente Petőfi út 33. szv. bekötés átépítés Babus Sándor Izsófalva 500 eFt 

- Berente – Sajószentpéter összekötőút felújítás műszaki ellenőrzési feladatai  

 PARAVENT Kft 120 eFt 

Az árajánlatok kimutatása a jkv. 10 számú mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző  Határidő: folyamatos 

 

12. Napirendi pont 

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottakért Egyesület kérelme 

 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottakért Egyesület kérelmét.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: a bizottság megtárgyalta a kérelmet és 120 eFt támogatást 

javasol az Egyesület részére. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata a társadalmi 

szervezetek  támogatási kérelmeinek elbírálásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a társadalmi szervezetek támogatási 

kérelmeit, azokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.  

- Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 120 eFt 

A kérelem a jkv. ... mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 94/2014.(III.27.) határozata a társadalmi 

szervezetek  támogatási kérelmeinek elbírálásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a társadalmi szervezetek  támogatási 

kérelmeit, azokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.  

- Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 120 eFt 

A kérelem a jkv. 11.  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

 

13. Napirendi pont 

2014. évi országgyűlési választás  
Fortuna János jegyző: a  megválasztott HVB tagok közül Réthy Jánosné HVB elnökhelyettes 

lemondott, míg Kántorné Tóth Hajnalka és Bánáti Veronika jelezte, hogy a 2014. április 6.-i 

választásokon – egyéb elfoglaltsága miatt - nem tud részt venni a HVB/SZSZB munkájában. 

A HVB póttagok közül Karmacsi Magdolna szintén lemondott, míg Ónodi Renáta tartósan külföldön 

dolgozik. 

Fentiek miatt egy rendes és egy póttag megválasztására teszek javaslatot. 

A HVB választott és delegált tagjai a választott tagok közöl új elnökhelyettest választanak majd.  

Az Országgyűlési választás lebonyolítására (választás napján felmerülő ellátás) 100 eFt jóváhagyását 

szeretném kérni. 
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Tóth Tamás képviselő: javaslom az előterjesztés elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata a Berente Helyi 

Választási Bizottság (HVB) tagjainak és a választási költségkeret kiegészítéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a HVB tagjainak kiegészítésére vonatkozó 

előterjesztést, azt – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 25. § (1) bekezdése alapján – 

azt az alábbiak szerint fogadja el: 

A testület megválasztja a HVB tagjának: Bodnárné Tóth Adrienn Berente Esze Tamás út 34. és  

a HVB póttagjának Krajnyákné Fekete Edina Berente Toldi M. út 2. szám alatti lakosokat. 

A testület egyidejűleg a HVB/SZSZB (választott, delegált) és HVI tagok a 2014. április 6.-i országgyűlési 

választás napján felmerülő ellátásával kapcsolatos költségekre a 2014. évi kv. tartalékkerete terhére 100 

eFt-ot hagy jóvá. 

Az előterjesztés a jkv. … mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 95/2014.(III.27.) határozata a Berente Helyi 

Választási Bizottság (HVB) tagjainak és a választási költségkeret kiegészítéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a HVB tagjainak kiegészítésére vonatkozó 

előterjesztést, azt – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 25. § (1) bekezdése alapján – 

azt az alábbiak szerint fogadja el: 

A testület megválasztja a HVB tagjának: Bodnárné Tóth Adrienn Berente Esze Tamás út 34. és  

a HVB póttagjának Krajnyákné Fekete Edina Berente Toldi M. út 2. szám alatti lakosokat. 

A testület egyidejűleg a HVB/SZSZB (választott, delegált) és HVI tagok a 2014. április 6.-i országgyűlési 

választás napján felmerülő ellátásával kapcsolatos költségekre a 2014. évi kv. tartalékkerete terhére 100 

eFt-ot hagy jóvá. 

Az előterjesztés a jkv. 12. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
 

 

 Miskolci Egyetem kutatási ajánlat 

Fortuna János jegyző: a Pénzügyi bizottság nem tárgyalta az ajánlatot, de az ajánlatot kiküldtem a 

testületi tagok részére. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a Miskolci Egyetem ajánlatának elnapolását 

Szántó Lajos alpolgármester egyetért a javaslattal. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

elnapolja a Miskolci Egyetem ajánlatát. 

