
JEGYZŐKÖNYV

Készült  :   Berente  Önkormányzatának képviselő-testülete  2013.  február  28-án a  Polgármesteri 

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

Jelen vannak: Juhász József polgármester
Szántó Lajos alpolgármester
Fodorné Szabó Erika képviselő
Nyeste József képviselő
Pogány Sándor képviselő
Szakmári Attila képviselő 10 óra 12 percig
Tóth Tamás képviselő

Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző 
Haga Gyula BCNÖ elnök

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

teljes  létszámmal  jelen  van,  ülés  határozatképes.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Szántó  Lajos 

alpolgármestert javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat. 

Nyilvános ülés
1. Az  önkormányzat  2013.  évi  pénzügyi  tervének  (költségvetés)  megtárgyalása,  elfogadása, 

rendeletalkotás.
Előterjesztő: polgármester
A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata a 2013. évi pénzügyi tervhez. 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2. A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató.
Előterjesztő: jegyző

3. Indítványok, bejelentések, javaslatok

Zárt ülés

Személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések.

A  képviselő-testület  határozathozatal  nélkül  egyhangúlag  elfogadta  a  napirendi  pontok 
módosítását, illetve 6 igen és 1 tartózkodással megválasztotta Szántó Lajos alpolgármestert jkv. 
hitelesítőnek. 

1. Napirendi pont  
Az önkormányzat  2013.  évi  pénzügyi  tervének  (költségvetés)  megtárgyalása,  elfogadása, 
rendeletalkotás.
Előterjesztő: polgármester
A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata a 2013. évi pénzügyi tervhez. 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság
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Ortó Istvánné pü. főmunkatárs  elmondja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetését a 

bizottság  többször  tárgyalta,  az  intézményekkel  egyeztetett.  A  fő  bevételi  forrása  az 

önkormányzatnak a helyi adó, 1.021.400.- eFt, a SztBIO és az Óvoda finanszírozására 103.012.- 

eFt-ot  biztosít  az  állam.  Előző  évről  400.000.-  Ft  pénzmaradvány igénybevételével  készül  a 

rendelet tervezet. 

Nyeste József képviselő szerint a költségvetés nagyon nagy dolog a falu életében, nemcsak a 

testületet, hanem a falut is érinti. Nemcsak a testület, de a falu is kell, hogy a „bőrén” érezze. A 

bizottság minden egyes intézményt  felkeresett  és egyeztette  a  költségvetését,  volt  egy olyan 

megjegyzés, hogy részletesebben kellett volna elkészíteni. Megjegyzi, hogy az internet korában 

nem lehet probléma felkészülni a költségvetésből. Általánosságban el kell, hogy mondja, hogy a 

jó  költségvetésnek  harmonizálni  kell.  A 2013.  évi  költségvetés  általánosságai:  átláthatóság, 

megfelelőség,  végrehajthatóság,  következetesség.  Fontos  a  felelős  költségvetési  politika,  - 

ezekben lát problémát.

Igazságosság:

A Település Gondnokság költségvetésének tárgyalásakor néhány képviselő nehezményezte a 15 

eFt/fő juttatást. Az állam „ide rakta” a startosokat, ennyi embert hatékonyan működtetni nagyon 

nehéz.  Ha  az  igazságosságról  van  szó,  össze  lehet  hasonlítani  az  önkormányzati  hivatalt  a 

startosokkal , - egy csomó hölgyet kinevezett a polgármester főmunkatársnak. 

Következetesség:

A közalkalmazotti bértáblázat „közröhely tárgya”, ami Berentén él. Van amikor elő van véve, 

van amikor el van felejtve. Mindenki tudja, hogy a SztBIO-ban és a Település Gondnokságon túl 

van lépve. 

Átláthatóság:

Az állattenyésztéssel kapcsolatban: nem látható át, hogy meg tud-e felelni az előírásoknak illetve 

az elvárásoknak? Pld. hogy lehet a malacokat értékesíteni?

Végrehajthatóság:

A SztBIO-ban szeretnék, ha a dolgozóknak megemelnék a kafetériát. Tudomása szerint 200 eFt 

felett nem lehet adni. Ellenzi a kafetéria emelését. Máshol ezt a dolgot nem ismerik, itt még 

mindig kapják a dolgozóik. 

