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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. november 12.-én a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 

óra. 

Jelen vannak:  Pogány Sándor  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József  képviselő 

 Szántó Lajos  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő 

Az ülésen nem vett részt: Juhász József  polgármester 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

 Haga Jenő  BCNÖ elnök  

  

 

Pogány Sándor alpolgármester köszönti a jelenlévő képviselőket, intézményvezetőket és 

Berente lakosságát. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van, hiányzik 

Juhász József polgármester. Bejelenti, hogy a polgármestert - szabadsága és betegállománya 

idejére - az Mötv alapján helyettesíti.  

Ismerteti a napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

Nyilvános ülés 

1. Az alpolgármester eskütétele a képviselő-testület előtt 

(Az esküszöveget felolvassa: Pogány Sándor alpolgármester 

2. A polgármester illetményének és költségátalányának módosítása 

Előadó: Pogány Sándor alpolgármester 

3. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának módosítása 

Előadó: Pogány Sándor alpolgármester 

4. TRT módosítás véleményezési szakasz lezárása 

Előadó: Lautner Emőke mb. főépítész 

5. Aktuális feladatok megvitatása 

Előadó: Pogány Sándor alpolgármester 

6. Egyéb indítványok, javaslatok megvitatása 

Zárt ülés 

1. önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás,  

2. személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

 

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

határozathozatal nélkül egyetért a napirendi pontokkal. Ezzel egyidejűleg elfogadta Furák 

Róbert  képviselőt jkv. hitelesítőnek.  
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Nyeste József képviselő mint a Közművelődési bizottság bejelenti, hogy a vagyonnyilatkozatot 

minden képviselő határidőn belül leadta.  

 

1. Napirendi pont 

Az alpolgármester eskütétele a képviselő-testület előtt 

Az esküszöveget felolvassa: Pogány Sándor alpolgármester 

Pogány Sándor alpolgármester a képviselő-testület előtt leteszi az esküt.  

2. Napirendi pont 

A polgármester illetményének és költségátalányának módosítása 

Pogány Sándor alpolgármester: a képviselő-testület a 370/2014. (X.27.) kt. határozatával 

jóváhagyta a polgármester illetményét és költségtérítését, melynek összege: 344.400,- Ft, illetve 

a havi költségtérítés ennek az összegnek a 15 %-a, 51.660.- Ft. A korábbi határozatban a 

helyettes államtitkári illetmény tévesen került megállapításra, így annak 40 %-a is magasabb 

összegben került elfogadásra. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

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

polgármester és illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 370/2014.(X.27.) 

határozat módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a hatályos jogszabályi előírások (Mötv 71. 

§ (4) bekezdés b) pontja illetve (6) bekezdése) alapján módosítva 370/2014.(X.27.) határozatát  - 

Juhász József polgármester illetményét 2014. október 13.-tól 299 200 Ft/hó, illetve a havi 

költségtérítését ennek 15 %-a, 44 880 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: alpolgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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 375/2014.(XI.12.) határozata a 

polgármester és illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 370/2014.(X.27.) 

határozat módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a hatályos jogszabályi előírások (Mötv 71. 

§ (4) bekezdés b) pontja illetve (6) bekezdése) alapján módosítva 370/2014.(X.27.) határozatát  - 

Juhász József polgármester illetményét 2014. október 13.-tól 299 200 Ft/hó, illetve a havi 

költségtérítését ennek 15 %-a, 44 880 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: alpolgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

 

3. Napirendi pont 

Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának módosítása 
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Nyeste József képviselő: ezek a hibák nem kis hibák. Ezek a hibák a jegyző figyelmetlensége 

miatt történtek. Az alpolgármester a polgármester helyett is dolgozik úgy, hogy nem tette le az 

esküt. Tiszta szégyen, őrületes hibának tartom. 

Pogány Sándor alpolgármester: valóban így van, ezt már megbeszéltük. 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke: a testület a 371/2014.(X.27.) kt. határozatával 

jóváhagyta az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését, az Mötv-ben előírtnál magasabb 

összegben. 

A FPB megtárgyalta és javasolja a módosítását. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XI.12.) határozata az 

alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 371/2014.(X.27.) 

határozat módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a hatályos jogszabályi előírások (Mötv 71. 

§ (4) bekezdés b) pontja illetve (5) bekezdése, valamint a 80. § (1) és (2) bekezdése) alapján 

módosítva 371/2014.(X.27.) határozatát  – Pogány Sándor alpolgármester tiszteletdíját 2014. 

október 13.-tól 134 600 Ft/hó, illetve a havi költségtérítését ennek 15 %-a, 20 190 Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

Felelős: alpolgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 376/2014.(XI.12.) határozata az 

alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 371/2014.(X.27.) 

határozat módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a hatályos jogszabályi előírások (Mötv 71. 

§ (4) bekezdés b) pontja illetve (5) bekezdése, valamint a 80. § (1) és (2) bekezdése) alapján 

módosítva 371/2014.(X.27.) határozatát  – Pogány Sándor alpolgármester tiszteletdíját 2014. 

október 13.-tól 134 600 Ft/hó, illetve a havi költségtérítését ennek 15 %-a, 20 190 Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

Felelős: alpolgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

4. Napirendi pont 

TRT módosítás véleményezési szakasz lezárása 

Pogány Sándor alpolgármester: a TRT véleményezési szakasz lefolytatásra került.  

A véleményezés során eltérő vélemény nem érkezett.  

A TRT módosítással érintett területeket a határozati javaslat végén található térkép és kimutatás 

tartalmazza. 
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Pogány Sándor alpolgármester bejelenti, hogy megérkezett Lautner Emőke megbízott 

főépítész. 

 

Lautner Emőke mb.főépítés: a véleményezési szakasz lezárásával kapcsolatban: e nélkül nem 

lehet beterjeszteni a tervet. Ezeket már végigegyeztettük a tervezővel és Jegyző úrral, a 

képviselő-testület nyugodtan jóváhagyhatja. Ha akadályokba nem gördül a decemberi ülésen le 

lehet zárni. 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke: a FBP megtárgyalta a TRT véleményezési szakasz 

lezárását és elfogadásra javasolja. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XI.12.) határozata Berente TRT 

módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosítás alatt lévő Településrendezési 

eszközeire vonatkozóan a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet [továbbiakban: KR] alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

A KR 38.§ szerinti ún. véleményezési szakasz lefolytatásra került, a beérkezett vélemények 

tartalmát a képviselők megismerték. A véleményezés során olyan eltérő vélemény nem érkezett, 

mely véleményegyeztető tárgyalás összehívását indokolná. Az eljárás ennek ismeretében jelen 

határozat közzétételével egy időben lezárásra kerül. 

A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti táblázatban foglalja össze a beérkezett 

észrevételeket, véleményeket, valamint a véleményekre, észrevételekre vonatkozó tervezői 

válaszokat, melyekkel egyetért és elfogad. Felkéri a polgármestert, hogy ennek ismeretében 

intézkedjen a terv befejezésével kapcsolatban. 

A szakhatósági vélemények és az arra adott tervezői válaszok táblázata a  jkv. 1.  mellékletét 

képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 377/2014.(XI.12.) határozata Berente TRT 

módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosítás alatt lévő Településrendezési 

eszközeire vonatkozóan a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet [továbbiakban: KR] alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

A KR 38.§ szerinti ún. véleményezési szakasz lefolytatásra került, a beérkezett vélemények 

tartalmát a képviselők megismerték. A véleményezés során olyan eltérő vélemény nem érkezett, 

mely véleményegyeztető tárgyalás összehívását indokolná. Az eljárás ennek ismeretében jelen 

határozat közzétételével egy időben lezárásra kerül. 

A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti táblázatban foglalja össze a beérkezett 

észrevételeket, véleményeket, valamint a véleményekre, észrevételekre vonatkozó tervezői 
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válaszokat, melyekkel egyetért és elfogad. Felkéri a polgármestert, hogy ennek ismeretében 

intézkedjen a terv befejezésével kapcsolatban. 

A szakhatósági vélemények és az arra adott tervezői válaszok táblázata a  jkv. 1.  mellékletét 

képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

4.1. TRT környezeti vizsgálat 

Pogány Sándor alpolgármester: a TRT-hez kapcsolódik a környezeti vizsgálat. A 

településrendezési eszközök módosításánál a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat lefolytatását a környezeti védelméért felelős szervek véleményének 

figyelembevételével nem tartjuk szükségesnek. 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(X…..) határozata Berente TRT 

módosítás során a környezeti vizsgálat mellőzéséről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 200/2013. (V.30.) önkormányzati 

határozatban megfogalmazottak szerint készülő Településrendezési eszközök módosításánál a 

2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a környezet védelméért 

felelős szervek véleményének figyelembevételével nem tartja szükségesnek. 

A szakvélemények a jkv…. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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 378/2014.(XI.12.) határozata Berente TRT 

módosítás során a környezeti vizsgálat mellőzéséről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 200/2013. (V.30.) önkormányzati 

határozatban megfogalmazottak szerint készülő Településrendezési eszközök módosításánál a 

2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a környezet védelméért 

felelős szervek véleményének figyelembevételével nem tartja szükségesnek. 

