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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. augusztus 28-án a Polgármesteri Hivatal 

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

Jelen vannak:  Juhász József  polgármester 

 Szántó Lajos  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Nyeste József  képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő 9,40 órától 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

 Haga Gyula  BCNÖ elnök, szakértő  

 

További meghívottak: Heutschy László  BTG vezető 

 Márföldi Erzsébet  SztBIO igazgató 

 Csorba Csaba  BMK vez.  

 Kalász Lászlóné  BHN óvoda vezető 

 Kocsis Bernadett  BMESZ  ügyintéző 

 Gyenesné Kovács Enikő  Ált.isk.igazgató 

 

Juhász József polgármester  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen 

van, az ülés határozatképes. Pogány Sándor képviselő jelezte, hogy később csatlakozik a képviselő-

testületi üléshez. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Tamás képviselőt javasolja. Ismerteti a napirendi 

pontokat. 

 

NYILVÁNOS  
1. Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról. 

 Előterjesztő: polgármester 

 A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata az I. féléves gazdálkodásról.  

 Előadó: a bizottság elnöke 

2.  Beszámoló a Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda munkájáról 

 Előterjesztő: intézményvezető 

3. Beszámoló a Berentei Művelődési Központ munkájáról 

 Előterjesztő: intézményvezető 

4. Beszámoló az önkormányzati bizottságok munkájáról. 

 Előterjesztő: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság (Szakmári Attila elnök) 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság (Fodorné Szabó Erika elnök) 

 Közoktatási és Közművelődési Bizottság  (Nyeste József elnök) 

5.  Beszámoló, tájékoztató a Hivatal munkájáról 

 Előterjesztő: polgármester, jegyző 

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

 Előterjesztő: jegyző 

7. Indítványok, bejelentések, javaslatok. 

8. Zárt ülés. Személyi államigazgatási ügyek, fellebbezések 

 

ZÁRT 

1. önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás,  

2. személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 
Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 6 

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 
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A képviselő-testület egyhangúlag 6  igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

egyetért a napirendi  pontok módosításával. Ezzel egyidejűleg elfogadta Tóth Tamás képviselőt jkv. 

hitelesítőnek.  
 

 

1. Napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról. 

 
Fortuna János jegyző: az Áht. 87. §(1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek 

Berente Község Önkormányzata 2014. év első félévi gazdálkodásának helyzetéről  teszek eleget. A 2014. 

évi önkormányzati költségvetés módosított előirányzata 2014. június 30-i állapot szerint 2 946 349 Ft, 

amely összeg tartalmazza a hivatal és az önkormányzati intézmények működési kiadásait, a fejlesztési és 

felújítási kiadásokat. A beszámoló elfogadását javaslom. 

Szakmári Attila képviselő mint FPB elnök: a bizottságot összehívtam, de létszám hiányában nem lett 

megtartva a Pénzügyi Bizottsági ülés. Javaslom a beszámoló elfogadását. 

Tóth Tamás képviselő: Művelődési ház beruházás: a Művelődési házban nem kezdődtek el a 

munkálatok. Iskolakezdés van, -  érdemes egyáltalán elkezdeni? 

Fortuna János jegyző: a munkálatok elkezdése az iskolai kezdést nem zavarja, egyeztettünk a 

vállalkozóval az átadási határidő október, most készül a villamos terv, előkészítenek mindent és 

felvonulnak. Nem akadályozza a programokat a munka elkezdése. 

Nyeste József képviselő: elkezdődik a tanév hétfőtől – mi az, hogy nem akadályozza a munkákat? A 

nyári szünetben meg lehetett volna csinálni.  

Csorba Csaba Művház. vezető: A Művelődési házban vagy az egyik, vagy a másik terem rendelkezésre 

fog állni, a programokat nem fogja akadályozni a munka elkezdése. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata az önkormányzat 

2014. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi, I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet az előterjesztés szerint  elfogadja. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

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

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 6 

fő 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 312/2014.(VIII.28.) határozata az önkormányzat 

2014. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi, I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet az előterjesztés szerint  elfogadja. 

Az előterjesztések a jkv. 1.sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
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2. Napirendi pont 

Beszámoló a Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda munkájáról 

 
Kalász Lászlóné óvodavezető: részletesen ismerteti a Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda 

munkájáról szóló beszámolót az intézmény 2013-2014. évi munkájáról. 

Nyeste József képviselő: a beszámoló tartalmas, elfogadásra javasolom. Barcikán a Csokonai úti 

óvodában sportgimnasztikai versenyen vett rész és nyert 6 kislány. Berentén minden adott, azt hiszem 

valami látványeredmény el kellene érni az óvodában és az iskolában is – erre oda kellene figyelni.  

Tóth Tamás képviselő: az óvodában hogy állnak a munkálatok ? - pld. ablak. 

Kalász Lászlóné óvodavezető.: szépen, gyorsan haladnak a munkával, a világító ablak helyét tegnap 

kivágták. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a Berentei Hóvirág 

Napköziotthonos Óvoda és a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. 

évi munkájáról szóló beszámolóról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Hóvirág Napköziotthonos 

Óvoda és a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi munkájáról 

szóló beszámolót és azt az előterjesztés szerin elfogadja. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 6 

fő 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 313/2014.(VIII.28.) határozata a Berentei Hóvirág 

Napköziotthonos Óvoda és a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. 

évi munkájáról szóló beszámolóról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Hóvirág Napköziotthonos 

Óvoda és a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi munkájáról 

szóló beszámolót és azt az előterjesztés szerin elfogadja. 

Az előterjesztések a jkv. 2. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

3. Napirendi pont 

Beszámoló a Berentei Művelődési Központ munkájáról 

 
Csorba Csaba Művház.vezető: a beszámolót elkészítettem, a képviselők megkapták. Előkészületeket 

tettem, hogy a Művelődési ház tábla lecserélésre kerüljön, az intézmény valódi neve kerüljön fel. Az 

intézmény technikai felszerelése jónak mondható. az álmennyezet és a világítási munkák folyamatban 

vannak. Szakmai tevékenység: már beszámoltam a hozzám tartozó csoportok munkájáról. Kérésem lenne 

az, hogy a jövőben a két beszámolót egy időben és napirend alatt tárgyalja a testület.  