Hatékonyság:

A SztBIO-ban elromlott az autó. Hivatalnak lett vásárolna új autó, a régi átkerült a SztBIO-ba. az 

Idős Otthonba egy speciális autót kellett volna vásárolni, amiben a betegeket lehet szállítani. 
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Felelős költségvetési politika:

Mindenkinek  látnia  kell,  hogy  ez  a  költségvetés  nem mindig  lesz  így.  Mi  lesz  azokkal  az 

intézményekkel,  ahová  az  önkormányzat  csak  adja  és  adja  a  pénzt.  A felelős  költségvetési 

politikát nagyon hiányolja 

Bejelenti, hogy nem fogja elfogadni a 2013. évi költségvetést.

Juhász József polgármester szerint populista szöveg amit hallattak. 

Reagál az elhangzottakra:

Visszautasítja,  hogy bárkit  is  főmunkatársnak nevezett  volna  ki.  Megjegyzi,  hogy nem ő   a 

hivatal vezető.  Ahhoz, hogy valaki főmunkatárs legyen meg kell  lenni az éveknek és iskolai 

végezettségnek. 

Állattenyésztés:  korábban is  tudni  lehetett,  hogy egyelőre  nem lesz  haszon.  A szarvasmarha 

állomány létrehozása le lett állítva. Ezidáig 4 db sertés lett levágva, a SztBIO fagyasztójában 

van. 

Észszerűség:  tavaly  1  m2  járda  nem  volt  betervezve,  mégis  150  mFt  lett  ráfordítva.  A 

költségvetések  nem  egy  éves  költségvetések  pld.  szociális  rendelet:  karácsonyi  ajándék, 

támogatások  stb.  –  ez  mind  a  költségvetés  részét  képezik.  Ha  nem  fogadja  el  valaki  a 

költségvetést, akkor ezt sem fogadja el. Az Erzsébet utalványt megkapják a startosok, ha nem 

fogadja el a költségvetést, akkor saját magát is leszavazza. Lehet ezt nevezni saláta törvénynek. 

Itt nincsenek pártok, önös érdekek lehetnek, de a költségvetést az észszerűség határain belül el 

lehet fogadni. Megjegyzi, hogy a költségvetést többször tárgyalták, sosem lesz tökéletes, azért 

van a tartalékkeret, hogy ami nincs betervezve, abból lehessen megvalósítani. Kb. 565 mFt lett 

áthozva a múlt évről, nem terveztek ennyit. A telek- és az építményadó a biztos, az iparűzési adó 

nem. Ajánlja a költségvetés elfogadását, aki nem fogadja el, saját magát is leszavazza pld. akkor 

a szociális rendeletet sem fogja elfogadni.  Megjegyzi,  hogy Nyeste képviselő  nem volt  ott  a 

bizottsági ülésen.

Pogány Sándor képviselő szerint van igazság az elhangzottakban, de nem minden részével ért 

egyet. A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy mindenki úgy dönt ahogy jónak látja.

Teljesítmény:

Már a bizottsági ülésen is elmondta: sokszor összeültek, de nem volt sok értelme. Az a baj, hogy 

évek óta nem nagy a változás sok területen: Igaz ez a vezetőkre, de az alkalmazottakra is, a 

pletykákra nem ad. Megjegyzi, hogy hétfőtől jó idő van. Hogy néz ki a falu, főként a Főtér és az 

Emlékmű környéke? A hivatal előtti rész tele van „csikkekkel” – ez szégyen. 10 évvel ezelőtt is 
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ugyanezzel  a  problémával  szembesültek.  Az a  fő  gond,  hogy mennyi  lesz a  béremelés  és a 

kafetéria ! Ha egészében nézik a vezetők sem tesznek meg mindent, hogy rendben menjenek a 

dolgok.  Az átlagkereset 200 Ft felett van, nem lehet igazából panaszkodni. Biztosan lesz majd a 

jutalom előterjesztése, részéről vagy béremelés vagy jutalom, a kettő együtt nem megy.

Dologi kiadás:

Év végén jönnek a magyarázkodások, vagy elköltötték vagy nem 5 % infláció van az évben, 

ennek ellenére van ahol 15 %-al vagy 70 %-al nő.