A szakvélemények a jkv. 2. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

Lautner Emőke mb. főépítész: ebben a pillanatban pénzügyi helyzetről nem döntünk. A testület 

a Településfejlesztési Koncepció előkészítésről dönt jelen pillanatban. Tudomásom szerint a 

testületnek van egy olyan döntése, hogy az Egyetemet megbízza ennek az elkészítésével.  

A Településrendezési eszközök felülvizsgálata több ütemben kerülhet sor. 

 Elkészült a 26-os számú országos főútvonal Sajószentpéter Kazincbarcika elkerülő 

szakaszának környezeti hatásvizsgálata, mely alapján a nyomvonal követhető és 

pontosítható a Településrendezési terven, valamint meg kell vizsgálni Berente község 

megközelíthetőségének alakulását a tervezett útvonal tükrében 
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 a BorsodChem Zrt területére vonatkozó Településrendezési terv elkészítése a teljes 

iparterületre Kazincbarcika várossal együttműködve 

 A Településrendezési eszközök felülvizsgálatát meg kell hirdetni, és a lakosság és a 

vállalkozások részéről is be kell gyűjteni az észrevételeket. 

 A településrendezési eszközök felülvizsgálatára magasabb rendű jogszabályok miatt is 

szükség van, hiszen 2015. december 31. után ez a Településrendezési terv tovább nem 

módosítható, hanem az új előírások szerinti tervet kell elkészíttetni. Ez azért is különösen 

fontos, hiszen a várhatóan 2015. év elején induló, BC Zrt területére vonatkozó új 

Településrendezési terv nem készül el eddig az időtartamig, így nem lehet majd egységes 

szerkezetbe foglalni a tervet.  

 

Berente község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozattal kell jóváhagynia a 

Településfejlesztési Döntést, mely a Településfejlesztési Koncepciónak a kidolgozásáról, 

valamint Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatáról szól. 

A Település új településfejlesztési koncepcióját, valamint településrendezési eszközeit a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.((XI.8.) Korm. rendelet tartalmi előírásainak és jelmagyarázatának 

alkalmazásával kívánja elkészíttetni. 

 

Meg kell alkotni, illetve felül kell vizsgálni Berente település gazdasági programját, melynek 

tartalmaznia kell a kis és nagyobb térségi koncepciókhoz való kapcsolódás lehetőségeit. A 

gazdasági programot a település integrált településfejlesztési stratégiájának és a 

Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatával párhuzamosan szükséges elkészíteni. 

 

 

BORSODCHEM ZRT: a Kazincbarcika város és Berente község területén lévő iparterületeinek 

és az iparterületeken kívül a Sajó folyóig elhelyezkedő területeinek komplex településrendezési 

tervét kívánja elkészíttetni az új településfejlesztési koncepció és Berente település 

településendezési tervének felülvizsgálatával kapcsolatosan.  

 

 Az iparterületen belül kijelölésre kerülnek azok a fejlesztési területek, melyek az 

elkövetkezendő mintegy 5-15 év beruházásait fogadják, és nagyobb távlatokban is lehetőséget 

biztosít a fejlesztésekre. 

 Fontos szempont továbbá, hogy a két település területén fekvő ipari üzem szabályozása 

egységes legyen és épüljön be mindkét település Településrendezési tervébe és Helyi Építési 

Szabályzatába. A két településterületén lévő üzemi területekre két, azonos tartalmú 

tervanyaggal külön eljárásban kerül sor az államigazgatási eljárás lefolytatására 

 További rendkívül fontos szempont az, hogy a tervezett szabályozás az üzem sajátos 

adottságaihoz igazodjon, és akár az Országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alóli felmentéssel oldja meg az üzem sajátos 

adottságainak szabályozását a kialakult viszonyokat is figyelembe véve 

 A készülő Településrendezési Terv teljes körű, rendelkezik majd mindazokkal a kötelező 

alátámasztó munkarészekkel (környezetvédelem, közlekedés, közmű, biztonsági tervfejezet), 

amit magasabb rendű jogszabályok írnak elő. 

 A szabályozási terv hozzájárul az ipari üzem belső ingatlanviszonyainak rendezéséhez is. 

 A Településrendezési Terv módosításnak költségviselésére a BorsodChem Zrt.-vel várhatóan 

településrendezési szerződés kerül kidolgozásra és megkötésre, azonban az Épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján a Településrendezési 

Terv megrendelője csak a település Önkormányzata lehet. Ezért a Megrendelő, a 



E:\testület\jkv11_12 ny rendkívüli ny.doc 7  

Költségviselő és a kiválasztott Tervező között háromoldalú szerződés megkötésére kell, hogy 

sor kerüljön mindkét település esetében. 

 

Fontos szempont az, hogy a Településfejlesztési koncepció és az ITS jóváhagyásának meg kell 

előznie a BC Zrt területére vonatkozó Településrendezési terv jóváhagyását. A helyzetelemző 

alátámasztó munkarészeket a koncepció elkészítése, összeállítását megelőzően kell elkészíteni, 

elkészíttetni. 

 

Berente település Településrendezési terve 2011 évben készült el és került elfogadásra. Az azóta 

eltelt időszakban a Településrendezési tervünk első, kisebb módosítása jelenleg is folyik, 

azonban teljes körű felülvizsgálatra eddig nem került sor. 

 

A településrendezési tervünk egy 2010-ben vásárol digitális térképen van jelenleg feldolgozva, s 

a jelenleg folyó módosításhoz megvásároltuk a 2013 augusztus havi állapotnak megfelelő 

digitális állományt is.  

 

Berente település hatályos Településrendezési terve nincs összhangban a magasabb rendű 

területrendezési tervekkel, így például nincsenek feltüntetve a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Területrendezési terv övezetei, melynek szabályozási tartalmát, mint magasabb rendű 

jogszabályi előírást a terveken jelölni kell, illetve, ha azt a Területrendezési terv előírásai 

előírják, akkor a Helyi Építési Szabályzatban is szerepeltetni szükséges egyes sajátos előírásokat. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 16. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat a 

településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente 

áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy, módosítja, vagy újat készít. 

 

Esetünkben a Településszerkezeti terv 10 éves felülvizsgálata ugyan nem időszerű, de a BC 

Zrt üzemterületeire tekintettel azt és a Helyi Építési Szabályzatot felül kell vizsgálni és 

módosítani a várható Szabályozási tervi változások és a jelkulcsok változása, és a jogszabályi 

környezet változása miatt, illetve a BC Zrt területével kapcsolatos OTÉK alóli felmentés okán. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: az elmondottakat meg fogjuk tárgyalni a bizottságokkal is, 

áttanulmányozása után, a következő testületi ülésen dönthet róla a testület. 

Lautner Emőke mb. főépítés: ez még most semmiféle kötelezettséggel nem jár. Talán inkább 

decemberre kellene áttenni, be kell kérni a tervezői ajánlatokat Jegyző úr részéről, amiben 

természetesen segítek. Szívesen eljövök egy előre megbeszélt időpontban, hogy részletesen 

átbeszéljük a TRT-t. A TRT-t 2015. december 31.-ig lehet módosítani. A településfejlesztési 

koncepcióval elindítunk egy eljárást. Barcikán már megvan a fedezet a szabályozási terv 

elkészítésére, Berente valószínűleg ki fog csúszni ebből  ebben az évben. A mi esetünkben a BC 

vállalta ez a költséget.  

Pogány Sándor alpolgármester: ezt meg fogjuk tárgyalni a bizottságokkal is.  

Lautner Emőke mb. főépítés: ez még most semmiféle kötelezettséggel nem jár. Talán inkább a 

decemberi testületi ülésre kellene áttenni a megtárgyalását.  

Pogány Sándor alpolgármester: a tematikát kell még idő. 
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Lautner Emőke mb. főépítész: a településfejlesztési döntést meghozhatja a testület. 

Nyeste József képviselő: a településszerkezeti tervben olvastam, hogy a falu és a BC között 

zöldövezet kialakítására, esetleg fásításra kerül sor. A hulladéktárolónál is fásítás van tervezve, 

nem lett teljesítve. Hagy így vesszük a terveket teljesen mindegy hány tervet készítenek el. 

Megbíztuk az Egyetemet, amiért nem is kevés összeget fizettünk, de ebből még semmit sem 

láttunk. Az e havi testületi ülésre nem tudunk felkészülni, térjünk vissza a decemberi ülésen erre 

a témára.  

Lautner Emőke mb. főépítész: a BC szabályozási terve nélkül Berente község nem avatkozhat 

bele a BC területébe. Volt Barcikán jó pár ügy, ami nehezen ment át. A BC-vel a 

településrendezési tervet meg kell kötni, ahol Berentét képviseltetni kell. Együtt kell működni, 

ennek meg vannak a megfelelő formái. Le kell ülni a BC-vel tárgyalni. Barcika megkötötte a 

Stratégiai megállapodást, olyan nincs, hogy a barcikaira igen, a berenteire pedig nem, valamilyen 

formában a BC-vel meg kell állapodni. Itt komoly térségfejlesztési kérdésekről van szó, ami a 

BC nélkül nem lehet. Tudomásom szerint a Miskolci Egyetemmel a műszaki rész elkészítésére 

van a szerződés.  