 

 Számítástechnikai továbbképzés 
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Fortuna János jegyző: számítástechnikai továbbképzésen vennének részt az intézmények dolgozói. 

Ehhez kérnének az önkormányzat támogatását, így 50 %-os kedvezménnyel vehetnének ezen részt. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a napirend elnapolását. 

Szántó Lajos alpolgármester egyetért a javaslattal. 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elnapolja a 

számítástechnikai továbbképzés finanszírozását. 

 

 

14. Napirendi pont 

Zárt ülés elrendelése 

Fortuna János jegyző: az alábbi témákban javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen döntsön. 

- önkormányzati kölcsönkérelem elbírálása 

- önkormányzati bérlakások állapotáról szóló előterjesztés megvitatása 

- berentei lakóingatlan/szolgálati lakás vásárlása 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(III.27.) határozata zárt ülés 

elrendeléséről  

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

tartására vonatkozó javaslatot: 

- önkormányzati kölcsönkérelem elbírálása 

- önkormányzati bérlakások állapotáról szóló előterjesztés megvitatása 

- berentei lakóingatlan/szolgálati lakás vásárlása 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 96/2014.(III.27.) határozata zárt ülés elrendeléséről  

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

tartására vonatkozó javaslatot: 

- önkormányzati kölcsönkérelem elbírálása 

- önkormányzati bérlakások állapotáról szóló előterjesztés megvitatása 

- berentei lakóingatlan/szolgálati lakás vásárlása 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
 

 

15. Napirendi pont 

Rendeletek megtárgyalása 

14.1. Talajterhelési díj rendelet 
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Fortuna János jegyző: a talajterhelési díj rendeletet javasolja elfogadni, több mint 10 éves késésben 

vagyunk ezzel a rendelettel. Az ÉRV Zrt-vel történt egyeztetést követően, megállapításra került, hogy 

több mint 20 ingatlan nincs rákötve a szennyvíz vezetékre. A talajterhelési díjat a törvény határozza meg. 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint a Szoc.biz. elnöke javasolja a rendelet elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet. 

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

a talajterhelési díjról 

 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében,  

a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény ( továbbiakban: Ktd. ) 21/A. § (2) 

bekezdésében és a 26.§ (4) bekezdésében,  

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet (továbbiakban: R) alkotja: 

 

I. Talajterhelési díj 

1.§ 

A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya Berente község közigazgatási területén azokra a kibocsátókra terjed ki, akik a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. 

 

2.§ 

Kedvezmények, mentességek 

(1)  2014. évre 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót aki a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára 2014. június 30-ig ráköt. A rácsatlakozást a víziközmű 

szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. 

(2)  Mentes a talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége az a kibocsátó, 

 a) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, 

 b) akinek ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás nem haladja meg a 10 m3-t. 

(3)  A díjmentesség érvényesítéséhez a bevalláshoz csatolni kell a rendelet 1. mellékletében szereplő 

nyilatkozatot. 

 

3.§ 

Eljárási szabályok 

(1) A kibocsátó évente a tárgyévet követő március 31. napig az önkormányzati adóhatósághoz tesz 

bevallást. 

(2) Évközben történő rácsatlakozás esetén a díjfizetési kötelezettség megszűnéséhez a változást követő 

hónap 15. napjáig a kibocsátónak bevallást kell benyújtani. 

(3) A bevallást a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján a kibocsátónak az erre a célra rendszeresített – az 

R 2. melléklete szerinti - formanyomtatványon az önkormányzat adóhatóságához kell benyújtani a 

szükséges mellékletekkel és igazolásokkal. 

(4) A talajterhelési díjat az önkormányzat környezetvédelmi alap számlája javára postautalványon vagy 

átutalással a 12046102-00309770-02100003 számlára kell megfizetni. 

(5) A település jegyzője részére a víziközmű szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése 

érdekében adatszolgáltatásra köteles: 

a) a tárgyévet követő év február 28. napig a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról, csökkentve az 

ivóvíz vezeték meghibásodása esetén elszivárgott vízmennyiséggel, 

b) negyedévet követő hónap 5 napjáig a kibocsátók köréről. 