 

Juhász József polgármester bejelenti, hogy a testületi ülésre megérkezett Pogány Sándor képviselő, a 

testület létszáma 7 fő. 
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Csorba Csaba Művház.vezető: Könyvtár: szerencsés volna, ha új helyet kapna, jelenleg az iskolában 

van, a legideálisabb lenne, ha a Kastélyban kapna helyet. Természetjáró szakkört beindítását tervezem, 

elsősorban gyermekek részére.  

Nyeste József képviselő: negatívum: az Oktatási bizottságnak és a Művelődési háznak a kapcsolata 

megszűnt. A régi vezető többször meghívott bennünket, úgy látszik az Oktatási bizottságra nem volt 

szükség. 

Könyvtár: a testület bebizonyította, hogy alkalmatlan a feladatra. Ez nem könyvtár, nem segítettünk a 

Művelődés háznak abban, hogy elköltözzünk a Könyvtár. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: Berente tévé: semmilyen változást nem látunk, lesz-e előrelépés? 

Csorba Csaba Művház.vez.: a Berente tévét a ZOOM66 Bt. üzemelteti, a képújságot szerkesztjük mi.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: nincs friss esemény feltéve a képújságra. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke javasolja a beszámoló elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a Berentei 

Művelődési Központ 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Művelődési Központ 2014. 

évi munkájáról szóló beszámolót és azt az előterjesztés szerint  elfogadja. 

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

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

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 314/2014.(VIII.28.) határozata a Berentei 

Művelődési Központ 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Művelődési Központ 2014. 

évi munkájáról szóló beszámolót és azt az előterjesztés szerint  elfogadja. 

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

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

 

 

4. Napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzati bizottságok munkájáról. 

 

4.1.  Pénzügyi és  Fejlesztési Bizottság beszámolója  

 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke ismerteti a bizottság beszámolóját. Javasolja a beszámoló 

elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság 2014. évi munkájáról  szóló beszámoló elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  

2014. évi munkájáról szóló beszámolót azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
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Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 315/2014.(VIII.28.) határozata a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság  2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  

2014. évi munkájáról szóló beszámolót azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

A beszámoló a jkv. 4. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

4.2. Szociális Bizottság beszámolója 

 
Fodorné Szabó Erika képviselő mint a Szoc.biz. elnöke ismerteti a Szociális Bizottság beszámolóját, 

javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el. 

Nyeste József képviselő: nem szabad elmenni szó nélkül: a Szociális rendeletünk egy káosz, az egy 

katasztrófa, a részlehajlás jelen van, ez megrázó, vannak akik mindent megengedhetnek maguknak – ez a 

Szociális rendeletünk. A beszámolót elfogadásra javaslom.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(VIII.28.) határozata a Szociális Bizottság   

2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális Bizottság 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 316/2014.(VIII.28.) határozata a Szociális 

Bizottság   2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális Bizottság 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

4.3. Közoktatási és Közművelődési Bizottság beszámolója 

 

Nyeste József képviselő mint a Közokt.biz. elnöke: a beszámolót nem kívánom ismertetni, ha kérdése 

van a képviselőknek tegyék fel. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(VIII.28.) határozata a Közoktatási és 

Közművelődési  Bizottság   2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról/elutasításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Közoktatási és Közművelődési 

Bizottság 2014. évi munkájáról szóló beszámolót azt az előterjesztés szerint elfogadja/elutasítja. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

Bizottság 2014. évi munkájáról szóló beszámolót nem fogadta el. 

 

Nyeste József képviselő: senkinek nem volt kérdése Csak kellett volna valamit kérdezni ! 

Juhász József polgármester: meglepődtem a szavazati arányon.  

Szántó Lajos alpolgármester: a PFB beszámolóján is volt nem szavazat, nem kérdezték meg miért. 

Pogány Sándor képviselő: lehetett volna lendületesebben, szervezettebben csinálni, azért tartózkodtam 

mind a három esetben.  

5. Napirendi pont 

Beszámoló, tájékoztató a Hivatal munkájáról 

 
Fortuna János jegyző: a korábbi évekhez hasonlóan részletes beszámolót készítettünk a Közös 

Önkormányzati hivatal munkájáról. A beszámoló Berente honlapján is megtalálható. Egyidejűleg a 

közterület felügyelet létrehozása miatt szükséges a társulási megállapodás és az SZMSZ módosítása. 

Kérem fogadja el a testület a megküldött határozati javaslatot. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról, a társulási megállapodás és az 

SZMSZ módosításáról 

1. Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót, s azt az előterjesztés szerint elfogadja.  

2. A testület egyidejűleg – a jogszabályi változások átvezetése és a közterület felügyelet létrehozása miatt 

- jóváhagyja a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló társulási megállapodás 

2. számú módosítási javaslatát és a megállapodás egységes szerkezetű szövegezését, valamint a hivatal 

SZMSZ-ének 2. számú módosítási javaslatát és a szabályzat egységes szerkezetű szövegezését. 

Az előterjesztés, megállapodás, SZMSZ a jkv.. ….. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 
Szakmári Attila képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 317/2014.(VIII.28.) határozata a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról, a társulási megállapodás és az 

SZMSZ módosításáról 

1. Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót, s azt az előterjesztés szerint elfogadja.  

2. A testület egyidejűleg – a jogszabályi változások átvezetése és a közterület felügyelet létrehozása miatt 

- jóváhagyja a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló társulási megállapodás 
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2. számú módosítási javaslatát és a megállapodás egységes szerkezetű szövegezését, valamint a hivatal 

SZMSZ-ének 2. számú módosítási javaslatát és a szabályzat egységes szerkezetű szövegezését. 

Az előterjesztés, megállapodás, SZMSZ a jkv.6. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

6. Napirendi pont 

A 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, valamint a 2014. évben hozott képviselő-testületi határozatok teljesítését. Javasolja, 

hogy a testület fogadja el. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata az önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót, s azt az előterjesztés szerint elfogadja.  