Szociális rész: ha valaki nem fogadja el a költségvetést nem azt jelenti, hogy pld nem támogatja 

a fűtéstámogatást. Nem fogja elfogadni a költségvetést.

Szántó  Lajos  alpolgármester elmondja,  hogy  a  bizottság  részletesen  megtárgyalta  a 

költségvetést,  ő  személy  szerint  háromnál  volt  jelen.  Megjegyzi:  szinte  nevetséges  volt,  ezt 

képviselő úr is megjegyezte. 

Malac, sertés:

Tudják-e egyáltalán a képviselők hány db van, mennyi kicsi stb.

Nyeste József képviselő szerint 30 db.

Szántó Lajos alpolgármester szívesen ad minden berentei dolgozónak kafetériát. Sok dolgozó 

80 eFt-ot visz haza, van olyan is aki ennek a 3x-át.

Autó:

A SztBIO-nak  nem kell  olyan autó   mint  az  állami  mentő  autó,  ez  egy ügyintéző  autó.  A 

költségeket akarták csökkenten az autó cserével. Az idősek meg vannak elégedve az autóval, 

sokkal kényelmesebb mint az előző volt. 

A Főtér takarításával kapcsolatban elmondja, tegnap látta, hogy az emberek takarítják a területet.

Pogány Sándor képviselő nem vitatja, hogy ott voltak, de a Főtér ugyan úgy néz ki mint ahogy 

kinézett. Szégyen, hogy nem veszik észre, hogy mit kellene csinálni pld. az Emlékműnél még 

mindig ott van a halottak napi mécses, virág.

Nyeste  József  képviselő a  költségvetéssel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  egy  pillanatra  sem 

gondolta, hogy a költségvetés nem lesz elfogadva, a problémákra és a hiányosságokra szerette 

volna felhívni a figyelmet. A polgármester kihangsúlyozta, hogy nem voltam ott a bizottsági 

ülésen – ez egyszer fordult elő. A polgármester egyetlen egy bizottsági ülésen nem vett részt, az 

alpolgármester sem mindegyiken, legalább helyettesíthette volna egyik a másikat. Megjegyzi, 

hogy a faluban az idős emberek félre vannak tájékoztatva sokmindenről.
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Juhász József polgármester elmondja, hogy ő 10x annyit foglalkozott a költségvetéssel, hiába 

nem volt jelen a bizottsági üléseken. Szívügyének tekinti a költségvetés elfogadását. 

Pogány Sándor képviselő kitér a hatékonyságra: egy polgármesternek igen is nagy felelőssége 

van, ő a főnöke az intézményvezetőknek. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy a Munkaügyi bíróságra kellett menni egy dolgozó 

végett,  azért  mert  szóvá  tette  a  munkához  való  viszonyát.  Sajnos  a  munkát  nem  lehet 

megkövetelni, a hatékonysággal problémák vannak. Sok dolgozó azt sem tudja, hogyan kell egy 

kapát  tartani.  Elvégeztek  egy  tanfolyamot,  amit  az  önkormányzat  finanszírozott.  Hogy  hol 

jelentkezik  a  hatékonyság  ?  –számon  lehet  kérni  rajta  is.  Ha  az  intézményvezető  nem  tud 

odahatni a dolgozóira, akkor ő mit csináljon ?! A polgármesternek nem kell mindenhez érteni, - ő 

egy politikus. Majd a 2014 évi választáskor kiderül, hogy az új polgármester mit fog csinálni. Ha 

valaki jobban tudja csinálni – fel kell állni, oszlassa fel magát a testület. Közli, hogy senkinek 

nem szokott valótlan információt adni.

Pogány Sándor képviselő a bérrel kapcsolatban elmondja, hogy átlagosan egy dolgozó 2,5 mFt-

ba van, ha rámegy a két heti jutalom akkor 2,8 mFt, emellett van aki 80 eFt-ot visz haza. 

Szántó Lajos alpolgármester szerint nem biztos, hogy egy átlagdolgozó viszi haza ezt a sok 

pénzt. 

Fodorné Szabó Erika képviselő szerint, itt azt kell érteni, hogy kimagasló fizetések vannak. 

Nem hiszi,  hogy a  SztBIO-ban az autó ügyintéző  autó lenne,  akkor miért  kapnak a sofőrök 

ágymelletti pótlékot? Lehetett volna speciális autót is vásárolni, de a jelenlegivel az idősek meg 

vannak elégedve.