(6) A jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját külön jogszabályban 

meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg. 

(7) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, a díjkedvezményekről és a díjmentességekről 

a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szereplő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó 

azonosítására, a talajterhelési díj megállapítására, valamint a bevallások ellenőrzésére lehet 

felhasználni. 
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II. Környezetvédelmi alap 

4. § 

(1) Az Önkormányzat a környezetvédelmi feladatok elősegítése érdekében környezetvédelmi alapot hoz 

létre, melynek bevételei a következők: 

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, 

b) a területi környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat közigazgatási területén jogerősen 

kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a, 

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, 

d) az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, 

e) egyéb bevételek. 

(2) A környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. A talajterhelési díjból 

származó bevétel szabályos felhasználásának minősül a törvényben szabályozottakon túl, különösen: 

a) a csapadékvíz elvezetésének biztosítása, 

b) a belvízvédelmi feladatok ellátása, 

c) a környezet védelmét megalapozó tanulmányok, tervek készítése, 

d) a környezettudatos szemlélet szélesítése, elmélyítése, 

e) a környezeti károk megelőzése, mérséklése és felszámolása, 

f) természeti és az épített környezeti értékek megőrzése, átörökítése, 

g) a kulturált környezet megteremtését és fenntartását célzó intézkedések támogatása, 

(3) A Képviselő-testületnek évente rendelkeznie kell a környezetvédelmi alap  

a) tervezett felhasználásáról - a költségvetési rendelet megalkotásakor, 

b) a tényleges felhasználásról - a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg. 

 

5.§ 

III. Záró rendelkezések 

(1) A rendelet 2014. május 01.én lép hatályba. 

(2) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

alkotja 

Berente Községi Önkormányzat 4/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

(a rendelet a jkv. 13. sz. mellékletét képezi) 

 

 

14.2. Szociális rendelet módosítása 
Fortuna János jegyző: a rendelet tervezetet a képviselők megkapták. A rendelet 15-22-25/A szakaszában 

történne változás. 

Nyeste József képviselő: több családot érint a faluban, akinek a szolgáltatók felé túlfizetése van, hogyan 

és mi módon juthat a pénzéhez? 

Fortuna János jegyző: akinek túlfizetése van, a 

kkor kérésükre a  továbbiakban az önkormányzat nem utalja a havi támogatást a szolgáltató felé, s ezt 

kifizetjük negyedévente. Így ugyan  a túlfizetés ott marad a szolgáltatónál, de idővel ez „elfogyasztja” az 

érintett lakos.  
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Szántó Lajos alpolgármester: pontosan ez a probléma, hogy nem fogyasztja le, pld. egyedülállók. 

Szakmári Attila képviselő: akkor egy becsületes embertől elvesszük a támogatást. 

Szántó Lajos alpolgármester: úgy elfogadható, hogy a lakos negyedévente megkapja a támogatást. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: A 25/A szakaszt továbbra sem értem. Ha pld. egy egyedülálló nem is 

akar rákötni a szennyvízre, akkor csökkenni fog a támogatása.  

Fortuna János jegyző: sok olyan család van, aki jogtalanul vette fel eddig a csatornadíjdíj támogatást. 

Szakmári Attila képviselő: a 25/A § kivételével javasolja elfogadni a rendeletet. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

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

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 3/2014.(II.10.), 

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 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

Önkormányzati segély 

(1) Az alkalmanként megállapított önkormányzati segély összege esetenként 10.000.- Ft. 

(2) A meghatározott időtartamra (maximum hat hónapra) megállapított önkormányzati szociális segély 

összege 3000.- Ft/hó 

(3) Az egyedül élő, 100%-ban csökkent munkaképességű személy vagy az R 20. §.-ában megjelölt 

életkörülmények fennállása esetén megállapítható rendszeres önkormányzati segély összege 10000.- 

Ft/hó, maximum 1 évre. 

(4) A hatáskör gyakorlója a kérelem elbírálása előtt köteles környezettanulmányt készíteni. A kérelmező 

köteles a környezettanulmány felvételében közreműködni, amennyiben azt megtagadja a kérelmét el lehet 

utasítani. 