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 318/2014.(VIII.28.) határozata az önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót, s azt az előterjesztés szerint elfogadja.  

A beszámoló a jkv. 7.sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
 

 

7. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

7.1. 2014. évi költségvetés módosítása 

 
Fortuna János jegyző ismerteti a rendelet tervezetet. Átvezetésre kerültek a testület által hozott 

határozatok, bevételi pótelőirányzatok 2014. június 30.-ig. Javasolja, hogy a testület fogadja el a rendelet 

módosítását. 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet: 

 

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

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel 

módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának 

mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló, 2/2011.(IX.3.), 8/2007.(IV.2.) és 28/2006.(XII.1.) 

rendeletekkel módosított 21/2006.(X.13.) rendelete  

módosításáról 

(a rendelet a jkv….mellékletét képezi) 
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Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Berente Községi Önkormányzat 14/2014.(IX.5.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel 

módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának 

mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló, 2/2011.(IX.3.), 8/2007.(IV.2.) és 28/2006.(XII.1.) 

rendeletekkel módosított 21/2006.(X.13.) rendelete  

módosításáról 

(a rendelet a jkv. 8. mellékletét képezi) 

 

 

7.2. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló rendelet 

 
Fortuna János jegyző ismerteti a rendelet tervezetet.  

Pogány Sándor képviselő: a készpénzbeli 500 eFt kifizetést javasolom 200 eFt-ra csökkenteni. 

Juhász József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet. 

 

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

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

(a rendelet a jkv…..mellékletét képezi) 

 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 15/2014.(IX.5.) önkormányzati rendelete  

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

(a rendelet a jkv. 9. mellékletét képezi) 

 

 

7.3. Árajánlatok megtárgyalása 

 

Fortuna János jegyző ismerteti a beérkezett árajánlatokat. Minden árajánlat kérés testületi döntés alapján 

történt. A játszótéri eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás alá esett, két pályázó maradt talpon. 1-4 

játszótér: Serolbau Kft., 2-3 játszótér: Podráczki és Társa.  

Nyeste József képviselő: abban egyeztünk meg, hogy négy homokozó elkészül, az óvodába és iskolába 

lesz játszótér. a két lakótelepet hagyni kell, ott homokozónak kell lenni, a jelenlegi eszközöket kell 

felújítani.  

Fortuna János jegyző: mezőgazdasági út: javasolom jövőre. A jelzőlámpáról lehet dönteni, lehet 

elnapolni. BIO lapos tető hőszigetelése: meg kellene csinálni a napelemek miatt. Szabadidő park 

pótmunka (+1 oszlop) javaslom. Nyíladékvágás: tévedésből kb. 10 m-es szakaszon, 2-3 m mélységben  

kivágtak fákat a szomszéd ingatlanról is. 
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Tóth Tamás képviselő: kinek a tévedéséből történt ez? – minden eszköz rendelkezésre áll. 

Fortuna János jegyző: valószínű akik vágták a fát tévedtek, majd rendezzük a kártérítés ügyét, mivel 

még nincs kifizetve a vállalkozó.  

Tóth Tamás képviselő: valaki kimérte ezeket a munkákat – hogy lehetett ezt így elrontani? 

Fortuna János jegyző: a földmérők kitűztek 3 pontot, nem lehetett belátni a pontokat, ha minden pontot 

kitűztünk volna sokkal többe kerül. Ki kell menni megnézni a helyszínt.  

Törpe vízerőmű: egy cég engedélyt kért a Sajón elhelyezendő törpe erőműre, már vannak kész terveik. 

Írtam az ügyvezetőnek, hogy egyeztessünk, ebben ne lépjünk egyelőre tovább.  

Pogány Sándor képviselő: világítás: az összekötő út „gyalázatosan” néz ki, rendbe kellene tartani, 

felesleges a világítás.  

Borza Bertalan BMESZ vezető: az összekötő út padkáját kétszer kaszáltuk végig, az Ipari utat 

háromszor, gyomirtó szerrel lett lekezelve. Ennek az útnak a padkája olyan mintha szivacs lenne, nincs 

kiszedve kellő mélységben, nincs hengerrel betömörítve, a dolgozók rendszeresen seprik a követ.  

Fortuna János jegyző a kábel lefektetése során több helyen megsértették az aszfaltburkolatot, a padkát 

és a vízelvezető árkot is. Jeleztem az ÉMÁSZ felé, kijön a Papex és hívok egy műszaki ellenőrt is. A 

padkát majd megmondják hogy lehet helyreállítani. Küldtem egy levelet a Papex-nek ha nem csinálja 

meg, az 5 % terhére megcsináltatja az önkormányzat. 

Tóth Tamás képviselő: sok probléma van, a padka sem jó, ésszerű lenne az egészet felmérni. 

Juhász József polgármester: most csináltattuk. 

Tóth Tamás képviselő: arról van szó, hogy nem jó – hiába most csinálták.  

Pogány Sándor képviselő: erre nem büszkének kellene lenni, hanem a „balhét” ki kellene verni. Minden 

tiszta volt kifizettük a 100 mFt-ot 

Tóth Tamás képviselő: csak 80 mFt-ot kellett volna kifizetni, a többit pedig visszatartani. Ezt nem 

nekünk kell helyrehozni.  

Borza Bertalan BMESZ vezető: lapvibrátorral tömörítették, de ez nem alkalmas erre.  

