
JEGYZŐKÖNYV

Készült  :   Berente  Önkormányzatának képviselő-testülete  2013.  február  14-én 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
Tóth Tamás képviselő

Az ülésen nem vett részt. Szakmári Attila képviselő
Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző 

Haga Gyula BCNÖ elnök

Juhász József polgármester  köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 

fő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fodorné Szabó Erika képviselőt 

javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat. 

Nyilvános ülés

1. Berente  Községi  Önkormányzat  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása
Előterjesztő: polgármester

2. 2013. évi költségvetés beterjesztése
Előterjesztő: polgármester

3. A  Berentei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Berentei  Székhelyhivatala  2013.  évi 
költségvetésének elfogadása határozattal
Előterjesztő: polgármester

4. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A  képviselő-testület  határozathozatal  nélkül  egyhangúlag  elfogadta  a  napirendi  pontok 
módosítását, illetve 5 igen és 1 tartózkodással megválasztotta Fodorné Szabó  Erika  képviselőt  
jkv. hitelesítőnek. 

1. Napirendi pont  
Berente  Községi  Önkormányzat  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  
kötelezettségeinek megállapítása

Ortó Istvánné pü. főmunkatárs tájékoztatásul közli, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 

45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot 

keletkeztető  ügyletekhez történő  hozzájárulás részletes szabályairól  szóló 353/2011.  (XII.30.) 

Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 
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bekezdése  szerinti  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. 

Fortuna  János  jegyző ismerteti  a  határozati  javaslatot:  „Berente  Község  Önkormányzat 

képviselő-testülete a saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési  kötelezettségeinek  három  évre  várható  összegét  táblázatban,  változatlan  formában 

jóváhagyja”. 

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

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  40/2013.(II.14.)  határozata  az 
önkormányzat  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek 
megállapításának jóváhagyásáról
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  a  saját  bevételei  összegét,  valamint  az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét 
a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.
A táblázat a jkv. 1. sz. mellékletét képezi
Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének beterjesztése  

Juhász  József  polgármester beterjeszti  az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetését.  A 

beterjesztés  külön  tartalmazza  az  intézmények  2013.  évi  tervezett  kiadásait  és  bevételeit. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a költségvetés beterjesztését.

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  41/2013.(II.14.)  határozata  az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  az  önkormányzat  2013.  évi 
költségvetését, s annak elfogadását elnapolja a 2013. február 28.-i testületi ülésre.
A testület felkéri a bizottságok elnökeit, hogy a következő testületi ülésig részletesen tárgyalják 
meg az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi költségvetés tervezetét és véleményüket az 
ülésen terjesszék elő.
Az előterjesztés a jkv. 2. sz. mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, bizottsági elnökök, jegyző Határidő: azonnal

Nyeste József képviselő felveti, hogy az állam részéről mire is volt jó a hivatalok egyesítése? – 

valamelyik térségnek megszűnik a hivatal? Berente Alacskával egyesült – mitől lett olcsóbb?

Juhász József polgármester elmondja, hogy az egyesítés a gesztor településeknek többe kerül.
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Ortó Istvánné pü. főmunkatárs közli, hogy az önkormányzatok lakosságarányosan kapják a 

normatív támogatást. 

Nyeste József képviselő kérdezi, mi ennek az értelme? Mi az ami kézzel fogható?

Ortó  Istvánné  pü.  főmunkatárs elmondja,  hogy  anyagilag  nem érte  meg,  viszont  Berente 

megmaradhatott  mint  önálló  település.  Ha  nem  kis  településsel  társul  pld.  Kazincbarcika, 

Sajószentpéter, akkor Berente maradt volna kis település.

3. Napirendi pont  

A  Berentei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Berentei  Székhelyhivatala  2013.  évi  
költségvetésének elfogadása határozattal
Fortuna  János  jegyző tájékoztatásul  közli,  hogy  az  Alacska  és  Berente  Községek 

Önkormányzata  képviselő-testületei  által  elfogadott  együttműködési  megállapodás  szerint  a 

tárgyévi költségvetési rendelet elfogadása előtt két település önkormányzatának el kell fogadni a 

közös önkormányzati hivatalok helyi egységeinek előzetes költségvetését határozattal. Alacska 

már megtárgyalta és elfogadta a kirendeltség 2013. évi kv.-i tervezetét, s el is küldte részünkre. 