Nyeste  József  képviselő elmondja,  hogy  vannak  emberek,  akik  nem  itt  mondják  el  a 

véleményüket, azt hogy egyesek „kábítják” az időseket, nem a polgármesterre gondolt.

Juhász  József  polgármester szerint  tisztázni  kell  a  fogalmakat,  nyíltnak  és  őszintének kell 

lenni, a vitát lezárja. 

Tóth Tamás képviselő  mint PB tag ismerteti  a Pénzügyi Bizottság véleményét a 2013. évi 

költségvetéssel kapcsolatban.

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Berente Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési 

rendelet tervezetét. Az intézmények költségvetési tervezete egyenként, külön-külön megtartott 

bizottsági üléseken került megtárgyalásra. A bizottság az átdolgozott anyagot megtárgyalta és 

módosításként bekerült minden intézmény rendelettervezetébe az 5 %-os bérfejlesztés. A Start 

program  keretén  belül  foglalkoztatottak  részére  havi  15000.-  Ft/fő/hó  összegű  Erzsébet  és 
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étkezési utalvány. A dologi kiadások tekintetében 20.296 eFt-os csökkenés következett be. A 

lakosságnak nyújtott támogatások tervezete a 2012. évi összeghez képest 19 millió forinttal nőtt.

Az önkormányzat  tartalékkerete  229.917.-  eFt,  mely fedezetet  biztosít  további  fejlesztésekre, 

támogatásokra.

A végső összevont bizottsági ülésen az átdolgozott költségvetési rendelet a bizottság tagjai 2 igen 

és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolják.

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

A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Berente Községi Önkormányzat 3/2013. (III.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

( a rendelet a jkv. 1. sz. mellékletét képez)

Pogány Sándor képviselő szerint el lett fogadva a költségvetés, de már is módosítási javaslattal 

él. A támogatásokra  180 mFt van betervezve. Mivel ő szociálisan érzékeny a negyedéves 20 

eFt/háztartást javasolja 30 eFt-ra módosítani.

Nyeste József képviselő elmondja, hogy ő a költségvetést nem fogadta el, de ennek ellenére 

magáévá teszi. Ismételten felhívja a figyelmet a hibákra. 

Juhász József polgármester közli, hogy a kritikát magára veszi. Megígéri, hogy a vezetők felé 

differenciálni  fog a  jutalmazáskor,  annak függvényében,  hogy mennyi  kritikát  fognak kapni. 

Elmondja továbbá, hogy ő felel anyagilag és erkölcsileg a faluért, felel a nem kevés összegű 

bevételért. Megjegyzi: nem kell félni tőle, nem fog indulni a 2014-es választásokon. 

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy az 5 %-os béremelésnek megvan a fedezete. Az iskolát 

átvette  az  állam,  ezért  40  mFt  a  megtakarítás.  Megjegyzi,  hogy  2012.  évben  is  többször 

módosította a testület a költségvetési rendeletet, ez évben sem lesz ez másként. 

Nyeste József képviselő meg fogja szavazni a Pogány képviselő által javasolt 30 eFt-ot, igaz 

felkészületlenül érte. Mondhatná azt is, hogy legyen 40 eFt.

Pogány Sándor képviselő elmondja, hogy arra soha senki nem tért ki, hogy a lakosság kapjon-e 

többet vagy ne. Ha mindenhol emelkednek a juttatások, akkor a faluban is lehet emelni.

Tóth Tamás képviselő szerint a 40 mFt-ba belefér a negyedéves 40 eFt/család juttatás.

6



Fortuna  János  jegyző közli,  hogy  az  eddigi  gyakorlat  szerint  minden  nagyobb  volumenű 

juttatást a bizottságnak előbb meg kell tárgyalni. Furcsának találja a képviselők javaslatát, annak 

ismeretében, hogy a költségvetést nem fogadták el.

Pogány Sándor képviselő megjegyzi örül, hogy legalább a jegyzőnek valami furcsa. 

Juhász  József  polgármester szerint  elhangzott  egy  javaslat  40  eFt/család  negyedévenkén 

történő támogatásáról.  Az önkormányzat felé fennálló tartozás az összegből levonandó.