Fortuna János jegyző: várjuk meg a bejárást, megírtam a vállalkozónak, hogy állítsák helyre a hibát. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata az árajánlatok 

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

költségvetési tartalékkeret terhére az alábbi döntést hozta: nettó eFt 

- Berente játszóterek felújítása 2. és 3. feladat Podráczki és Társa kft 23 205,7 eFt 

- Berente játszóterek felújítása 1. és 4. feladat SEROLBAU Kft 22 200,0 eFt 

- Berente játszóterek felújítása műszaki ellenőrzése (1,45 %) PARAVENT Kft 680,0 eFt 

- Berente SztBIO lapostető hőszigetelés  Beretfém kft. 1 400,0 eFt 

- Berente szabadidőpark pótmunkái VÉGVÁR Kft 213,0 eFt 

- Berente 0247 hrsz-ú erdő nyiladék vágás csapadékvíz elvezető csatorna építéséhez  

 SWORD FISH Kft 170,0 eFt 

- Berente Óvoda bővítés gázvezeték áthelyezés Terra-rossa Kft. 190,0 eFt 

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

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző  Határidő: folyamatos 

 
Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
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Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 319/2014.(VIII.28.) határozata az árajánlatok 

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

költségvetési tartalékkeret terhére az alábbi döntést hozta: nettó eFt 

- Berente játszóterek felújítása 2. és 3. feladat Podráczki és Társa kft 23 205,7 eFt 

- Berente játszóterek felújítása 1. és 4. feladat SEROLBAU Kft 22 200,0 eFt 

- Berente játszóterek felújítása műszaki ellenőrzése (1,45 %) PARAVENT Kft 680,0 eFt 

- Berente SztBIO lapostető hőszigetelés  Beretfém kft. 1 400,0 eFt 

- Berente szabadidőpark pótmunkái VÉGVÁR Kft 213,0 eFt 

- Berente 0247 hrsz-ú erdő nyiladék vágás csapadékvíz elvezető csatorna építéséhez  

 SWORD FISH Kft 170,0 eFt 

- Berente Óvoda bővítés gázvezeték áthelyezés Terra-rossa Kft. 190,0 eFt 

Az árajánlatok kimutatása a jkv. 10. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző  Határidő: folyamatos 

 

 

7.4. BTG előterjesztése 

 
Heutschy László BTG vezető: a vágópont tanulmány tervezetének elkészítését kérte a testület. Egy 

szakember tervezetet készítene az állattartás körülményeiről, az üzemeltetés feltételeiről.  

Tóth Tamás képviselő: az a szakember fog tanácsot adni, aki konkurencia? Mennyi vágópont van a 

környezetünkben? 

Heutschy László TG vezető: Megyaszó, Felsőzsolca, Ózd mellett van vágópont. 

Pogány Sándor képviselő: ez egy tanulmány elkészítése? 

Heutschy László TG vezető: igen. 

Juhász József polgármester: a vágópont kialakítását a következő testületre hagyjuk, ezzel nem kell 

foglalkozni jelenleg. Javaslom az elnapolását. 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a vágóponttal kapcsolatos 

tanulmánnyal kapcsolatos döntést. 

 

7.5. SztBIO előterjesztés 

 
Márföldi Erzsébet SztBIO vezető ismerteti az előerjesztést: 

 Idősek hónapja szűrőbusz, záró ünnepség: 600.000.- Ft 

 Étkezési utalvány közcélú dolgozók részére: 80.000.- Ft 

Nyeste József képviselő: jön a kampány – megengedett-e az idősek otthonában az idősekkel való 

beszélgetés? 

Juhász József polgármester: Eü. intézményben és oktatási intézményben nem szabad tartani. 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: szociális intézményben lehet az itt élő embereknek ez az otthonuk. 

Helyi szabályzatot készítettem, be lehet jönni az intézménybe aláírásokat gyűjteni, erre a célra van egy 

szoba kialakítva. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a SztBIO 

előterjesztéséről  

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

alábbiak szerint fogadja el: 

- 2014. évi idősek hónapja rendezvényre (szűrőbusz, zárónapi műsor) 600,0 eFt 

- természetbeni juttatásokra 80,0 eFt 

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

Felelős:  intézményvezető, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 320/2014.(VIII.28.) határozata a SztBIO 

előterjesztéséről  

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

alábbiak szerint fogadja el: 

- 2014. évi idősek hónapja rendezvényre (szűrőbusz, zárónapi műsor) 600,0 eFt 

- természetbeni juttatásokra 80,0 eFt 

Az előterjesztések a jkv.11. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezető, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

 

7.6. SztBIO-ban működő szakorvosi rendelések  

 
Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: a Szociális bizottság kezdeményezésére jöttek létre a szakrendelések. 

Fortuna János jegyző: a kardiológiai szakorvos felmondta a közreműködői szerződést 2014. szeptember 

01. hatállyal. Azt javasolom, hogy a szakorvos addig lássa el feladatát az intézményben, amíg nem 

találunk mást orvost.  

Juhász József polgármester: a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette a képviselő-testület, erről nem 

szavazunk. 

7.7. Általános Iskola előterjesztés 

Gyenesné Kovács Enikő ált.isk.ig.: ismerteti az előterjesztést: 

 bejáró tanulók 4 havi étkezési költsége: 912 eFt 

 „Fal másképp 2” 390 eFt. 

Fortuna János jegyző: akinek a gyereke Kazincbarcikára vagy Miskolcra jár az ottani önkormányzat 

mennyivel járul hozzá az étkezéshez? – semmivel. De az Alacskáról Sajószentpéterről vagy  Parasznyáról 

bejáró gyerekek sem kapnának meg saját településük iskolájában ezt a támogatást. Én 50 %-ot javasolok. 

Nyeste József képviselő: hogy az iskola fenntartható legyen szükség van a bejáró tanulókra, ha nem 

lennének bejárók nem tudnánk oktatni. Ebből ne csináljunk különbséget. Azon kellene gondolkozni, hogy 

aki elhordja Berentéről a gyerekeit hogyan tudjuk kártalanítani.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: egyetértek Nyeste képviselővel. Akik eljárnak Berentéről azok kapnak 

könyvtámogatást – nem az étkezésben kell különbséget tenni. Javaslom, hogy az önkormányzat vállalja át 

a bejáró tanulók teljes étkezési költségét.  
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Nyeste József képviselő: a „Fal másképp 2” költségeire javasolom az előterjesztés szerinti összeg 

jóváhagyását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a Berentei Általános 

Iskola pót előirányzati kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Általános Iskola pót 

előirányzati kérelmeit, költségekre 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére alábbi kiadási előirányzatokat 

hagyja jóvá: 

- bejáró tanulók 4 havi étkezési költsége 100 % 912,0 eFt 

-  „Fal másképp 2” költségeire 390,0 eFt 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 321/2014.(VIII.28.) határozata a Berentei 