Ez beépül a hivatal költségvetésébe illetve a helyi kv.-i rendeletbe. 

Juhász  József  polgármester javasolja  a  Berentei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2013.  évi 

előzetes költségvetésének elfogadását.

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  42/2013.(II.14.)  határozata  a  Berentei 
Közös Önkormányzati  Hivatal  berentei  székhelyhivatala 2013. évi  előzetes költségvetésének 
elfogadása
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Berentei  Közös 
Önkormányzati Hivatal berentei székhelyhivatalának előzetes 2013. évi költségvetését.
Az előterjesztés a jkv. 3. sz. mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal

4. Indítványok, bejelentések, javaslatok  

4.1. Temsa Opalin típusú iskolabusz tulajdonjogának rendezése  

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a Temsa Opalin típusú közösségi busz 

jelenleg a Kistérségi Társulás tulajdonában van. Berente Község Önkormányzatának elővásárlási 

joga van, melynek értéke 3.680.000.- Ft  +ÁFA. Javasolja, hogy a testület fogadja el  a vételi 

javaslatot.

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  43/2013.(II.14.)  határozata  a  Temsa 
Opalin típusú iskolabusz megvásárlása, tulajdonjogának rendezése
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  Kazincbarcika  és 
Vonzáskörzete  Kistérségi  Társulás  tulajdonában  lévő  Temsa  Opalin  típusú  iskolabuszt 
megvásárolja 3.680.000.- Ft + ÁFA áron.
A testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog átruházásáról szóló adásvételi szerződés 
aláírására.
Felelős:  polgármester Határidő: azonnal

4.2. Intézményi térítési díjak  

Heutschy  László  TG vezető elmondja,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  járművek 

igénybevételének költsége változik, a horgászjegyek a 6 %-os módosítással lett kidolgozva. 

Pogány Sándor képviselő szerint, ha a testület elfogadja a térítési díjak módosítását, javasolja, 

hogy 1 évig nem kell változtatni rajta. Megjegyzi, hogy tudomása szerint a garázsok bérleti díja 

eddig 3.500.- Ft/hó volt, jelenleg pedig 3.000.- Ft. Felveti továbbá, hogy a költségvetésben a 

Település Gondnokságnál 5,4 mFt a  bevétel, - miből tevődik ki?

Ortó Istvánné pü. főmunkatárs közli, hogy ezek tervezett bevételek, vagy bejön, vagy nem. Ha 

a bevétel eléri a határt, onnantól ÁFA köteles 5 mFt felett. 

Pogány Sándor képviselő szerint jóval meghaladja az értéke az 5 mFt-ot.

Ortó  Istvánné  pü.  főmunkatárs szerint  az  intézményen  belüli  átadásra  kérni  kell  egy 

állásfoglalást, ezek csak tervek. 

Juhász  József  polgármester közli  hogy  a  horgászjegy  bevétele  is  jelentkezik  a  Település 

Gondnokságon. Ha a bevétel  eléri  az 5 mFt-ot,  akkor válik ÁFA alannyá. A horgászdíjak is 

változnak, ezért szükségessé válik a Horgászrend módosítása is.

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  44/2013.(II.14.)  határozata  a  Berentei 
Település Gondnokság intézményi térítési díjainak és a Helyi Horgászrendnek módosításáról 
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta  a  Berentei 
Település Gondnokság intézményi térítési díjainak és a Helyi Horgászrendnek a módosítását.
A térítési díjtáblázat a jkv. 4. sz. mellékletét, a Horgászrend a jkv. 5. sz. mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester Határidő: azonnal

4.3. Kazincbarcikai uszoda   
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Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelent 

Kazincbarcika  Város  Polgármestere  Szitka  Péter  úr.  az  uszodát  a  Barcika  Art  kft.  fogja 

működtetni,  amely  Kazincbarcika  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  áll.  A 

szándéknyilatkozatot  kellene  elfogadni,  2013.  évre  32  mFt,  2014.  évre  35  mFt  a  támogatás 

folyósításának összege. Ismerteti a szerződés tervezetet, 5 évre szóló támogatás helyett 2 évet 

javasol  elfogadni.  Jegyző  úr  megkifogásolta  a  Barcika  által  felajánlott  6  fő  berentei 

foglalkoztatását az egyenlő bánásmódra hivatkozva. A részletek ismeretében felkéri a képviselő-

testületet szavazásra. Megállapítja, hogy

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem  ellenében  meghozta az alábbi határozatot