Nyeste József képviselő: némely elmondott dologgal egyetértek, néhány dologban nem. 

Említette az együttműködési megállapodás. A polgármester és a jegyző nagyon sokszor leült a 

BC-vel, de erről egy szó nincsen. A BC-től már kérhettük volna a területek fásítását, ezt mi már 

megcsinálhattuk volna. Van egy megállapodásunk a BC-vel, amit nem használunk ki. a komoly 

környezetvédelmi szabályozás nem véletlen. a mi oldalunkon sürgősen el kell kezdeni a fásítást, 

a hulladéktároló fásításához biztosan nem gördítene akadályt.  

Tóth Tamás képviselő: a BC-től nem kell félni, olyan szabályok érvényesek a BC-re is mint az 

önkormányzatra, mi elnéztünk e dolog felett. A jövő héten a bizottsági ülésen meg tudjuk 

beszélni, akár a főépítész asszonnyal is. Ebben most nem fogok dönteni. 

Fortuna János jegyző: két megállapodás van a BC-vel, benne van a javaslatunk. Levelekkel 

tudom igazolni a fásítást. Szóban kifejezték, hogy partnerek lesznek. A hulladéktárolónál 

rekultiváció folyik, át lehet venni a területet, akár gokart versenyekre is használható.  

Furák Róbert képviselő: elsősorban Berente megközelítéséről kell tárgyalni. Ha megszűnik a 

26-os út, nehezebben fogjuk tudni elérni Kazincbarcikát. A környezetvédelem nagyon fontos, de 

mellette a megközelíthetőségről is kell dönteni. Az ütemezés nagyon fontos: tárgyalást kell 

kezdeményezni a BC-vel, ez most rendkívül fontos Berente számára.  

Pogány Sándor alpolgármester: nagy feladat előtt állunk, november 27-ig sok feladatunk van, 

a jövő héten meg kellene beszélni a főépítész asszonnyal egy egyeztetést szerda vagy csütörtöki 

napokon.  
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Furák Róbert képviselő: sok dolga lesz a képviselő-testületnek, a szociális rendeletet is 

részletesen át kell beszélni, meg kell tárgyalni.  

Lautner Emőke mb. főépítész: annyira nem sürgős a dolog. Kazincbarcika mindettől 

függetlenül el fogja indítani a településrendezési koncepciót. Javaslom, hogy, hogy a két 

település egymással párhuzamosan csinálja, ha az egyik lemarad, akkor nem tudunk együtt 

haladni, ezt együtt kell csinálni. Ha elkészül a gyárnak a szabályozási terve a két testületnek 

külön kell jóváhagyni, de ennek egységesnek kell lenni. Azt nem tudom, hogy háromoldalú 

szerződést kötünk, vagy csak kettőt. Azt szerettük volna, hogy a BC fizesse a TRT költségeit, 

Barcika esetében tudomásom szerint átvállalták. Itt is lehet megállapodni, alkudni, hogy mit 

készít el a BC. Itt sok múlik a BC-n, hogy mit akar fejleszteni Kazincbarcikán és mit Berentén. 

Mérlegelni kell, hogy mi legyen zöld- illetve iparterület. Ezt is egy komoly tervezői gárdának 

kell elkészíteni.  

Nyeste József képviselő: nemrég a BC tartott egy lakossági fórumot. Berentének és 

Kazincbarcikának másak a problémái. Mi sajátságos helyzetben vagyunk, vannak olyan porták, 

amit kerítés választ el a BC-től. Üzemet csak úgy lehet építeni, ha maximálisan be vannak tartva 

a szabályok. Sokkal égetőbb a problémánk mint Kazincbarcikának. 

Lautner Emőke mb. főépítész: 26-os elkerülő út: szakmai dokumentumot kell beadni. Meg kell 

vizsgálni ami a sajószentpéteri TRT.ben van  (bekötő út, ne kelljen a berenteieknek kerülni, 

egyáltalán Barcikára hogyan jutnak el stb. ) Ha azt akarjuk, hogy a bekötő út jöjjön be Berentére, 

erre készíteni kell egy anyagot. Elmondtam a problémát a Roden Kft-nek, egyetértett vele. Egy 

négyes megállapodás létrejöhetne Kazincbarcika, Múcsony, Sajószentpéter, BorsodChem. Itt 

számítanánk a BC-nek a kormány által támogatott szerepére. Számíthatok-e önökre? 

Pogány Sándor alpolgármester: természetesen. 

Furák Róbert képviselő: azt szeretném kérni, hogy a koncepciónak az elkészítésénél történjen 

már egy egyeztetés, együtt készítsük el, mert ott tudjuk érvényesíteni a település érdekeit.  

Nyeste József képviselő: a BC annyira merev, nekünk kellene látni sok mindent. Ha lezárják az 

utat problémás lesz a közlekedés akár gyalog, akár járművel Zsáktelepülés vagyunk, itt 

legrosszabbul Berente járhat, ha kiesik a forgalomból a „halálát” fogja okozni.  

Lautner Emőke mb. főépítés: a korábbi rendezési tervben volt egy Kazincbarcikát összekötő 

út, - ezt meg kell csinálni, ezt előtérbe kell venni. Nem tudom milyen állapotban van az út? pld. 

lehet-e buszt közlekedtetni. Pályázni lehet rá. 

Pogány Sándor alpolgármester összefoglalja az elhangzottakat, ismerteti a határozati 

javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XI.12.) határozata 

Településfejlesztési Döntés meghozataláról, Berente község településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatáról 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Településfejlesztési Döntés 

meghozataláról, Berente község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló 

javaslatot, azt az alábbiak szerint elfogadja. 

1) A Képviselő-testület előzetesen hozzájárul Berente község településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatához, ezen belül a Településfejlesztési koncepció, a Településrendezési Terv, 

ezen belül a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 

módosítás indításához. 

2) A testület felkéri a jegyzőt, hogy a mb. főépítész bevonásával a következő testületi ülésre 

készítsen írásos előterjesztést az 1. pont szerinti feladatok ütemezéséről és költségeiről. 

Az előterjesztés a jkv. 3. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014.11.22. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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 379/2014.(XI.12.) határozata 

Településfejlesztési Döntés meghozataláról, Berente község településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Településfejlesztési Döntés 

meghozataláról, Berente község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló 

javaslatot, azt az alábbiak szerint elfogadja. 

1) A Képviselő-testület előzetesen hozzájárul Berente község településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatához, ezen belül a Településfejlesztési koncepció, a Településrendezési 

Terv, ezen belül a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 

Terv módosítás indításához. 

2) A testület felkéri a jegyzőt, hogy a mb. főépítész bevonásával a következő testületi ülésre 

készítsen írásos előterjesztést az 1. pont szerinti feladatok ütemezéséről és költségeiről. 

Az előterjesztés a jkv. 3. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014.11.22. 

 

Lautner Emőke mb. főépítész: ha megvannak az árajánlatok le lehet ülni a BC vel tárgyalni, 

nem vagyunk elkésve. 

Tóth Tamás képviselő: azon vagyok, hogy a BC-vel tárgyalni kell. Kazincbarcikán átvállalta a 

költségeket, mi már elég sok adókedvezményt adtunk nekik.  

 Szent Borbála Idős Otthona átalakítási munkái 

Lautner Emőke mb. főépítész: SztBIO belső udvar tető problémája:  

a testület és az intézményvezető a terveket látta, a képviselő-testület elfogadta Jegyző úr 

említette, hogy a tetejére polikarbonát kerülne, hogy ne essen be az eső. Az ÁNTSZ-nek nincs 

kifogása, a tűzoltóságon múlik. Ez az intézmény 50 fő elhelyezésére lett tervezve, tudomásom 

szerint jelenleg 72 bentlakó van.  

Furák Róbert képviselő: az intézmény építésének kezdeti szakaszában szakértőként voltam 

jelen. Újra kellett tervezni a konyhát, a mosodát, a külső teret. 
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Lautner Emők mb. főépítész: az udvar lefedésére nem volt igény. Én a lefedését semmiképpen 

nem javaslom, a szellőzést le fogja fojtani, oda ablakok nyílnak. 

Furák Róbert képviselő: a tervezőasszony azt mondja, hogy nem volt igény, a többi mindenki 

azt mondta hogy le kell fedni.  

Pogány Sándor alpolgármester. a bejárás során arra jutottunk, hogy minden egyes tervet 

ismerni kell a képviselőknek és az intézmények vezetőjének.  

Lautner Emőke mb. főépítész: meg lehetne nézni, hogy hol lehetne fedett pihenőt kialakítani.  

Nyeste József képviselő: említette a tervező asszony, hogy a testület elfogadta a terveket, de 

kiment a Jegyző úrral. A jegyző kezéből ki kell venni ezt a dolgot. 