Általános Iskola pót előirányzati kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Általános Iskola pót 

előirányzati kérelmeit, költségekre 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére alábbi kiadási előirányzatokat 

hagyja jóvá: 

- bejáró tanulók 4 havi étkezési költsége 100 % 912,0 eFt 

-  „Fal másképp 2” költségeire 390,0 eFt 

Az előterjesztések a  jkv. 12. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

7.8. Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja a Társulási Megállapodás 

módosításának elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a Kb. és 

Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás módosított Társulási Megállapodásának 

jóváhagyása 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Kb. és Vonzáskörzete Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás módosított Társulási Megállapodásának jóváhagyására vonatkozó 

javaslatot, s azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot:  
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 322/2014.(VIII.28.) határozata a Kb. és 

Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás módosított Társulási Megállapodásának 

jóváhagyása 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Kb. és Vonzáskörzete Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás módosított Társulási Megállapodásának jóváhagyására vonatkozó 

javaslatot, s azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. 13. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

7.9. Miskolci Egyetem: Településfejlesztési koncepció 

 
Fortuna János jegyző: erről már van egy határozat, hogy el kell készíteni. Az Egyetem adott árajánlatot, 

az első részét  javaslom elfogadni, mely 6 mFt + ÁFA, estleg a koncepció elkészítését, mely 2 m Ft 

+ÁFA. 

Pogány Sándor képviselő: az Egyetem ennyi pénzért komolyabb, részletesebb ajánlatot is készíthetett 

volna.  

Fortuna János jegyző: jogszabály írja elő, hogy mit kell a településfejlesztési koncepciónak 

tartalmaznia. 

Nyeste József képviselő: mikor lesz ebből valami? mikor olvashatjuk el? 

Fortuna János jegyző: az ütemezés fontos, részletezni kell, hogy mikorra mi készüljön el. A 

településfejlesztési koncepció elkészítésének összköltsége összesen  6 mFt + ÁFA. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(VIII.28.) határozata Berente „Integrált 

településfejlesztési stratégia és településfejlesztési koncepciójának” kidolgozására adott árajánlat 

elbírálásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berente „Integrált településfejlesztési 

stratégia és településfejlesztési koncepciójának” kidolgozására adott árajánlatot, s azt az előterjesztés 

szerint elfogadja: 

Településfejlesztési koncepció 

 előkészítés: - helyzetfeltáró munkarész- 3.000.000,- Ft + ÁFA 

 - helyzetelemző munkarész  1.500.000,- Ft + ÁFA 

 - helyzetértékelő munkarész  1.500.000,- Ft + ÁFA 

Az előterjesztés a jkv. 14. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző  Határidő: azonnal 

 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 323/2014.(VIII.28.) határozata Berente „Integrált 

településfejlesztési stratégia és településfejlesztési koncepciójának” kidolgozására adott árajánlat 

elbírálásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berente „Integrált településfejlesztési 

stratégia és településfejlesztési koncepciójának” kidolgozására adott árajánlatot, s azt az előterjesztés 

szerint elfogadja: 

Településfejlesztési koncepció 
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 előkészítés: - helyzetfeltáró munkarész- 3.000.000,- Ft + ÁFA 

 - helyzetelemző munkarész  1.500.000,- Ft + ÁFA 

 - helyzetértékelő munkarész  1.500.000,- Ft + ÁFA 

Az előterjesztés a jkv14. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző  Határidő: azonnal 

 

 

7.10. Berentei Hóvirág Napköziotthonos óvoda előterjesztése 

 
Kalász Lászlóné óvoda vez. ismerteti az előterjesztést.  

Közfoglalkoztatottak természetbeni juttatása 2-2 fő (iskola, óvoda) összesen: 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a Berentei Hóvirág 

Napköziotthonos Óvoda pót előirányzati kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Hóvirág Napköziotthonos 

Óvoda pót előirányzati kérelmeit, költségekre 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére alábbi kiadási 

előirányzatokat hagyja jóvá: 

- Közfoglalkoztatottak természetbeni juttatásaira (4fő) 176,0 eFt 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 324/2014.(VIII.28.) határozata a Berentei Hóvirág 

Napköziotthonos Óvoda pót előirányzati kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Hóvirág Napköziotthonos 

Óvoda pót előirányzati kérelmeit, költségekre 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére alábbi kiadási 

előirányzatokat hagyja jóvá: 

- Közfoglalkoztatottak természetbeni juttatásaira (4fő) 176,0 eFt 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

7.11. BC Zrt. Munkahelyteremtő megállapodás 

 

Juhász József polgármester: a képviselő-testület a 157/2014. (V.29.) határozatával elfogadta a BC Zrt-

vel kötött megállapodást. Többször folytattunk tárgyalásokat a BC Zrt. képviselőjével, sürgeti a 

megállapodás aláírását. Átgondolva az egyezséget, javaslom a határozat visszavonását.  

Fortuna János jegyző ismertet a BC Zrt. levelét, mely megtalálható Berente honlapján is. A módosítást 

javasolja a megállapodás visszavonása helyett. 

Pogány Sándor képviselő: májusban leültünk tárgyalni, meglett a határozat, semmi előrelépés nem 

történt, nem lett aláírva a megállapodás. Miért kell sietni ezzel? Jön a választás, el kell halasztani.  

Nyeste József képviselő: amikor a BC képviselői itt voltak, én meg voltam győződve arról, hogy arra 

fogok igenel szavazni, hogy aki idejön annak adunk adókedvezményt. Nélkülem megszavazta minden 
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képviselő. Akkor is mondtam, hogy ez a kínaiaknak jó, úgy gondolom ez a falu hátrányos helyzetben van, 

a BC-nek szinte el kellene tartani Berentét. Semmilyen kedvezményt nem fogok megszavazni a BC-nek.  

Fortuna János jegyző: a megállapodás módosítása pontosan az önkormányzatnak lenne jó. 

Nyeste József képviselő: a falu rosszul lett tájékoztatva. Többször elhangzott a testületi ülésen, csak azok 

kapnak kedvezményt akik ide települnek, a beszélgetésből kiderült, hogy a BC kapja a kedvezményt.  