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  45/2013.(II.14.)  határozata:  
Szándéknyilatkozat a kazincbarcikai városi fedett uszoda működési támogatásáról
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  Kazincbarcika  Város 
Polgármestere írásos javaslatát a kazincbarcikai városi fedett uszoda működtetésére vonatkozóan 
és az alábbi szándéknyilatkozatot fogadja el.
A testület az uszoda újbóli megnyitását  támogatja, s előzetesen 2013. évre 32 millió forint, míg 
2014.  évre  35  millió  forint  támogatás  folyósítását  vállalja,  a  Barcika  Art  Kft  által  ellátott 
kulturális, sport és egyéb berentei lakosokat is érintő szolgáltatások részbeni finanszírozására, a 
szolgáltatások színvonalának emelésére.
A testület a támogatás konkrét formájáról (működési támogatás, szolgáltatás vásárlás, stb.) és 
annak részletes feltételeiről további egyeztetetést tart szükségesnek. 
A támogatási kérelmek a  jkv. 6. mellékletét képezik.
Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

4.4. SztBIO nyersanyag norma  
Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató elmondja, hogy az összevont bizottsági ülésen szó volt a 

nyersanyagnorma  módosításáról.  Minden  év  márciusában  kell  meghatározni  a  nyersanyag 

normát. 6 %-os nyersanyagnorma emelést javasol, kéri a képviselő-testületet hagyja jóvá március 

01-től.

Nyeste József képviselő kérdezi, hogy a beszállítók árai jók?

Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató elmondja, hogy meg lett versenyeztetve, az egyik helyi 

vállalkozó adta a legjobb ajánlatot, aki  ezidáig volt  beszállító (helyi  vállalkozó) komolytalan 

ajánlatot adott.

Juhász József polgármester javasolja a SztBIO nyersanyagnorma módosításának elfogadását. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 46/2013.(II.14.) határozata a SztBIO kp-i  
konyha nyersanyagnorma elfogadásáról
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 2013. március 01-
től a SztBIO kp.-i konyha nyersanyagnormáit.
A nyersanyagnorma táblázat a jkv. 7. sz. mellékletét képezi.
Felelős: intézményvezető, polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

4.5. Rendeletek módosítása  
 Szociális rendelet  

Fortuna János jegyző közli, hogy a szociális rendelet módosítását elnapolta a képviselő-testület. 

Módosítások: 

1. § (2) e) „a háztartás számára nyújtott előző  adósságkezelési támogatás folyósítása óta 
legalább két év már eltelt, feltéve, hogy a korábbi adósságkezelési szolgáltatás időtartama 
is eltelt..”

(3)  „Az  adósságkezelési  szolgáltatásba  bevonható  adósság  felső  határa  a  mindenkor 
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének tízszerese…”

2. § (5) „A helyi  önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti szociális 
rászorultság feltételei:

a) Háztartásonként legfeljebb 1 m+ tűzifa biztosítható.

b) A BMR 2. § (2) bekezdésében szereplő szociális juttatásokban részesülő személyek 
előnyt élveznek a tűzifa juttatás során,

c) A BMR alapján folyósított állami támogatásból és az előírt önkormányzati saját erőből 
juttatott tűzifa támogatás esetén a R (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak.

(6) az (5) bekezdés szerint tűzifa/fűtés támogatásról a testület dönt, a rendszeres szociális 
juttatásban részesülők jövedelmi viszonyai alapján.

3.  §  (4)  Amennyiben  a  rászoruló  egészségi  állapota  –  melyet  a  háziorvosi  igazolással 
bizonyítani  kell  –  indokolja,  az  ebédet  az  intézmény  ingyenesen  szállítja  a  jogosult 
lakására. 

3. sz. Melléklet
Intézményi térítési díjak:

 Bentlakásos idősek otthona napi térítés díj   3.020.- Ft/nap

 Bentlakásos idősek otthona havi térítési díj 90.600.- Ft/hó

 Bentlakásos idősek otthonában állami normatív támogatás nélkül

elhelyezettek térítési díja   4.660.- Ft/nap

Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató tájékoztatásul közli, hogy a háziorvos elkészítette a listát, 

akik jogosultak az ebéd ingyen kiszállítására. 

Juhász József polgármester javasolja a rendelet módosítás elfogadását.