Lautner Emőke mb. főépítész: a legutóbbi bejáráson Alpolgármester úr is ott volt, a tető nem 

volt téma, Ha lefedik lefedik, de én nem javasolnám. Inkább vizsgáljuk meg hol lehetne fedett 

pihenőt építeni. 

Furák Róbert képviselő: ha én építek egy házat, szeretném azt a házat olyanná tenni amit én 

akarok. Ha én azt szeretném, hogy a belső udvar le legyen fedve, akkor azt szeretném. Annyit 

tudtunk meg Emőkétől, hogy ezt nem lehet. Egy építészt azért kérünk meg, hogy műszakilag 

próbálja meg kivitelezni 

Lautner Emőke mb. főépítész: egy építésznek fel kell hívni a figyelmet, hogy amit elképzelnek 

az jó vagy nem jó. Vannak műszaki dolgok; nem javasoltam szakmailag és most sem javaslom.  

Furák Róbert képviselő: én pedig azt szeretném, hogy lehessen. Ennek a belső udvarnak egy 

téli kert funkciót adunk volna. 

Lautner Emőke mb. főépítész: nem volt szó télikertről, a télikertet nem vállaltam volna el. 

Pogány Sándor alpolgármester: valljuk be őszintén, senki nem nézte meg a tervet.  

Nyeste József képviselő: ki volt érte a felelős? – a polgármester és a jegyző. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a vitát  lezárta. 

 

 

5. Napirendi pont 

Aktuális feladatok megvitatása 

5.1. 2014. őszi fűtéstámogatás 

 

Pogány Sándor alpolgármester: bizottság megtárgyalta a 2014. őszi fűtéstámogatást, javasolja 

elfogadni.  

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke: a FPB megtárgyalta a lakossági fűtéstámogatást és 

elfogadásra javasolja. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XI.12.) határozata a 2014. őszi 

fűtéstámogatás megállapításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a várható hideg időjárásra 

tekintettel 23.500 Ft/háztartás összeggel támogatja a 6/2011.(III.24.) ÖR 33. § (1) bekezdésében 

meghatározott jövedelemhatár alatti – életvitelszerűen Berentén élő - családokat úgy, hogy aki 

hagyományos fűtéssel rendelkezik (kályha, kazán) 1 em3 fa felfűrészelt tüzelőanyagot kap, aki 

pedig gázzal vagy villannyal fűt, annak az önkormányzat átutalja a közműszolgáltató felé a 

támogatást. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző megrendelésért, BTG, BMESZ int.vezetők szétosztásért, SZEB 

elnök Határidő: 2014. december 15. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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 380/2014.(XI.12.) határozata a 2014. őszi 

fűtéstámogatás megállapításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a várható hideg időjárásra 

tekintettel 23.500 Ft/háztartás összeggel támogatja a 6/2011.(III.24.) ÖR 33. § (1) bekezdésében 

meghatározott jövedelemhatár alatti – életvitelszerűen Berentén élő - családokat úgy, hogy aki 

hagyományos fűtéssel rendelkezik (kályha, kazán) 1 em3 fa felfűrészelt tüzelőanyagot kap, aki 

pedig gázzal vagy villannyal fűt, annak az önkormányzat átutalja a közműszolgáltató felé a 

támogatást. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző megrendelésért, BTG, BMESZ int.vezetők szétosztásért, SZEB 

elnök Határidő: 2014. december 15. 

 

 

5.2. Önkormányzati intézmények kétheti jutalmazása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a bizottsági ülésen megtárgyalásra került az intézmények 

jutalmazása. 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke: a FPB megtárgyalta a jutalmazást és elfogadásra 

javasolja. A következő évtől ez módosulni fog ez a rendszer. Átalakítjuk úgy, hogy az 

intézményeknek kell átcsoportosítani a pénzmaradványból.  

Nyeste József képviselő: mi van a tagóvodával? 

Pogány Sándor alpolgármester: a tagóvoda is benne van a jutalmazásban. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke:benne van a védőnő is, ide tartoznak a közcélúak és 

közalkalmazottak is. 

Nyeste József képviselő: azok a dolgozók akik a KLIK alkalmazásában állnak nincsenek benne 

a jutalomban., 3 emberről van szó. Ha nincs jogviszonyban az önkormányzattal, akkor nem fogja 

megkapni. 

Fortuna János jegyző: szociális alapon lehetne összeget meghatározni. 
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Furák Róbert képviselő: eseti megbízással nem lehetne foglalkoztatni és arra jövedelmet adni ? 

Fortuna János jegyző: ez a joggal való visszaélés. 

Szántó Lajos képviselő: az iskolai alkalmazottak már kaptak jutalmat, azt úgy oldottuk meg, 

hogy megbízási szerződést kötöttünk a dolgozókkal. 

Pogány Sándor alpolgármester: zárt ülésen majd megtárgyaljuk. 

Ismerteti az önkormányzati intézmények kétheti jutalmazásáról szóló határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XI.12.) határozata az 

önkormányzati intézmények kétheti jutalomkeretére vonatkozó intézményi előterjesztésekről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az intézményvezetők – 2014. évi 

II. félévi - kétheti jutalom kifizetésére vonatkozó javaslatot és azokat az előterjesztések szerint, a 

2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pót előirányzati összegekkel (bér+járulék) 

elfogadja: 

Intézmény bér+járulék eFt 

BHNÓ (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 2 939,7 

BMESZ (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 2 894,3 

BTG (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 4 815,1 

BMK (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 756,9 

SztBIO (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak (5328,5 + 77,3)*1,27) 7 256,4 

BKÖH (köztisztviselők és MT munkavállalók, közfoglalkoztatott) 2 751,6 

Önkormányzati alkalmazott ( védőnő) 150,0 

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

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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 381/2014.(XI.12.) határozata az 

önkormányzati intézmények kétheti jutalomkeretére vonatkozó intézményi előterjesztésekről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az intézményvezetők – 2014. évi 

II. félévi - kétheti jutalom kifizetésére vonatkozó javaslatot és azokat az előterjesztések szerint, a 

2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pót előirányzati összegekkel (bér+járulék) 

elfogadja: 

Intézmény bér+járulék eFt 

BHNÓ (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 2 939,7 

BMESZ (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 2 894,3 

BTG (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 4 815,1 

BMK (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 756,9 

SztBIO (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak (5328,5 + 77,3)*1,27) 7 256,4 

BKÖH (köztisztviselők és MT munkavállalók, közfoglalkoztatott) 2 751,6 

Önkormányzati alkalmazott ( védőnő) 150,0 

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

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 
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Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: ma van a szociális munka napja, holnap lesz az ünnepség, 

szeretném megköszönni a dolgozók nevében a jutalmat. 

5.3. Polgármester szabadsága, illetve táppénzes állománya 

 

Pogány Sándor alpolgármester: Juhász József polgármester szóban és levélben is bejelentette, 

hogy az időarányosan járó szabadságát tölti, utána pedig táppénzes állományban lesz. Mint 

alpolgármester én fogom helyettesíteni. 

Nyeste József képviselő. megértem a polgármester levelét. Miért megy el a megválasztását 

követően szabadságra, és előre tudja, hogy el fog menni táppénzes állományba ?! Szerintetek ez 

normális dolog? Cserbenhagyni a testületet és a választóit? Relatíve elkezdtünk dolgozni, ha jól 

látom akkor itt hamarosan polgármester választás lesz. Itt a munka derékba törik, újra 

visszaesünk, minden újra kezdődik előlről. Értelmetlen számomra ez a dolog, mélységesen 

elítélem a polgármester tevékenységét.  

Pogány Sándor alpolgármester: érdekes helyzet, a törvény engedélyezi a polgármester 

szabadságát. 

Furák Róbert képviselő: a helyettesítési rendnek kell megfelelően eljárni, a jövedelmi 

viszonyokat is rendezni kell, a jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.  

Pogány Sándor alpolgármester: november 4-től helyettesítem a polgármestert.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XI.12.) határozata a 

polgármester 2014. október 13. -2014. december 31.-g terjedő időszakra megillető szabadsága 

igénybevételéről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete Juhász József polgármester szabadság 

ütemtervét a 2014. október 13. és 2014. december 31. közötti időszakra az alábbi ütemezés 

szerint fogadja el: 

1. 2014. november 4. és 2014. november 12. közötti időszakra 7 nap. 

2. A Képviselőt-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéséket tegye 

meg.  

Felelős:  alpolgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 382/2014.(XI.12.) határozata a 

polgármester 2014. október 13. -2014. december 31.-g terjedő időszakra megillető szabadsága 

igénybevételéről 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete Juhász József polgármester szabadság 

ütemtervét a 2014. október 13. és 2014. december 31. közötti időszakra az alábbi ütemezés 

szerint fogadja el: 

1. 2014. november 4. és 2014. november 12. közötti időszakra 7 nap. 

2. A Képviselőt-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéséket tegye 

meg.  