Juhász József polgármester: azon a véleményen voltam, hogy fogadjuk el a megállapodást, de nem 

hozott semmilyen befektetőt a BC Zrt. 

Nyeste József képviselő: ez a megállapodás a kínaiaknak jó. 

Fortuna János jegyző: arra kérem a képviselő-testület tagjait, hogy felelősségteljes döntést hozzanak.  

Nyeste József képviselő: javaslom, hogy a döntésünket vonjuk vissza – majd a következő testület dönt – 

semmi másról nem vagyok hajlandó szavazni.  

Tóth Tamás képviselő. a BC képviselő azt ígérte, hogy a Kínába tett látogatásáról tájékoztatást ad a 

testület felé – ez nem történt meg. Arról volt szó, hogy befektetőket hoz Berente területére.  

Juhász József polgármester: amennyiben a Vanhua nem tud vállalkozást ide hozni, bezár és elmegy 

innen. Berentének 800 mFt a bevétele a BC-től, innentől el lehet gondolkozni. Egyetértek abban, hogy 

nem lehet nyakra-főre kedvezményt adni.  

Pogány Sándor képviselő: ez sokkal kedvezőbb megállapodás mint a májusi volt. Május 12-én választás 

lesz, szavazzuk meg, a következő testület úgy dönt ahogy akar.  

Nyeste József képviselő: nehogy azt próbáljátok mondani, ha nem adunk adókedvezményt, akkor bezár a 

BC ! Az Erőmű attól függően bezárt, hogy elengedtük vagy nem az adót. 

Szántó Lajos alpolgármester: ukrán vette meg az Erőművet, szürke marhát hoztak ide. Átalakult 

alapítvánnyá, nem foga adót fizetni.  

Fortuna János jegyző: ismételten ismertetem a határozati javaslathoz fűzött indoklást: a 

157/2014.(V.29.) határozattal elfogadott megállapodás 3.c) pontja és 7. pontjai alapján (370 millió Ft 

telekadó kieséssel és 60 millió Ft iparűzési adó visszatérítéssel ) összességében 430 millió Ft-al 

csökkenhet 2015. évben várható helyiadó bevétel, a 2014. évi 870 millió Ft-al szemben.  

Ez és az 2015. évi állami támogatások ismeretének hiánya vállalhatatlanná teszi az elfogadott 

megállapodásban foglaltakat. 

Erre tekintettel a megállapodás olyan tartalmú módosítását javaslom, mely nem érint az új 

beruházók számára ígért feltételeket, s a BC Zrt számára is – a korábbi években adott 

kedvezményeket meghaladó mértékű – adókedvezményt biztosít (2015. évre 139 millió Ft telekadó 

csökkentés és 60 millió Ft iparűzési adó visszatérítést.). 

Juhász József polgármester: akarjuk vagy nem akarjuk elfogadni a legújabb megállapodást? 

Fortuna János jegyző: a testület állást foglalhat úgy, hogy nem hoz döntést a BC ügyében – majd az 

újonnan megalakult testület.  

Juhász József polgármester: az elfogadott határozattal mi lesz? 

Fortuna János jegyző: az marad. 
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Juhász József polgármester: az elhangzott képviselő hozzászólások alapján – mivel a többség a 

visszavonást szorgalmazza - felkérem a képviselő-testületet döntsön a 157/2014. (V.29.) határozat 

visszavonásáról.  

Ismerteti a határozati javaslatot:  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a BC Zrt-vel 

kötendő BERUHÁZÁS ÖSZTÖNZÉSI és MUNKAHELYTEREMTÉSI MEGÁLLAPODÁS-ról szóló 

157/2014.(V.29.) határozat visszavonásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete visszavonja a BC Zrt-vel kötendő BERUHÁZÁS 

ÖSZTÖNZÉSI és MUNKAHELYTEREMTÉSI MEGÁLLAPODÁS-ról szóló 157/2014.(V.29.) 

határozatát. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: azonnal 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 325/2014.(VIII.28.) határozata a BC Zrt-vel 

kötendő BERUHÁZÁS ÖSZTÖNZÉSI és MUNKAHELYTEREMTÉSI MEGÁLLAPODÁS-ról szóló 

157/2014.(V.29.) határozat visszavonásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete visszavonja a BC Zrt-vel kötendő BERUHÁZÁS 

ÖSZTÖNZÉSI és MUNKAHELYTEREMTÉSI MEGÁLLAPODÁS-ról szóló 157/2014.(V.29.) 

határozatát. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: azonnal 

 

Juhász József polgármester: felkérem a képviselő-testületet döntsön arról, hogy az új, módosított 

feltételek szerinti  Beruházás Ösztönzési és Munkahelyteremtési Megállapodást az új képviselő-testület 

tárgyalja. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a BC Zrt-vel 

kötendő – új feltételek szerinti - BERUHÁZÁS ÖSZTÖNZÉSI és MUNKAHELYTEREMTÉSI 

MEGÁLLAPODÁS-ról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a BC Zrt-vel kötendő –új feltételek 

szerinti - BEUHÁZÁS ÖSZTÖNZÉSI és MUNKAHELYTEREMTÉSI MEGÁLLAPODÁS-t a 2014. évi 

önkormányzati választások után felálló képviselő-testület fogadja el. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 326/2014.(VIII.28.) határozata a BC Zrt-vel 

kötendő – új feltételek szerinti - BERUHÁZÁS ÖSZTÖNZÉSI és MUNKAHELYTEREMTÉSI 

MEGÁLLAPODÁS-ról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a BC Zrt-vel kötendő –új feltételek 

szerinti - BEUHÁZÁS ÖSZTÖNZÉSI és MUNKAHELYTEREMTÉSI MEGÁLLAPODÁS-t a 2014. évi 

önkormányzati választások után felálló képviselő-testület fogadja el. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos   Határidő: azonnal 

 

 

7.12. Lakossági hozzászólás 

 
Lukács Gábor lakos: az elmúlt testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy segít a problémája 

megoldásában. Az önkormányzat kiküldött egy földmérőt, hogy jelölje ki a határt, de a jelölés nem történt 

meg. Most megvagyok vádolva birtokháborítással. Azt mondta a testület, hogy segít, ehelyett támadás ért 

bennünket.  