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Berente Községi Önkormányzat 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 27/2012.(XI.30.),  
25/2012.(X.26.), 20/2012.(VII.4.),  18/2012.(V.31.), 12/2012.(IV.12.),  6/2012.(II.13.),  4/2012.(I.30.),  

35/2011.(XII.19.)  rendelettel módosított 6/2011.(III.24.)  rendelet módosításáról
(a rendelet a jkv. 8. sz. mellékletét képezi)

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy az Áht. előírja, hogy felül kell vizsgálni a régi 

vagyonrendeletet, sok helyen változott a szabály. A vagyonrendelet mellékleteinek elkészítése 

folyamatban van. Elmondja továbbá, hogy a Tiltott kirívóan közösségellenes magatartásokról, 

valamint  a  tiltott,  kirívóan  közösségellenes  magatartás  elkövetőjével  szembeni  pénzbírság 

kiszabásának szabályairól szóló rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 

Juhász József polgármester javasolja a rendeletek elnapolását.

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a rendeletek módosítását,  
illetve hatályon kívül helyezését.

4.6. ÁMK Alapító Okiratának módosítása  
Fortuna  János  jegyző közli,  hogy  szükséges  az  ÁMK  Alapító  Okiratának  módosítása. 

Hatálybalépés ideje 2013. január 1.

Juhász József polgármester javasolja az ÁMK Alapító Okirata módosításának elfogadását, az 

előterjesztés szerint.

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  47/2013.(II.14.)  határozata  az  ÁMK  
Alapító Okiratának módosításáról
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az ÁMK Alapító 
Okiratának módosítását.
Az előterjesztés a jkv. 9. sz. mellékletét képezi.
Felelős: intézményvezető, polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

4.7. Berente 0303 hrsz-ú erdő vételi ajánlata  
Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a 0303 hrsz-ú erdő megvásárlásáért a 

felkínált 600.000 Ft/ha árat nem fogadta el a tulajdonos. Az általuk felkínált 950.000.- Ft/ha 

helyett 750.000.- Ft/h ajánl fel. 

Tóth Tamás képviselő javasolja az ajánlat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 48/2013.(II.14.) határozata a Berente 0304 
hrsz-ú erdő megvásárlásának elfogadása
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta  a  Berente  0304 
hrsz-ú, erdő művelési ágú 10,9307 ha területű ingatlan megvásárlását, a 2012. évi tartalékkeret 
terhére, 750.000.- Ft/ha vételáron.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal

4.8. Általános iskola kérelme  
Juhász József polgármester ismerteti az Általános iskola igazgatójának kérelmét. A Berentei 

Általános Iskola pedagógusai és az oktató – nevelő munkát segítő alkalmazottak 2013. január 1-i 

hatállyal  átkerültek a  KIK-be.  A dolgozók az elmúlt  költségvetési  években az önkormányzat 

jóvoltából  5  %-os  munkáltatói  döntés  alapján  járó,  határozatlan  időre  szóló  bérkiegészítést 

kaptak.  Hivatkozással  a  2012.  december  11-i  Együttműködési  megállapodás  záradékában 

foglaltakra,  mely  alapján  amennyiben  a  KIK  a  munkáltató  döntésen  alapuló  kiegészítő 

illetményrészeket  nem  vállalja,  úgy  ezeket  az  illetményrészeket  a  működtető  önkormányzat 

finanszírozza. Kéri a képviselő-testület támogatását, melynek összege 4.322.064.- Ft.

Szántó Lajos alpolgármester szerint a bizottságnak meg kell előbb tárgyalni.

Juhász  József  polgármester szerin  kérni  kell  egy  állásfoglalást.  Javasolja  a  napirend 

elnapolását.

A képviselő-testület  egyhangúlag  határozathozatal  hozatal  nélkül  elnapolja  az  Általános 

Iskola kérelmét.

4.9. Tájékoztatás  

Juhász  József  polgármester tájékoztatásul  közli,  hogy  Szántó  Lajos  alpolgármester  és  ő  a 

rendőrségen volt kihallgatáson betonlapok eltulajdonítása ügyében. A jegyző azt mondta, hogy 

bűncselekmény történt, de szerintük nem, mert a betonlapokat mások is megkapták ingyen vagy 

jutányos áron.

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a gyanúsított felszedte a felújításra nem kijelölt járdát. 