Tóth Tamás képviselő megjegyzi, a lakosság lehet, hogy még több tartozást halmoz fel.

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

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Berente Községi Önkormányzat 4/2013.(III.6.) önkormányzati rendelete 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2/2013. (II.15.),  
27/2012.(XI.30.), 25/2012.(X.26.), 20/2012.(VII.4.),  18/2012.(V.31.), 12/2012.(IV.12.),  6/2012.(II.13.),  

4/2012.(I.30.), 35/2011.(XII.19.)  rendelettel módosított 6/2011.(III.24.) rendelet módosításáról
(a rendelet a jkv. 2. sz. mellékletét képezi)

Juhász  József  polgármester  bejelenti,  hogy  Szakmári  Attila  képviselő  10  óra  12  perckor  

elhagyta a képviselő-testületi ülést, a testület létszáma 6 fő.

Nagy Imre  lakos kérdezi,  hogy  a  Dual  Plus  Kft.  szolgáltatásaival  kapcsolatban  (kábeltévé, 

internet)  történt-e  már valamilyen lépés!?  Megjegyzi,  hogy Berente  nem áll  rosszul,  6  %-al 

emelni kellett a térítési díjakat? Sajnálattal vette tudomásul, hogy az önkormányzat tulajdonában 

lévő buszt csak az intézmények vehetik igénybe, döntését gondolja át a testület.

Szántó Lajos alpolgármester a térítési díjakra reagál. Pár perccel ezelőtt emelte meg a testület a 

negyedéves támogatás összegét 20 eFt-ról 40 eFt-ra, háromszor veheti igénybe mindenki.

Tóth Tamás képviselő megjegyzi, hogy hirtelen a negyedéves támogatásból 100 %-os emelés 

volt. A busz igénybevételéről még nem döntött a képviselő-testület.

Juhász József polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen az hangzott el, hogy csak az 

intézmények és a bejegyzett egyesületek vehetik igénybe, arról nem volt döntés hogy hányszor.

2. Napirendi pont  
A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató.

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

a tájékoztatót. 

Juhász József polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a tájékoztatást.
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A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta a két ülés között tett intézkedésr ől  

és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.

3. Napirendi pont  
Indítványok, bejelentések,javaslatok

3.1. Rendeletek módosítása  

 Vagyonrendelet

Fortuna János jegyző  tájékoztatásul közli, hogy a tavalyi év folyamán új jogszabályok jelentek meg,  

ennek megfelelően készült az új rendelettervezet, már tartalmazza a mellékleteket is, mely a pénzügyi  

nyilvántartás szerint lett elkészítve.

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy nem tárgyalta a bizottság, javasolja elnapolását.

Juhász József polgármester egyetért a Vagyonrendelet elnapolásával.

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a Vagyonrendelet módosítását.

 Egyes helyi rendeletek hatályon kívül helyezése

Fortuna János jegyző közli, hogy egyes helyi rendeleteket hatályon kívül kell helyezni:

- Állattartás helyi szabályairól szóló rendelet 

- Eb tartásról szól rendelet

- Tiltott kirívóan közösségellenes magatartásról szóló rendelet

- Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi rendelet.

Juhász József polgármester javasolja elfogadni a rendeletek hatályon kívül helyezését, az el őterjesztés 

szerint. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (III.6.) önkormányzati rendelete egyes  

helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

(a rendelet a jkv. 3. sz. mellékletét képezi)

3.2.  Dual Plus Kft. árajánlata   

Juhász József polgármester ismerteti a Dual Plus Kft. árajánlatát a térfigyelő kamerák megvilágítására, 

melynek költsége nettó 168.670.- Ft.

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy a testület döntött arról, hogy a térfigyel ő kamerákat szakértő 

vizsgálja meg. Kérdezi, megnézte már a szakértő?

Pogány Sándor képviselő közli, hogy a szerződés meg lett nézve, nincs eltérés, az lett beszerelve amir ől 

az ajánlat szól. Most egy világító testet kell felszerelni egy térfigyel ő kamerára próbaképpen. 
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Juhász József polgármester elmondja, hogy az a térfigyelő kamera lett megrendelve, amit a képviselő-

testület jóváhagyott. 