(5) Az önkormányzati segély szociális kölcsön formájában is nyújtható, minimum 5000 Ft/hó, maximum 

10000 Ft/hó törlesztő részlettel. 

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

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

fordul elő, a segély csak természetbeni juttatás (különösen: élelmiszer, gyermekruházat, fertőtlenítőszer, 

tisztítószer, irtószer) illetve szolgáltatás formájában nyújtható. 

 

 

2. § 

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

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 
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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 csak természetbeni juttatás (különösen: élelmiszer, gyermekruházat, 

fertőtlenítőszer, tisztítószer, irtószer) illetve szolgáltatás formájában 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 utolsó havi - villany, víz és csatorna valamint gáz - közüzemi 

számlákat bemutassa az önkormányzati hivatal köztisztviselője részére. 

 

 

3. § 

Az R 25/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

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 % 

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) és (5) bekezdésekben 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 – negyedévente utólag, az R 22. §-a 

szerinti Háztartások támogatása juttatás kifizetésével egyidejűleg teljesíti, amennyiben a fogyasztónak 

nincs díjhátralékal 

 

4. § 

Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
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5. § 

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

(2) Hatályát veszti a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló, többször módosított 

15/2005.(VII.08.) önkormányzati rendelet 5. §-a. 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 5/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 3/2014.(II.10.), 

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. 14. sz. mellékletét képezi) 

 

 

14.3. Szociális földprogram működéséről szóló rendelet módosítása 

Fortuna János jegyző: a Szociális földprogram rendeletben a jövedelem határok változnának, javasolom 

duplájára megemelni. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

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

a szociális földprogram működtetéséről szóló15/2008.(X.06.) és 8/2007.(IV.2.) rendeletével 

módosított 2/2007.(I.29.) rendelete módosításáról 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) 

bekezdése felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a szociális földprogram működtetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

többször módosított 2/2007.(I.29.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

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

(1) A szociális földprogramban az a személy vehet részt, ahol a kérelmező és a vele együtt élő közeli 

hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének: 

- egyedülálló esetén 800 %-át, 

- két- vagy több személyes háztartás esetén 600 %-át. 

(2) A kedvezményezetteket az Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 

– a Berentei  Cigány Nemzetiségi Önkormányzat véleménye alapján – jelöli ki. 

(3) Az önkormányzati Hivatal a Szociális Bizottság döntéséről a kedvezményezettet 8 napon belül értesíti. 

(4) A kérelem abban az esetben utasítható el, ha 

- a kérelmező nem felel meg az (1) – (2) bekezdésben szereplő feltételeknek, 

- a szociális földprogram végrehajtásához kijelölt földterület már nem ad lehetőséget a kérelem 

teljesítésére, 

- a „konyhakerti zöldségtermesztés” alprogram esetében a kérelmező, illetve a vele együtt élő közeli 

hozzátartozó nem tudja igazolni, hogy rendelkezik művelésbe bevonható legalább 200 m2 berentei 

földterülettel. 

(5) A kérelem benyújtásának határideje minden év április 15. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő.  
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(6) A Képviselő-testület a Szociális Földprogramot az éves költségvetésben meghatározott mértékben, a 

szociális előirányzat terhére támogatja, mely összeg felhasználását az önkormányzat a családsegítő és 

adósságkezelési tanácsadója útján ellenőrzi. 

(7) A képviselő-testület Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat véleményének figyelembevételével 

évente állapítja meg a földhasználathoz és a szaporítóanyag beszerzéséhez kapcsolódóan a művelési ágat 

és a támogatottat terhelő térítési díj összegét. 

 

2. § 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 6/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete  

a szociális földprogram működtetéséről szóló15/2008.(X.06.) és 8/2007.(IV.2.) rendeletével módosított 

2/2007.(I.29.) rendelete módosításáról 

(a rendelet a jkv. 15. sz. mellékletét képezi) 

 

 

15. Napirendi pont 

Két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató 

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

szóló tájékoztatót.  