Ezt  a  településgondnokság  vezetője  jelezte,  így   neki  fel  kellett  jelenteni  hivatalból.  Ez  a 

cselekmény lopásnak számít, önhatalmúlag, engedély nélkül kezdte el bontani. 

Nyeste József képviselő szerint lehetne másban is ilyen következetesnek lenni.
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Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy gyanúsítottnak 46 eFt-ot kellett volna fizetni a 

betonlapokért, más elvitte 10 Ft-ért darabját, ő maga is vett ilyen áron és a jegyző is elvitt sokat. 

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a bontási törmeléknek számító betonelemeket vittem el, 

előzetes engedély alapján.

Szántó Lajos alpolgármester Kérdezi továbbá, hogy történt-e egyeztetés a Dual-Plus Kft.-vel?

Juhász  József  polgármester elmondja,  hogy  arról  volt  szó,  hogy  a  Szerződést  meg  kell 

vizsgálni, hogy felmondható-e vagy sem. A térfigyelő kamerával kapcsolatban pedig elmondja, 

hogy a testület hozott egy döntést, hogy szakértő vizsgálja meg, milyen kamera lett felszerelve.

Pogány Sándor felveti, hogy a Dual Plus kft.-vel kapcsolatban 3 hónapja nem kerül a testület 

elé semmi. Be kell hozni az összes anyagot ezzel kapcsolatban.

Tóth Tamás képviselő is elmondja, hogy már vagy tízszer kérték az anyagot, de  nem került 

eléjük. 

Szántó Lajos alpolgármestert több berentei lakos megkereste azzal, hogy 3 hónapra előre kéri 

az előfizetést kifizetni az Dual Plus Kft. Mi ennek az oka?

Pogány Sándor képviselő úgy gondolja, azért mert ők a „kiskirályok”.

Nyeste József képviselő szerint a képviselő-testület már régóta „nyűglődik”a kamerákkal. Miért 

nem lehet már megnézni? – miért nem kerül a testület elé?

Ortó Istvánné pü. főmunkatárs elmondja, hogy a 3 havi díjfizetésre azért került sor, hogy az 

előfizető nem fizessen 300 Ft csekkadót. 

Szántó Lajos alpolgármester szerint a szolgáltató ezt önkényesen tette, nem adott tájékoztatást. 

Nyeste József képviselő felveti, miért van szelekció? – nem mindenki kapott 3 havi csekket. 

Akkor adja meg azt a lehetőséget, hogy március 31-e legyen a befizetési határidő. 

Juhász József polgármester a vitát lezárta, azzal hogy szünetben a képviselő-testület átnézi a 

Dual Plus Kft. árajánlatát.

4.10. Az önkormányzat és a KIK közötti Vagyonhasználati szerződés  

Fortuna János jegyző közli, hogy azt a vagyont, amit az önkormányzat az iskola épületéből, 

berendezéseiből  ingyenes  használatra  átadott  a  KIK-nek,  azt  szerződésben  kell  szabályozni, 

melyet jóvá kell hagyni a testületnek. A működési költséget az önkormányzatnak kell fizetni
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Nyeste József képviselő szerint akkor az önkormányzatnak kell megmondani, hogy mit biztosít 

az iskola részére. 

Pogány Sándor képviselő szerint arra oda kell figyelni, hogy mi kerül átadásra, át kell nézni 

pontosan, részletesen. 

Fortuna János jegyző közli, hogy az átadás-átvételkor a hivatal munkatársai is részt vesznek.

Pogány Sándor képviselő elmondja, hogy az a tapasztalat, hogy  egy lakás átadásakor is vannak 

problémák, itt jelentős nagyságú vagyonról van szó, oda kell nagyon figyelni.

Juhász József polgármester javasolja a Használati szerződés elfogadását. Felkéri a képviselő-

testületet szavazásra. Megállapítja, hogy

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  49/2013.(II.14.)  határozata  Berente  
Község  Önkormányzata  és  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  között  létrejött  
Használati Szerződés elfogadásáról
Berente  Község önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta  Berente  Község 
Önkormányzat  és  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  között  létrejött  Használati 
szerződést. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A használati szerződés a jkv. 10. számú mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal

4.11. Művelődési ház emeletráépítést megalapozó statikai szakvélemény készítés  

Fortuna János jegyző ismerteti  a  beérkezett  árajánlatokat  a Művelődési  ház emeletráépítést 

megalapozó  statikai  szakvélemény  készítésére.  A  legkedvezőbb  ajánlatot  a  NERVI  Kft 

ügyvezetője  Nagy  András  miskolci  tervező  adta,  melynek  költsége  bruttó  254.000.-  Ft, 

betontechnológiai vizsgálat 190.500.- Ft.