Szántó Lajos alpolgármester úgy emlékszik a Dual Plus Kft. ügyvezetője azt mondta, hogy az éjszakai 

felvétel kifogástalan minőségű lesz – sajnos ez nem így történt.

Nyeste József képviselő fel van háborodva. Sokat beszélgettek már erről a témáról – fel lett szerelve a  

térfigyelő kamera és nem működik. Kérdezi, hol van itt a felelősség? A testület nem szakemberekből áll, 

úgy érzi be lettek csapva. A Kft. felszerelte jó pénzért, de használhatatlan.

Tóth Tamás képviselő szerint  is  úgy indult,  hogy éjjellátó kamera lesz felszerelve,  de ez kimaradt.  

Nyilván meg lett vezetve a testület. 

Fodorné Szabó Erika képviselő elmondja, hogy elég nagy különbség volt az árak között, azt mondta az  

ügyvezető, hogy az olcsóbb is tudja azt amit a testület akart – valaki felel ős ezért. 

Tóth Tamás képviselő szerint meg kell próbálni egy kamera megvilágítását.

Nyeste József képviselő javasolja e lámpatest felszerelését, úgy hogy ezért a munkáért az önkormányzat  

ne fizessen. 

Tóth Tamás képviselő egyetért a javaslattal, önköltséges áron szerelje fel az egységet. Véleménye szerint  

legalább olyan „sáros” ebben a Dual Plus Kft. mint a testület. 

Nagy Imre lakos már többször felvetette, hogy a szolgáltatás kifogásolható, úgy a kábeltévé mint az  

internet. Kérdezi, hogy a szerződést nem lehet felbontani a szolgáltatóval?

Juhász József polgármester közli, hogy a képviselő-testület 5 éves szerződést hagyott jóvá, ami csak 2  

év múlva jár le. 

Szántó  Lajos  alpolgármester elmondja,  hogy a  faluban nagyon sok a  panasz a  szolgáltatóra,  rossz  

minőségű a kábeltété szolgáltatás, ha bejelentik a hibát arrogánsan reagálnak rá. 

Tóth  Tamás  képviselő visszatér  a  térfigyelő  kamerára.  Az  ajánlatban  éjszakai  kamera  is  szerepel,  

megerősíti azt, hogy a Dul Plus Kft. „átvágta” a testületet.

Fortuna János jegyző szerint  meg kell  bízni  egy olyan embert  aki  jogosult  arra,  hogy megnézze a  

felszerelt kamerák típusát pld. Antal János.

Tóth Tamás képviselő szerint is meg kell nézetni.

Szántó  Lajos  alpolgármester egyetért  Nyeste  képviselő  javaslatát,  hogy  a  térfigyelő  kamerát 

megvilágító fényvetőt szerelje fel ingyen a Dual Plus Kft.

Juhász József polgármester egyetért a javaslattal.

A képviselő-testület  egyhangúlag  határozathozatal  nélkül  egyetért  abban,  hogy  a  Dual  Plus  Kft.  

díjmentesen szereljen fel 1 db fényvető tápegységet, illetve a hivatal dolgozói ellenőrizzék a beépített  

kamerák típusát.

3.3. ÉHG Közszolgálati szerződés  

Juhász József  polgármester ismerteti  az  ÉHG Közszolgáltatási  szerződés módosítását.  A szerződést 

2013. január 01-től december 31-ig kell kötni a szerződést. 2013.január 1-től hatályossá vált a hulladékról  
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szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amelynek 91. § (2) bekezdése értelmében a közszolgáltató a 2012.  

december  31-én  alkalmazott  bruttó  díjhoz  képest  legfeljebb  4,2  %-kal  megemelt  mérték ű  díjat 

alkalmazhat.

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a szerződés 2012. december 31-ével lejárt.  Van egy átmeneti  

időszak  amire  nem  érdemes  kiírni  a  közbeszerzést,  ezért  javasolja  a  370/2012.  (XII.12.  határozat  

visszavonását.