Szántó Lajos alpolgármester javasolja a tájékoztató elfogadását.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

elfogadta a két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 

 

 

16. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

16.1. Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, Sajószentpéteri rendőrőrs kérelme 

Szántó Lajos alpolgármester: Munkaterv szerint a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri 

rendőrőrs április 24-én számolna be a végzett munkájukról. Beszámolási kötelezettségüket a májusi 

testületi ülésen tudják megtenni. 

A Sajószentpéteri Rendőrőrs igénybe szeretné venni a műfüves pályát heti 1 alkalommal 2 óra 

időtartamra. 

Tóth Tamás képviselő: javaslom a kérelem elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(III.27.) határozata műfüves pálya 

használatának jóváhagyásáról 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva és elfogadta a Kazincbarcikai 

Rendőrkapitányság Sajószentpéteri rendőrőrs kérelmét. Hozzájárul a műfüves pálya használatához 

hetente 1 alkalommal 2 óra időtartamban. 

Felelős:  polgármester, jegyző, BHNÓ vezető Határidő: folyamatos 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 97/2014.(III.27.) határozata műfüves pálya 

használatának jóváhagyásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva és elfogadta a Kazincbarcikai 

Rendőrkapitányság Sajószentpéteri rendőrőrs kérelmét. Hozzájárul a műfüves pálya használatához 

hetente 1 alkalommal 2 óra időtartamban. 

Felelős:  polgármester, jegyző, BHNÓ vezető Határidő: folyamatos 

 

 

16.2. Játszóterek tanulmánytervei 

 
Szántó Lajos alpolgármester: elkészültek a játszóterek tanulmánytervei. A tanulmánytervek 

jóváhagyása több ülésen elnapolásra került. Javasolom, hogy a testület bízza meg a Közoktatási és 

Közművelődési bizottságot a tanulmánytervek kiválasztásával, ill. jóváhagyásával.  

Határozati javaslat: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(III.27.) határozata játszóterek 

tanulmánytervei 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Közoktatási és Közművelődési Bizottságot 

a játszóterek tanulmányterveinek kiválasztásával ill. jóváhagyásával. 

Felelős:  polgármester, jegyző, KKB elnöke Határidő: 2014. április 18. 
 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 98/2014.(III.27.) határozata játszóterek 

tanulmánytervei 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Közoktatási és Közművelődési Bizottságot 

a játszóterek tanulmányterveinek kiválasztásával ill. jóváhagyásával. 

Felelős:  polgármester, jegyző, KKB elnök Határidő: 2014. április 18. 
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Szántó Lajos alpolgármester a nyilvános ülést 13,30 órakor bezárta, mert a képviselő-testület zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

Szántó Lajos Fortuna János  Szakmári Attila 

alpolgármester jegyző    képviselő, jkv. hitelesítő 

 

Mellékletek: 

1 M: 82/2014. (III. 27.) kt. határozattal elfogadott felhívás és előterjesztés 

2 M: 84/2014. (III. 27.) kt. határozattal elfogadott SztBIO beszámoló és SZMSZ 

3 M: 86/2014. (III. 27.) kt. határozattal elfogadott pályázatról készült kimutatás 

4 M: 87/2014. (III. 27.) kt. határozattal Óvoda előterjesztés 

5 M: 88/2014. (III. 27.) kt. határozattal elfogadott Általános iskola előterjesztés 

6 M: 89/2014. (III.27.)  kt. határozattal elfogadott BMESZ előterjesztés 

7 M: 90/2014. (III.27.)  kt. határozattal elfogadott BTG előterjesztés 

8 M: 91/2014. (III.27.)  kt. határozattal elfogadott BMK előterjesztés 

9 M: 92/2014. (III.27.)  kt. határozattal elfogadott árajánlatok (eü. ellátás) 

10 M: 93/2014. (III.27.) kt. határozattal elfogadott árajánlatok kimutatása 

11.M: 94/2014. (III.27.) kt. határozattal elfogadott támogatási kérelem 

12.M: 95/2014. (III27.) kt. határozattal elfogadott HVB tagok 

13.M  4/2014. (III.28.) ÖR a Talajterhelési díjról  

14.M  5/2014. (III.28.) ÖR a Szociális rendelet módosításáról  

15.M  6/2014.  (III.28.) ÖR a Szociális földprogram működtetéséről 