Felelős:  alpolgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

 

5.4. Önkormányzati társulásokba való delegálás 

 

Pogány Sándor alpolgármester: az 54/2014. (II.27.) kt. határozat szerint az önkormányzati 

társulási üléseken a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vesz részt. A 

határozat módosítása szükséges az alábbiak szerint: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XI.12.) határozata az 

önkormányzati társulások társulási tanácsába delegáltakról szóló  54/2014.(II.27.) határozat 

módosításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete – módosítva 54/2014.(II.27.) határozatát - az 

önkormányzati társulások: 

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, 

- Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, 

- Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

társulási tanácsába az alábbi képviselő-testületi tagokat delegálja, az Mötv 94. § (2) bekezdése 

alapján: 

a) Juhász József polgármestert,  

b) a polgármester akadályoztatása esetén Pogány Sándor alpolgármestert, 

c) az alpolgármester akadályoztatása esetén Tóth Tamást, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

elnökét. 

A helyettes képviseleti jogosultsága személyi igazolványának, lakcímkártyájának felmutatásával, 

azokról készült másolat átadásával illetve aláírásával igazolja. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző Határidő: a határozat megküldésére: a döntést követő 8 nap 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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 383/2014.(XI.12.) határozata az 

önkormányzati társulások társulási tanácsába delegáltakról szóló  54/2014.(II.27.) határozat 

módosításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete – módosítva 54/2014.(II.27.) határozatát - az 

önkormányzati társulások: 

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, 

- Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, 

- Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

társulási tanácsába az alábbi képviselő-testületi tagokat delegálja, az Mötv 94. § (2) bekezdése 

alapján: 

a) Juhász József polgármestert,  
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b) a polgármester akadályoztatása esetén Pogány Sándor alpolgármestert, 

c) az alpolgármester akadályoztatása esetén Tóth Tamást, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

elnökét. 

A helyettes képviseleti jogosultsága személyi igazolványának, lakcímkártyájának felmutatásával, 

azokról készült másolat átadásával illetve aláírásával igazolja. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző Határidő: a határozat megküldésére: a döntést követő 8 nap 

 

 

5.5.  KV Kft és a PAPEX Kft. pótmunka igénye 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a KV Kft és a PAPEX Kft. pótmunka igényéről a bizottsági 

ülésen és a bejáráson is beszéltünk, a bizottság nem foglalt állást. 

Tóth Tamás képviselő mint PFB elnöke: a pótmunkákat nem javasoljuk elfogadásra, a 

kerékpárútról ne döntsünk. BIO pótmunka: nem javaslom, nem felel meg.  

Fortuna János jegyző: a kötbér ketyeg, vannak olyan munkák amik elmaradnak. A 26 út mellett 

lévő buszmegálló vízelvezetés: így nem jó ahogy van, valószínű lesz pótmunka. Meg lett 

tervezve, de az úgy nem jó.  

Nyeste József képviselő: kerékpárút: „közröhely” tárgya. A betervezett munkát elvégezték, nem 

pótmunkáról van szó, hanem egy újabb beruházásról.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a pótmunkát a 27-i testületi ülésen megbeszéljük, a 

kerékpárutat jegelni kell, nem szeretnék márciusig erről beszélni. Van ennek felelőse, nem kell 

elfogadni semmit. 

Furák Róbert képviselő: A BIO belső udvarának pótmunka igényét nem fogadjuk el, de ha már 

elkészült, kérlek benneteket engedélyezzétek legalább a  plexivel való lefedést azért, hogy 

védjük a belső udvart, ez egy minimális pótköltség, ezt szükséges lenne megcsinálni.  

Pogány Sándor alpolgármester: elhangzott, hogy kikérik a Tűzoltóság véleményét, meg kell 

nézni a terveket, nem kell kapkodni, ettől sokkal fontosabb feladataink is vannak.  

Furák Róbert képviselő: az állagmegóvás szempontjából amit lehet meg kell tenni.  

Pogány Sándor alpolgármester: a pótmunkákról készüljön részletes kimutatás. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a napirendi pont elnapolását. 

 

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

nélkül elnapolja a pótmunkák tárgyalását. 

5.6. Református Egyházközség kérelme 

Pogány Sándor alpolgármester: a Református Templomnál elkészült a járda, melyet az egyház 

saját erőből kifizetett. A munka összköltsége 831.546.- Ft.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja, hogy a beruházás költségét támogatásként 

kapja meg az egyház a 2014. évi tartalékkeret terhére.  
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Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XI.12.) határozata a Református 

Egyház kérelméről  

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a Református Egyház járdaépítési támogatási 

kérelmét  

megvitatva, az alábbi határozatot hozta: 

A testület a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére 831,5 eFt-ot hagy jóvá a Református Egyház 

részére felhalmozási célú támogatásra. 

A kérelem a jkv….. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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 384/2014.(XI.12.) határozata a Református 

Egyház kérelméről  

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a Református Egyház járdaépítési támogatási 

kérelmét  

megvitatva, az alábbi határozatot hozta: 

A testület a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére 831,5 eFt-ot hagy jóvá a Református Egyház 

részére felhalmozási célú támogatásra. 

A kérelem a jkv. 5.. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

5.7.  2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a bizottság megtárgyalta a 2014. évi költségvetési rendelet 

módosítását. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a PFB megtárgyalta a költségvetési rendelet 

módosítást, melyet elfogadásra javasol. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

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

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) 

önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete  

módosításáról 

 

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

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

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

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

13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: Kvr), módosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja. 
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1. §  

A Kvr. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Záró és vegyes rendelkezések 

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

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

támogatással történő elszámolást követően. Az együttműködési megállapodásban, a 

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

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

visszafizetésére. 

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

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

szabályzata tartalmazza, mely az önálló költségvetési szervekre is hatályos a 

munkamegosztási megállapodás alapján. 

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

tájékoztató melléklet tartalmazza. Az egy dolgozó részére adható munkáltatói kölcsön 

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

forintot. 

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

önkormányzati hivatal szabályzatában foglaltak szerint, az intézményvezető hatásköre.  

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

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

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

megállapított juttatások fedezetét a testület 2014. évben is biztosítja.  

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

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

béremelés nem haladhatja meg az 5 %-ot. 

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

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

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

szerinti illetménykiegészítések mértéke egységesen 20 %. 

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

és köztisztviselők, valamint fizikai alkalmazottak) részére adható választható béren kívüli 

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

költségkeretet biztosítja.  

A Kttv. 152. § (1) a) pontja alapján az önkormányzat vagy kv.-i szerve dolgozóinak a 

15/2014. (IV. 3.) NGM rendeletben szabályozott adómentes lakáscélú támogatás adható a 

kv.-i szerv – e rendeletben - jóváhagyott éves bérjellegű kiadási előirányzata és járulékai, 

valamint a természetbeni juttatási kerete terhére. 

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

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

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

szabályzata tartalmazza, mely az önálló költségvetési szervekre is hatályos a 

munkamegosztási megállapodás alapján. 

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

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

meghatározott juttatásnak minősülő – ajándékutalványra vagy Erzsébet utalványra 

jogosultak, melynek munkáltatói közterheket is tartalmazó bruttó keretösszege 64 000 

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

juttatás jár. 

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

szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról … szóló 24/2006.(XI.13.) ÖR 8. §-ában foglalt 
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juttatások fedezetére az önkormányzati hivatal dolgozói vonatkozásában 2014. évre a 9.2. 

számú melléklet szerinti összegeket hagyja jóvá.  

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

beszerzésére a testület a 9.1. sz. mellékletben szereplő összeget hagyja jóvá. Az eszközök, 

felszerelések használati feltételeit a BKÖH Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.  

 

2. § 

A Kvr. 9.1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

 

3. § 

 

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

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 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 az alábbi 

rendeletet alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 18/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) 

önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete  

módosításáról 

(a rendelet a jkv. 6. sz. mellékletét képezi) 

 

5.8. Közterület felügyeletről szóló 330/2014. (VIII.18.) kt. határozat módosítása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: úgy döntöttünk a nyáron, hogy 1 főt alkalmazunk közterület 

felügyelőnek, jelenleg egy közhasznú végzi ezt a feladatot. A bizottsági ülésen beszéltünk erről, 

de nem jutottunk dűlőre. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a határozati javaslat szerint a feladat össze lenne 

vonva a mezőőri, halőri feladatokkal – én ezt nem javaslom. A közterület felügyelőt jelenleg 

feleslegesnek látom, decemberig van a megbízása, nekem nem ez az elképzelésem. 

Pogány Sándor alpolgármester: át lehet szervezni ezt, de a lényeg a munka megszervezése. Az 

a baj hogy jellemző a dolgozók nagy részére, hogy a munkához ragaszkodnak, de a munka nem 

úgy megy ahogy kellene. 

Furák Róbert képviselő: a bizottság munkáját nagyban segítené, ha kapnánk egy munkaköri 

leírást, talán ez segítené a munkánkat, pld. halőrnek, mezőőrnek mi a munkája. 

Tóth Tamás képviselő: horgásztó, halőrök: mit csináljunk ezzel a tóval, örök háború. Nagy 

anyagi és szellemi ráfordítás kell a tóra, közalkalmazottak őrzik, nem termelik ki még  a bérüket 

sem – lesz miről beszélni. 
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Pogány Sándor alpolgármester javasolja a napirend elnapolását. 