Fortuna János jegyző: valóban a telekhatárt illetve a kerítést és a támfalakat mérettem fel, az igaz, hogy 

a földbe üthettek volna egy-egy fakarót, a telekhatár pontoknál, de az akadályozta volna a tervezett 

munkálatokat. A lényegen nem változtat, a telekhatárt és a birtokháborítás vagy károkozás tény, azokat 

nem testületi szavazással kell eldönteni. Az, hogy Lukácsék birtokháborítást követtek el és kárt okoztak, 

az bizonyított. 

Nyeste József képviselő: mi volt a testület döntése? nem az, hogy kimérjék a portát?  

Fortuna János jegyző: a Lukács család olyan munkába fogott, ami engedélyköteles, de e mellett a 

telekhatárt is átlépték. Hét éve megépült az intézmény és most jön ez a panasz illetve a telekhatár vita. Az 

önkormányzat által megépített kerítést a szomszéd szétverte, ez tény. Hogy mert egyáltalán hozzányúlni?! 

Lukács Gábor lakos: nem arról volt szó, hogy feljelentenek, hanem arról, hogy segítenek. Úgy látom 

nem haladunk előre. 

Juhász József polgármester: több földmérő és szakértő adott már véleményt – mit segítsünk még? 

Lukács Gábor lakos: amíg nem lesz megfelelő megoldás, el fogok jönni a testületi ülésre.  

Fortuna János jegyző: én nem jelentettem fel Lukácsékat, de ők verték szét az önkormányzat területén, a 

telekhatártól fél méterre megépített útszegély megtámasztó betont. Így ők tegyék rendbe, állítsák helyre. 

Ha azt mondja a testület, hogy csinálja meg az önkormányzat saját költségén – az hűtlen kezelés. A 

szakértők egy kivételével azt mondták, írták le, hogy az önkormányzat nem hibás. 

Lukács Gábor lakos: a földmérő azt mondta, hogy a jegyző állította le a munkát. 

Juhász József polgármester: a szakértői vélemény kimondja, hogy mi vagyunk a hibások? 

Lukács Gábor lakos: igen. Bele lehet hajszolni bennünket perek halmazába. Én nem kértem pénzt, csak 

azt hogy csinálják meg amit elrontottak. 

Borza Bertalan BMESZ: úgy látom telekhatár vita van. A Földhivataltól kérni kell, hogy mérjék ki a 

határt. Ha valaki nem ért ezzel egyet, polgári per útján lehet rendezni. A jószomszédi viszony megtartása 

érdekében a tulajdonosok megállapodhatnak. Teljesen mindegy hogy a telekhatár hol van, a vízelvezetést 

meg kell oldani. 

Lukács Gábor lakos: a lakásban majdnem 8 mFt kár keletkezett. 
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Juhász József polgármester: régi az épület, nincs szigetelve rendesen. 

Javaslom, hogy a következő testület döntsön az ügyről. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetért a döntés elnapolásával. 

 

 

7.13. Barcika Art. Kft-től vásárolt szolgáltatások 

Fortuna János jegyző: a 2014. augusztus 22.-ig kifizetett szolgáltatások összértéke 19.243.549.- Ft, a 

220/2014.(VI.19.) határozattal módosított megállapodás szerinti 17.885.480.- Ft. A kimutatások alapján a 

Barcikai Art. Kft.-től vásárolt szolgáltatásokért az önkormányzatnak 1.006.068 Ft-ot kell még utalni. Az 

augusztusi uszodai szolgáltatásoknak a költségei nem szerepelnek a kimutatásban. 

Nyeste József képviselő: ki van írva az uszodára, hogy a berentei lakosok csak az uszodát használhatják, 

mert a többi szolgáltatásra nincs fedezet – ezt a jegyző íratta ki. 

Fortuna János jegyző: tájékoztattam a vezetőt, hogy ne engedjék csak az úszást, fedezet nélkül nem 

lehet kötelezettséget vállalni.  

Juhász József polgármester: hiányzik 1.006.068 Ft, erről szavazzon a testület. 

Tóth Tamás képviselő: szerintem 800 eFt hiányzik 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a Barcika Art Kft-től 

vásárolt szolgáltatások várható kiadásainak fedezetéről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Barcika Art Kft-től vásárolt 

szolgáltatások 2014. szeptember 1.-től 2014. december 31.-ig várható kiadásainak fedezetéről szóló 

előterjesztés alapján a pótelőirányzati költségekre 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére alábbi kiadási 

előirányzatokat hagyja jóvá: 

- Úszásoktatás, uszodai szolgáltatások, kulturális szolgáltatások 1 010,0 eFt 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 327/2014.(VIII.28.) határozata a Barcika Art Kft-

től vásárolt szolgáltatások várható kiadásainak fedezetéről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Barcika Art Kft-től vásárolt 

szolgáltatások 2014. szeptember 1.-től 2014. december 31.-ig várható kiadásainak fedezetéről szóló 

előterjesztés alapján a pótelőirányzati költségekre 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére alábbi kiadási 

előirányzatokat hagyja jóvá: 

- Úszásoktatás, uszodai szolgáltatások, kulturális szolgáltatások 1 010,0 eFt 

Az előterjesztés a  jkv. 17. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
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7.14. Művelődési központ előterjesztése 

Csorba Csaba Művkp.vez.: ismerteti az előterjesztést. 