Tóth Tamás képviselő javasolja az árajánlat elfogadását.

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

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 50/2013.(II.14.) határozata a Művelődési  
ház  emeletráépítést  megalapozó  statikai  szakvélemény  készítésére  adott  árajánlat 
elfogadásáról
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és – a 2012. évi pénzmaradvány 
terhére  -  elfogadta  a  Művelődési  ház  emeletráépítést  megalapozó  statikai  szakvélemény 
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készítésére adott  árajánlatot,  melynek költsége bruttó 254.000 Ft,  betontechnológiai  vizsgálat 
bruttó 190.500.- Ft.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlat a jkv 11. számú mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal
Juhász József polgármester szünetet rendel el.

SZÜNET

Juhász József polgármester bejelenti, hogy a nyilvános ülés folytatódik.

Elmondja,  hogy a szünetben a képviselő-testület  tagjai  átnézték a Dual  Plus Kft.  árajánlatát, 

melyet a térfigyelő kamerákra adott.

Tóth Tamás képviselő szerint a térfigyelő kamerákat meg kell világítani, ezt a Dual Plus Kft. is 

javasolta,  infra  lámpákat  lehet  elhelyezni.  Véleménye  szerint  először  csak  egy  térfigyelő 

kamerára kell elhelyezni a világító testet próbaképpen. 

Pogány  Sándor  képviselő szerint  is  egyelőre  egy  térfigyelő  kamerát  kell  kipróbálni 

megvilágítással – főleg az éjszakai felvétel a fontos. 

Juhász József polgármester is javasolja egy térfigyelő kamera megvilágítását.

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetért abban, hogy a Dual Plus Kft.  
egy térfigyelő kamerát szereljen fel – kísérleti jelleggel - világító testekkel.

Juhász  József  polgármester a  nyilvános  ülést  bezárta  mert  a  képviselő-testület  zárt  ülésen 
folytatja munkáját.

kmf.

Juhász József Fortuna János Fodorné  Szabó Erika
polgármester jegyző jkv. hitelesítő

Mellékletek:

1. számú a  40/2013.(II.14.)  határozattal  elfogadott:  az önkormányzat adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit tartalmazó táblázatok

2. számú a  41/2013.(II.14.)  határozattal  elnapolt:  az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetési 
rendelet tervezete 

3. számú a 42/2013.(II.14.) határozattal elfogadott:  a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 
berentei székhelyhivatalának előzetes 2013. évi költségvetése
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4. számú a  44/2013.(II.14.)  határozattal  elfogadott:  a Berentei  Település  Gondnokság 
intézményi térítési díjait tartalmazó táblázat

5. számú a 44/2013.(II.14.) határozattal elfogadott: a Helyi Horgászrend módosítása

6. számú a  45/2013.(II.14.)  határozattal  elfogadott:  kazincbarcikai  városi  fedett  uszoda 
támogatási kérelmek

7. számú a 46/2013.(II.14.) határozattal elfogadott: SztBIO kp.-i konyha nyersanyagnorma

8. számú  Berente  Községi  Önkormányzat  2/2013.(II.15.)  önkormányzati  rendelete  A  szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 27/2012.(XI.30.),  
25/2012.(X.26.),  20/2012.(VII.4.),   18/2012.(V.31.),  12/2012.(IV.12.),   6/2012.(II.13.), 
4/2012.(I.30.), 35/2011.(XII.19.)   rendelettel  módosított  6/2011.(III.24.)  rendelet  
módosításáról

9. számú a  47/2013.(II.14.)  határozattal  elfogadott: ÁMK  Alapító  Okiratának  módosítása 
illetve az egységes szerkezetű alapító okirat.

10. számú a 49/2013.(II.14.)  határozattal  elfogadott:  Berente  Község  Önkormányzata  és  a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött Használati szerződés.

11. számú az  50/2013.(II.14.)  határozattal  elfogadott:  Művelődési  ház  emeletráépítést 
megalapozó statikai szakvélemény készítésére adott árajánlat
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