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

nélkül elnapolja a közterület felügyelőt érintő napirendet. 

5.9. BMESZ előterjesztései 

Kocsis Bernadett BMESZ ügyintéző: a képviselő-testület elé benyújtott foglalkoztatási 

támogatásról szóló előterjesztés már nem aktuális. 

 Díszkivilágítás 

 

Kocsis Bernadett BMESZ ügyintéző: a BMESZ a karácsonyi ünnepi hangulatot emelni 

szándékozik a településen jelenleg található kb. 10 éve, több lépcsőben kialakított ünnepi 

díszkivilágítása részleges cseréjével. A településen jelenleg, közvilágítási oszlopra különböző 

méretű fém tartószerkezetre rögzített 100 db karácsonyi motívumot tartalmazó világítás 

található. az árajánlatok alapján megállapítható, hogy a teljes díszkivilágítás cseréje az 

önkormányzat költségvetésére jelentős költségkiadással ( több mint 20 mFt) bírna, ezért annak 

lépcsőzetes cseréjét javaslom. 2015-ben javaslom elvégezni az Esze Tamás és a Bajcsy-Zs. utak 

motívumainak cseréjét, melynek összege 3.651.250 Ft. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

Nyáron a kihelyezett karácsonyi díszeket le kell szedni, át kell vizsgálni.  

Kocsis Bernadett BMESZ ügyintéző: a legnagyobb probléma, hogy nincsenek 

villanyszerelőink.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: minden eszköz adott, nem szeretném ha 

vállalkozóval készíttetnék el a munkákat. Az intézményvezetőkkel egyeztetni kell, pld. a 

SztBIO-ban is van villanyszerelő, erre az időszakra el lehet kérni. 

Furák Róbert képviselő: az előkészületeket meg kell tenni mire megjönnek a díszek. A 

karácsonyi kavalkádot az Esze T. úton meg kell szüntetni, egységes arculat sokkal elegánsabb. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XI.12.) határozata a BMESZ 

előterjesztéséről 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a BMESZ közfoglalkoztatásra és karácsonyi 

díszvilágításra vonatkozó előterjesztését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

A testület a 2014. évi intézményi kiadási előirányzatok terhére az alábbi átcsoportosítást 

engedélyezi:  

- karácsonyi díszvilágításra  3651 eFt 

Az előterjesztések a jkv. ... számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, BMESZ vezető, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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, nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 385/2014.(XI.12.) határozata a BMESZ 

előterjesztéséről 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a BMESZ közfoglalkoztatásra és karácsonyi 

díszvilágításra vonatkozó előterjesztését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

A testület a 2014. évi intézményi kiadási előirányzatok terhére az alábbi átcsoportosítást 

engedélyezi:  

- karácsonyi díszvilágításra  3651 eFt 

Az előterjesztés a jkv. 7. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, BMESZ vezető, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

 

5.10. Napköziotthonos Óvoda előterjesztései 

 

Kalász Lászlóné óvoda vezető: a Berentei hóvirág Napköziotthonos óvoda és az iskolában 

dolgozó közcélú alkalmazottak szerződési ideje – 11 hónap – ebben a hónapban 2 fő számára 

lejár. Kérem a képviselő-testületet, hogy részükre a december hónapra járó bért és az Erzsébet 

utalványt engedélyezni szíveskedjenek, melynek költsége 248.342.- Ft.  

Napköziotthonos óvoda alacskai tagóvodát érintő létszámbővítés: Az alacskai képviselő-testület 

tárgyalta az óvoda létszámának bővítését egy konyhai dolgozó személyében, aki eddig az 

önkormányzat dolgozója volt, de mivel helyileg az óvodában dolgozik, így átirányítanák az 

óvoda állományába. Bérét továbbra is Alacska Ön kormányzata fizeti, csak egy személyi 

átcsoportosítás történne meg. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 

előterjesztést. 

Kalász Lászlóné óvoda vez.: az Oktatási bizottság elnöke megkeresett azzal, hogy változtassuk 

meg az óvoda nevét. Javaslatunk Lurkó-kuckó Napköziotthonos  óvoda.  

Nyeste József képviselő: a névváltoztatást már korábban is szorgalmaztam. Kedves kis 

nevecske, a névtáblát meg kell csináltatni. 

Furák Róbert képviselő: ez az új név Lurkó-kuckó – széleskörűen meg lett beszélve? 

Kalász Lászlóné óvoda vez.: a dolgozóknak tetszik, a szülőket nem kérdeztük meg. 

Furák Róbert képviselő: egy óvoda  névnek mindig üzenetének kell lenni, a Lurkó-kuckó nem 

azt üzeni, ami az óvoda funkciója. A szülőknek a véleményét is ki kell kérni. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XI.12.) határozata a BHNÓ – 

közfoglalkoztatási és alacskai tagóvodát érintő létszámbővítési -- előterjesztéséről 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a BHNÓ közfoglalkoztatásra vonatkozó 

átcsoportosítási kérelmét és a BHNÓ alacskai tagóvoda létszámbővítési előterjesztését Alacska 

Község Önkormányzata 171/2014.(IX.15.) határozata alapján jóvá hagyja, 2015. január 1.-től.  



E:\testület\jkv11_12 ny rendkívüli ny.doc 22  

A 2014. évi intézményi kiadási ei.-ok terhére 248,3 eFt-ot biztosít további közfoglalkoztatás bér 

és járulékai kifizetésére. 

Az előterjesztés a jkv. ... számú mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, BHNÓ vezető, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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 386/2014.(XI.12.) határozata a BHNÓ – 

közfoglalkoztatási és alacskai tagóvodát érintő létszámbővítési -- előterjesztéséről 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a BHNÓ közfoglalkoztatásra vonatkozó 

átcsoportosítási kérelmét és a BHNÓ alacskai tagóvoda létszámbővítési előterjesztését Alacska 

Község Önkormányzata 171/2014.(IX.15.) határozata alapján jóvá hagyja, 2015. január 1.-től.  

A 2014. évi intézményi kiadási ei.-ok terhére 248,3 eFt-ot biztosít további közfoglalkoztatás bér 

és járulékai kifizetésére. 

Az előterjesztés a jkv.8. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, BHNÓ vezető, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

 

5.11. Közös Önkormányzati hivatal Társulási Megállapodás felülvizsgálatára felhatalmazás 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a polgármester hosszas távolléte miatt meg kell bízni az 

alpolgármestert és a jegyzőt a BKÖH Társulási Megállapodás és a Gazdasági Program 

felülvizsgálatára.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XI.12.) határozata a közös 

önkormányzati hivatal társulási megállapodásának, valamint a gazdasági program 

felülvizsgálatára felhatalmazás 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a hatályos jogszabályi előírások alapján - 

megbízza Pogány Sándor alpolgármestert és Fortuna János jegyzőt, hogy a BKÖH társulási 

megállapodás és a gazdasági program felülvizsgálatát – Alacska Község Önkormányzatának 

véleményével és a PFB javaslatával - az alábbi határidőig terjessze a képviselő-testület elé:  

1. Közös önkormányzati hivatal megállapodásának felülvizsgálata 

2. 2015-2020 évekre vonatkozó gazdasági program, fejlesztési elképzelés felülvizsgálata 

Felelős: alpolgármester, jegyző Határidő: 2014. november 27. illetve 2015. január 31. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 387/2014.(XI.12.) határozata a közös 

önkormányzati hivatal társulási megállapodásának, valamint a gazdasági program 

felülvizsgálatára felhatalmazás 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a hatályos jogszabályi előírások alapján - 

megbízza Pogány Sándor alpolgármestert és Fortuna János jegyzőt, hogy a BKÖH társulási 

megállapodás és a gazdasági program felülvizsgálatát – Alacska Község Önkormányzatának 

véleményével és a PFB javaslatával - az alábbi határidőig terjessze a képviselő-testület elé:  

1. Közös önkormányzati hivatal megállapodásának felülvizsgálata 

2. 2015-2020 évekre vonatkozó gazdasági program, fejlesztési elképzelés felülvizsgálata 

Felelős: alpolgármester, jegyző Határidő: 2014. november 27. illetve 2015. január 31. 

 

 

5.12. BMESZ vezető lemondása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a BMESZ vezetőjének 2014. január 1-től fennálló határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel kezdeményezi megszüntetni. Egy új 

intézményvezetői pályázat kiírása szükséges. Az  intézményvezető szabadság ideje alatti 

távolléte illetve az intézményvezető álláshely betöltéséig az intézményvezetői feladatok 

helyettesítés keretében történő ellátásával Heutschy László TG vezetőt javaslom. A határozati 

javaslatban a  helyettesítésért 10 eFt/hó  és 40 eFt célprémium szerepel. 

Heutschy László TG vezető: a javadalmazásra van egy jogszabály, ami erre vonatkozik – 

elvállalom a helyettesítést. A BMESZ vezetője hetente egyszer fog bejárni aláírni, nekem a 

munka menetét kell irányítanom.  

Fortuna János jegyző: mivel szabadságon van, aláírni felelősen a helyettesítéssel megbízott 

személynek lehet 

Pogány Sándor alpolgármester: van erre előírás, hogy helyettesítésnél mennyi a jövedelem? 