 2 fő közfoglalkoztatott természetbeni juttatása: 64 eFt 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a Berentei 

Művelődési Központ pót előirányzati kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Művelődési Központ pót 

előirányzati kérelmeit, költségekre 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére alábbi kiadási előirányzatokat 

hagyja jóvá: 

- Közfoglalkoztatottak természetbeni juttatásaira 64,0 eFt 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot:  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 328/2014.(VIII.28.) határozata a Berentei 

Művelődési Központ pót előirányzati kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Művelődési Központ pót 

előirányzati kérelmeit, költségekre 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére alábbi kiadási előirányzatokat 

hagyja jóvá: 

- Közfoglalkoztatottak természetbeni juttatásaira 64,0 eFt 

Az előterjesztés a  jkv. 18. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

7.15. Idősek hónapja: 60 év feletti lakosok támogatása 

 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a 60 év feletti, 

szociálisan rászoruló lakosok egyszeri támogatásáról az „Idősek Hónapja” alkalmából 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta, hogy az életvitelszerűen 

Berentén élő, 60 év feletti, szociálisan rászorulók (60. életévüket 2014. december 31.-ig betöltők és a 

6/2011.(III.23.) ÖR 33. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatár alatti) lakosok az Idősek Hete, 

Hónapja rendezvénysorozat alkalmából a hagyományokhoz híven egyszeri pénzbeli támogatásban 

részesüljenek. A támogatás összege: 5.000.-Ft/fő, melynek teljes költségvonzatát: 270 fő 

figyelembevételével 1 350 eFt-ot a testület a kv.-i tartalékkeret terhére biztosítja.  

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 329/2014.(VIII.28.) határozata a 60 év feletti, 

szociálisan rászoruló lakosok egyszeri támogatásáról az „Idősek Hónapja” alkalmából 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta, hogy az életvitelszerűen 

Berentén élő, 60 év feletti, szociálisan rászorulók (60. életévüket 2014. december 31.-ig betöltők és a 

6/2011.(III.23.) ÖR 33. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatár alatti) lakosok az Idősek Hete, 

Hónapja rendezvénysorozat alkalmából a hagyományokhoz híven egyszeri pénzbeli támogatásban 

részesüljenek. A támogatás összege: 5.000.-Ft/fő, melynek teljes költségvonzatát: 270 fő 

figyelembevételével 1 350 eFt-ot a testület a kv.-i tartalékkeret terhére biztosítja.  

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

7.16. Közterület felügyelő foglalkoztatása  

 

Fortuna János jegyző: Közterület felügyelet 2014. szeptember 1.-től történő bevezetése 

A pályázat meghirdetésre került, s a közterület felügyelet létrehozása, a közterület felügyelő alkalmazása 

több formában oldható meg. 

Az egyik esetben a feltételeknek mindenben megfelelő pályázó esetén 6 hónapos próbaidővel kinevezhető 

közterület felügyelőnek. A másik: Közterület felügyelői vizsga hiányában un. segéd közterület 

felügyelőként alkalmazható a legalább érettségizett pályázó, s a 3 hónapos tanfolyam elvégzése után, a 

vizsga megszerzésével véglegesíthető, s nevezhető ki közterület felügyelővé. 

Mindkét esetben elsősorban berentei pályázó felvételét tervezem.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VIII.28.) határozata a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatal előirányzati kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 

pót előirányzati kérelmeit, s a közterület felügyelet létrehozásával kapcsolatos (2014.szeptember 1.-től 

2014. december 31.-ig tervezett) költségekre 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére alábbi kiadási 

előirányzatokat hagyja jóvá: 

Munkabér (4 hó x 130 eFt/hó) 520,0 

TB járulék 27 % 140,4 

VBKJ 66,7 

Munkaruha, védőeszköz  150,0 

Telefon 24,0 

Irodaszer, nyomtatvány 20,0 

Egyéb (biztosítás, foglakozás eü., továbbképzés, vizsgálatok, vizsgák, stb.) 250,0 

Működési költségek összesen: 1 171,1 

Egyszeri kiadások (felszerelés, notebook) 200,0 

MINDÖSSZESEN: 1 371,1 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 330/2014.(VIII.28.) határozata a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatal előirányzati kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 

pót előirányzati kérelmeit, s a közterületfelügyelet létrehozásával kapcsolatos (2014.szeptember 1.-től 
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2014. december 31.-ig tervezett) költségekre 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére alábbi kiadási 

előirányzatokat hagyja jóvá: 

Munkabér (4 hó x 130 eFt/hó) 520,0 

TB járulék 27 % 140,4 

VBKJ 66,7 

Munkaruha, védőeszköz  150,0 

Telefon 24,0 

Irodaszer, nyomtatvány 20,0 

Egyéb (biztosítás, foglakozás eü., továbbképzés, vizsgálatok, vizsgák, stb.) 250,0 

Működési költségek összesen: 1 171,1 

Egyszeri kiadások (felszerelés, notebook) 200,0 

MINDÖSSZESEN: 1 371,1 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 
Szabó Márta helyi lakos: üdvözlöm a képviselő-testület döntését, örülök annak, hogy visszavonta a BC 

Zrt.-vel kapcsolatos határozatát.  

Juhász József polgármester kérdezem van-e valakinek további indítványa, javaslata, kérdése. Ha nincs a 

nyilvános ülést 11 óra 30 perckor bezárom, mert a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

 

kmf. 

 

 

Juhász József Fortuna János  Tóth Tamás  

polgármester jegyző    képviselő,  jkv. hitelesítő 

 

Mellékletek: 

M 1: 312/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott beszámoló (2014. évi kv. I. félévi végrehajtásáról) 

M 2: 313/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott beszámoló (BHNÓ) 

M 3: 314/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott beszámoló (BMK) 

M 4: 315/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott beszámoló (PFB) 

M 5: 316/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott beszámoló (SZEB) 

 M  6: 317/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott beszámoló, társulási megállapodás, SZMSZ (BKÖH) 

M 7: 318/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

M 8: 14/2014.(IX.5.) önkormányzati rendelet 

M 9: 15/2014.(IX.5.) önkormányzati rendelet 

M 10: 319/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott árajánlatok 

M 11: 320/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott pótelőirányzat (SztBIO) 

M 12: 321/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott pótelőirányzat (Berentei Általános Iskola) 

M 13: 322/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott társulási megállapodás (Kazincbarcika és Vonzáskörzete 

T.Ö.K.T.) 

M 14: 323/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott ME GTK árajánlat 

M 15: 324/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott pótelőirányzat (BHNÓ) 

M 16:  325/2014.(VIII.28.) határozat a BC Zrt-vel kötendő megállapodásról (előterjesztés) 

M 17: 327/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott pótelőirányzat (Barcika Art Kft) 

M 18: 328/2014.(VIII.28.) határozattal elfogadott pótelőirányzat (BMK) 