Fortuna János jegyző: nem találtam erre jogszabályt, de itt nincs helyettes.  

Furák Róbert képviselő: a közalkalmazotti törvény tartalmazza. 

Elfogadásra javaslom a határozati javaslatban szereplő 1. 2. pontot, illetve a 3.b pontot.  

Pogány Sándor alpolgármester: a helyettesítésre 40 eFt/hó + 40 eFt/hó összeget javasolok. 

Furák Róbert képviselő: a 3b ponthoz visszatérek: kiírjuk a pályázatot vagy ne, valamilyen 

irányban el kell indulnunk.  

Pogány Sándor alpolgármester: mivel nincsenek jó tapasztalataim, lehet hogy nagy falat egy 

Nonprofit Kft. megalakításával foglalkozni. Bele tudunk-e vágni így? 

Tóth Tamás képviselő: szerintem vágjunk bele, ha nem kezdjük el, akkor ki kell írni a 

pályázatot. Tiszta lappal kezdhetnénk a viszonyokat. 

Furák Róbert képviselő: bármilyen döntés születik is, itt fél év a kialakítása. 

Pogány Sándor alpolgármester: nekem egy aggodalmam van – találunk-e megfelelő vezetőt. 

Furák Róbert képviselő: mindkét élére nehéz lesz találni vezetőt, itt a feltételeken kell 

gondolkozni, ebben nekünk nagy felelősségünk van.  
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Pogány Sándor alpolgármester felkéri a testületet először szavazzon a BMESZ vezetőjének 

felmentéséről. 

Ismerteti a határozati javaslatot 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XI.12.) határozata a BMESZ 

vezető 2015. 01.05.-i lemondása, közös megegyezéses jogviszony megszüntetés kezdeményezése 

miatt szükséges intézkedésekről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a BMESZ intézményvezetőjének jogviszony 

megszüntetése miatt az alábbi döntést hozza: 

A testület hozzájárul Borza Bertalan BMESZ intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2015.01.05.-i hatállyal. Egyidejűleg felkéri az 

egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármestert illetve az őt helyettesítő alpolgármestert, hogy 

ezen időpontig a részére járó szabadságot adja ki. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2015.01.05. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 388/2014.(XI.12.) határozata a BMESZ 

vezető 2015. 01.05.-i lemondása, közös megegyezéses jogviszony megszüntetés kezdeményezése 

miatt szükséges intézkedésekről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a BMESZ intézményvezetőjének jogviszony 

megszüntetése miatt az alábbi döntést hozza: 

A testület hozzájárul Borza Bertalan BMESZ intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2015.01.05.-i hatállyal. Egyidejűleg felkéri az 

egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármestert illetve az őt helyettesítő alpolgármestert, hogy 

ezen időpontig a részére járó szabadságot adja ki. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2015.01.05. 

 

Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazzon a BMESZ vezető 

helyettesítéséről. Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XI.12.) határozata a BMESZ 

vezető 2015. 01.05.-i lemondása, közös megegyezéses jogviszony megszüntetés kezdeményezése 

miatt szükséges intézkedésekről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a BMESZ intézményvezetőjének jogviszony 

megszüntetése miatt az alábbi döntést hozza: 

A testület intézményvezető szabadság ideje alatti távolléte illetve az intézményvezető álláshely 

betöltéséig az intézményvezetői feladatok helyettesítés keretében történő ellátásával Heutschy 

László BTG vezetőt bízza meg. A helyettesítésért 40000 Ft/hó díjat és 40000 Ft/hó 

célprémiumot állapít meg. A célprémium folyósításának feltételeit az egyéb munkáltatói jogkör 

gyakorlója állapítja meg. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal illetve folyamatosan 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
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Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 389/2014.(XI.12.) határozata a BMESZ 

vezető 2015. 01.05.-i lemondása, közös megegyezéses jogviszony megszüntetés kezdeményezése 

miatt szükséges intézkedésekről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a BMESZ intézményvezetőjének jogviszony 

megszüntetése miatt az alábbi döntést hozza: 

A testület intézményvezető szabadság ideje alatti távolléte illetve az intézményvezető álláshely 

betöltéséig az intézményvezetői feladatok helyettesítés keretében történő ellátásával Heutschy 

László BTG vezetőt bízza meg. A helyettesítésért 40000 Ft/hó díjat és 40000 Ft/hó 

célprémiumot állapít meg. A célprémium folyósításának feltételeit az egyéb munkáltatói jogkör 

gyakorlója állapítja meg. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal illetve folyamatosan 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a határozati javaslat szerinti 3B pontot teszem fel szavazásra. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XI.12.) határozata a BMESZ 

vezető 2015. 01.05.-i lemondása, közös megegyezéses jogviszony megszüntetés kezdeményezése 

miatt szükséges intézkedésekről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a BMESZ intézményvezetőjének jogviszony 

megszüntetése miatt az alábbi döntést hozza: 

A testület a községi településüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében Nonprofit 

gazdasági társaságot kíván létrehozni. Megbízza az alpolgármestert, hogy az önkormányzat 

ügyvédjével készítesse el a gazdasági társaság alapító okirat tervezetét, valamint az ügyvezetői 

és az alkalmazandó szakmunkások álláshelyére készítsen pályázati kiírást és azt véleményezés 

céljából küldje meg a képviselők részére. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014.11.30. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslatot: 

Pogány Sándor alpolgármester 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 390/2014.(XI.12.) határozata a BMESZ 

vezető 2015. 01.05.-i lemondása, közös megegyezéses jogviszony megszüntetés kezdeményezése 

miatt szükséges intézkedésekről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a BMESZ intézményvezetőjének jogviszony 

megszüntetése miatt az alábbi döntést hozza: 

A testület a községi településüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében nonprofit 

gazdasági társaságot kíván létrehozni. Megbízza az alpolgármestert, hogy az önkormányzat 

ügyvédjével készítesse el a gazdasági társaság alapító okirat tervezetét, valamint az ügyvezetői 



E:\testület\jkv11_12 ny rendkívüli ny.doc 26  

és az alkalmazandó szakmunkások álláshelyére készítsen pályázati kiírást és azt véleményezés 

céljából küldje meg a képviselők részére. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014.11.30. 

 

 

5.13. Alacska-Berente sokadalom rendezvénysorozat 

 

Csorba Csaba Művház.vez.: Berente Község Önkormányzatának és Alacska Község 

Önkormányzatának a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó 

támogatások jogcímre 2013-ban benyújtott sikeres pályázatában szerepel egy berentei és egy 

alacskai monográfia elkészítése. A megítélt támogatás értéke mindkét kiadvány esetében nettó 

952.500.- Ft. Mivel ez egy közös pályázat, ha nem készül el elbukjuk a pályázati pénzt.  

Tóth Tamás képvisel: a berentei részt álljuk, az alacskai részt nem, ők gazdálkodják ki.  

Csorba Csaba Művház.vezető: az önerőt már megszavazta a testület, Berente és Alacska is 

benne van.  

Fortuna János jegyző: Alacska nem tudja vállalni, tartozása van, mi csak velük együtt 

nyerhetjük el ezt a támogatást. 

Pogány Sándor alpolgármester: ezt már csináljuk végig. Az alacskaiakkal tudatosítani kell, 

hogy mi adunk, de várunk valamit cserébe, fel kell venni a kapcsolatot Alacska 

polgármesterével, hogy mivel tudják kompenzálni.  

Furák Róbert képviselő: pályázaton belül is látok lehetőséget. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XI.12.) határozata az I. Alacskai-

Berentei sokadalom rendezvénysorozat megrendezéséről szóló 366/2014.(IX.17.) határozat 

módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az I. Alacskai-Berentei sokadalom 

rendezvénysorozat megrendezéséről szóló 366/2014.(IX.17.) határozat módosítására vonatkozó 

javaslatot, azt – az MVH támogatásra tekintettel - az előterjesztés alapján, az alábbiak szerint 

elfogadja. 

A testület jóváhagyja, hogy Berente mint gesztor vállalja a 6 649 240 Ft összköltségű program 

előfinanszírozását és a saját erő biztosítását mindkét település vonatkozásában. 

Az MVH  támogatás összege: Alacska Község Önkormányzata 1 952 500 Ft 31,3 % 

 Berente Község Önkormányzata 2 958 516 Ft 47,4 % 

 

A saját erő összege:  Alacska Község Önkormányzata 733 300 Ft 11,03 % 

 Berente Község Önkormányzata 1 004 924 Ft 15,11  % 

összesen: 1 738 224 Ft összegben, melyet a 2014. évi kv.-i tartalékkerete terhére biztosítja. 

A 366/2014.(IX.17.) határozat további része nem módosul 

Az előterjesztés, árajánlatok a jkv. …. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014.11.22. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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 4 igen1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 391/2014.(XI.12.) határozata az I. 

Alacskai-Berentei sokadalom rendezvénysorozat megrendezéséről szóló 366/2014.(IX.17.) 

határozat módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az I. Alacskai-Berentei sokadalom 

rendezvénysorozat megrendezéséről szóló 366/2014.(IX.17.) határozat módosítására vonatkozó 

javaslatot, azt – az MVH támogatásra tekintettel - az előterjesztés alapján, az alábbiak szerint 

elfogadja. 

A testület jóváhagyja, hogy Berente mint gesztor vállalja a 6 649 240 Ft összköltségű program 

előfinanszírozását és a saját erő biztosítását mindkét település vonatkozásában. 

Az MVH  támogatás összege: Alacska Község Önkormányzata 1 952 500 Ft 31,3 % 

 Berente Község Önkormányzata 2 958 516 Ft 47,4 % 

 

A saját erő összege:  Alacska Község Önkormányzata 733 300 Ft 11,03 % 

 Berente Község Önkormányzata 1 004 924 Ft 15,11  % 

összesen: 1 738 224 Ft összegben, melyet a 2014. évi kv.-i tartalékkerete terhére biztosítja. 

A 366/2014.(IX.17.) határozat további része nem módosul 

Az előterjesztés, árajánlatok a jkv. 9. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014.11.22. 

 

 

 Berente Monográfia III. kötet 168/2014. (V.29.) és 23/2013. (I.31.) kt. határozat 

visszavonása 

 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XI.12.) határozata a Berente 

helytörténeti monográfia III. kötetének megírására vonatkozó megbízási szerződésről szóló 

168/2014. (V.29.) és 23/2013.(I.31.) határozat visszavonásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a  Berente helytörténeti 

monográfia III. kötetének megírására vonatkozó megbízási szerződés felbontására vonatkozó 

javaslatot, visszavonja a 168/2014. (V.29.) és a 23/2013.(I.31.) határozatát. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014.11.22. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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 392/2014.(XI.12.) határozata a Berente 

helytörténeti monográfia III. kötetének megírására vonatkozó megbízási szerződésről szóló 

23/2013.(I.31.) határozat visszavonásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a  Berente helytörténeti 

monográfia III. kötetének megírására vonatkozó megbízási szerződés felbontására vonatkozó 

javaslatot, visszavonja 23/2013.(I.31.) határozatát. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014.11.22. 
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5.14. Tájékoztatás Kistérségi Társulás belsőellenőrzési jelentéséről. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a honlapon megtalálható a Kistérségi Társulás belsőellenőrzési 

jelentése. 

Az ellenőrzési jelentés a Berentei Település Gondnokságnál a készletgazdálkodás, és a kisértékű 

tárgyi eszközök ellenőrzésére irányult. 

Észrevételek: 

 SZMSZ módosítás 

 Kisértékű tárgyi eszközök kimutatásának aktualizálása 

 Központi raktár kialakítása 

 Leltározás lefolytatása 

 Halastó telepi leltár pontosítása 

 Üzemanyag készlet kimutatása 

 Marhalevél lekérése (Móric elnevezésű állat) 

 

Javasolja, hogy a tájékoztatót a képviselő-testület fogadja el. 

 

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

Kistérségi Társulás belsőellenőrzési jelentését. 

 

 

5.15. Kommunális hulladékgyűjtés, szállítás helyi szabályozása, támogatása 

 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a hulladéktároló edények igénylőinek névsorát, ezzel 

egyidejűleg ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XI.12.) határozata a 

hulladéktároló-gyűjtő edények cseréjének támogatásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a hulladéktároló-gyűjtő edények 

cseréjének támogatására vonatkozó javaslatot, azt az alábbiak szerint fogadja el: 

1. A kertes családi házban élők háztartásonként, 5 évente jogosultak 1 db 120 l-es kerekes 

hulladéktároló edényzetre (kukára) az önkormányzat költségén. 

2. A sérült, használhatatlan régi edényzetet a BMESZ átveszi és megjavítja vagy 

műanyagfeldolgozó részére értékesíti. Az átvett régi edényzet helyet új, leltári számmal ellátott 

ad át az ingatlantulajdonos részére, átvételi elismervény ellenében. 

Felelős: intézményvezető, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014.11.22. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester 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: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 393/2014.(XI.12.) határozata a 

hulladéktároló-gyűjtő edények cseréjének támogatásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a hulladéktároló-gyűjtő edények 

cseréjének támogatására vonatkozó javaslatot, azt az alábbiak szerint fogadja el: 

1. A kertes családi házban élők háztartásonként, 5 évente jogosultak 1 db 120 l-es kerekes 

hulladéktároló edényzetre (kukára) az önkormányzat költségén. 

2. A sérült, használhatatlan régi edényzetet a BMESZ átveszi és megjavítja vagy 

műanyagfeldolgozó részére értékesíti. Az átvett régi edényzet helyet új, leltári számmal ellátott 

ad át az ingatlantulajdonos részére, átvételi elismervény ellenében. 

Felelős: intézményvezető, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014.11.22. 

 

 

5.16. Berentei Vállalkozó támogatási kérelme 

 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti egy berentei vállalkozó támogatási kérelmét. Nem 

lehet kiemelni egy vállalkozót sem, vagy mindenkit támogatunk vagy senkit. Március 31-ig a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg és adjon javaslatot. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XI.12.) határozata a helyi 

vállalkozók munkahelymegtartó illetve munkahelybővítő támogatási programjának 

előkészítéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a helyi vállalkozók 

munkahelymegtartó illetve munkahelybővítő támogatására vonatkozó kérelmet illetve javaslatot, 

az az alábbi döntést hozta: 

A testület megbízza az alpolgármestert és jegyzőt, hogy készítsenek előterjesztést a helyi 

vállalkozók munkahelymegtartó illetve munkahelybővítő támogatására vonatkozóan, s PFB 

javaslatával terjesszék azt a testület elé. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2015.03.31. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (1 képviselő nem szavazott ) 

meghozta az alábbi határozatot 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 394/2014.(XI.12.) határozata a helyi 

vállalkozók munkahelymegtartó illetve munkahelybővítő támogatási programjának 

előkészítéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a helyi vállalkozók 

munkahelymegtartó illetve munkahelybővítő támogatására vonatkozó kérelmet illetve javaslatot, 

az az alábbi döntést hozta: 

A testület megbízza az alpolgármestert és jegyzőt, hogy készítsenek előterjesztést a helyi 

vállalkozók munkahelymegtartó illetve munkahelybővítő támogatására vonatkozóan, s PFB 

javaslatával terjesszék azt a testület elé. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2015.03.31. 
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6. Napirendi pont 

Egyéb indítványok, javaslatok megvitatása 

 

6.1.  Rágcsálóirtás 

Tóth Tamás képviselő: az egész faluban gondot jelent a patkányok elszaporodása, de különösen 

a Bajcsy-Zs. lakótelepen. Komolyabb megoldással kellene irtani őket pld. gázosítás. 

Fortuna János jegyző: van egy vállalkozó, aki a patkányirtás végzi. A lakótelepen a 

konténereket is fel kellene újítani, nem zár a teteje,így belemegy könnyet a patkány. 

Furák Róbert képviselő: ha kell jöjjenek ki akár havonta is a gázos megoldással, mindent teljes 

körűen kezeljenek. Minden hívásra jöjjenek ki és kezeljék az esetet. Náluk jó lenne bevezetni a 

célprémiumot ezekre az esetekre.  A fokozottabb odafigyelés nagyon fontos.  

Pogány Sándor alpolgármester bejelenti, hogy november 18-án látogatást tesznek a rátkai 

füstölő üzemben. Kéri a képviselőket, hogy aki tud menjen el 

 

6.2. Közmeghallgatás 

 

A november 27-i testületi ülés lebonyolítása után meg lehetne tartani a közmeghallgatást. 

Tóth Tamás képviselő: másik időpontra kellene tenni, az egyeztetés szükséges. 

Fortuna János jegyző: a volt községi legelőn az OMSZ szakemberei felszereltek egy SODAR 

szélesősség mérő konténer egységet.  

Kéri az intézményvezetőket, hogy dolgozóikkal rendszeresen ellenőriztessék a mérőkonténert. 

Nyeste József képviselő: őrizze mindenki az értékeit, nem az önkormányzaté a konténer. 

Pogány Sándor alpolgármester a nyilvános ülést bezárta 19.15 perckor, mert a képviselő-

testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

Pogány Sándor Fortuna János   Furák Róbert   

alpolgármester jegyző    képviselő jkv. hitelesítő 

 

Mellékletek: 

M1 377/2014.(XI.12.) határozattal elfogadott szakhatósági vélemények és az arra adott 

tervezői válaszok táblázata  
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M2 378/2014.(XI.12.) határozattal elfogadott szakhatósági vélemény  

M3 379/2014.(XI.12.) határozattal elfogadott előterjesztés 

M4 381/2014.(XI.12.) határozattal elfogadott előterjesztések 

M5 384/2014.(XI.12.) határozattal elfogadott kérelem 

M6 Berente Községi Önkormányzat 18/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) 

önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

M7 385/2014.(XI.12.) határozattal elfogadott előterjesztés  

M8 386/2014.(XI.12.) határozattal elfogadott előterjesztés 

M9 391/2014.(XI.12.) határozattal elfogadott előterjesztés 

 

 