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

testületet szavazásra. Megállapítja, hogy

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag  meghozta az alábbi határozatot
Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  55/2013.(II.28.)  határozata  a  települési  szilárd  
hulladékkezelési  közszolgáltatás  közbeszerzési  eljárásának  kiírásáról  és  a  közbeszerzési  tanácsadó  
megbízásáról szóló 370/2012.(XII.12.) határozat visszavonásáról, valamint a közszolgáltatási szerz ődés  
2013 december 31.-ig történő meghosszabbításáról
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  370/2012.(XII.12.)  határozat  
visszavonására  és  a  közszolgáltatási  szerződés  2013.  december  31.-ig  történő  meghosszabbítására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A testület visszavonja 370/2012.(XII.12.) határozatát, egyidejűleg a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 2014. január 1.-től hatályos rendelkezéseire és az egy évi szolgáltatásra bekért  
három  árajánlatra  tekintettel  2013.  december  31.-ig  meghosszabbítja  az  ÉHG  Zrt-vel  kötött,  2012.  
december 31.-én lejárt közszolgáltatási szerződést.
A korábban megbízott  Markazit Mérnöki Iroda Bt közbeszerzési  tanácsadó eddig végzett munkáját  a  
korábbi szerződéses összeg (444,5 eFt) 25 %-ában, 111,125 eFt-ban állapítja meg.
A szerződés a jkv 4. mellékletét képezi.
Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

3.4. Honlap szerkesztés  

Juhász  József  polgármester  tájékoztatásul  közli,  hogy  a  honlap  szerkesztésre  idáig  egy  árajánlat  
érkezett, szükséges több árajánlat bekérése. Így elnapolja ennek tárgyalását.

3.5. Árajánlatok megtárgyalása  

 Berente T-1 és T-2 jelű öntöző kutak megvalósíthatósági tanulmányterve

Juhász József polgármester  tájékoztatásul közli,  hogy a Környezetfelügyelőség a T-1 és T-2  kutak 

megvalósíthatósági tervét elutasította. A vízminta megfelel, újra kell egy megvalósíthatósági tanulmányt  

készíteni.  A megvalósíthatósági  tanulmánytervek elkészítésére  több  árajánlat  érkezett,  a  legolcsóbbat  

javasolja elfogadni.

Nyeste József képviselő elismeréssel fogadja a Környezetfelügyelőség döntését. Évtizedeken keresztül 

semmiféle ellenőrzés nem volt a BC részéről. Van egy rekultiváció, ahová kit tudja milyen veszélyes  

hulladékot raktak le. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy a BC figyeli a kutakat, külsős cég végzi a víz ellenőrzését. 

Nyeste József képviselő  szerint azt is lehet tudni nagyon jól, hogy 20-30 évvel ezelőtt  nem számított  

veszélyes hulladéknak ami most. Mindent kihordtak a BC-tő,  örül neki, hogy ilyen szigorúan veszik.  

Körültekintően kell eljárni.

10



Juhász  József  polgármester   közli,  hogy  a  BC  ideadja  a  vízmintavétel  jegyzőkönyveit,  de  ettől 

függetlenül az önkormányzatnak csináltatni kell egy megvalósíthatósági tanulmánytervet.

Szántó Lajos alpolgármester egyetért a Nyeste képviselő által elmondottakkal. Meg kell csináltatni a  

tanulmánytervet saját- és a lakosok érdekében. Javasolja legolcsóbb árajánlat elfogadását.

Fortuna János jegyző közli, hogy a Környezetfelügyelőség nem elutasította, hanem megszüntette. Olyan  

megvalósíthatósági tanulmány kell, ami kizárja hogy veszélyes anyagok kerüljenek a kútba. Folyamatos  

az ellenőrzés, a figyelő kutakban nincs szennyeződés.

Pogány Sándor képviselő szerint olyan árajánlatot kell elfogadni, amit a Környezetvédelem is elfogad. 

Nyeste József képviselő szerint a referenciáknak feltétlenül utána kell járni.

Juhász József  polgármester szerint bármelyik árajánlatot el lehet fogadni, de feltétlenül referenciát kell  

kérni. Ismerteti a beérkezett árajánlatokat:

 ENVIRA Kft. bruttó 952.500.- Ft

 Karbolith Bt. bruttó 774.700.- Ft

 Háromkör Delta Kft. bruttó 863.600.- Ft

A legolcsóbb ajánlatot a Karbolith Bt. adta, javasolja az árajánlat elfogadását.

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy

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

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  56/2013.(II.28.)  határozata  megvalósíthatósági  
tanulmány készítésének jóváhagyásáról
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Berente  közigazgatási  területén 
végzendő tervezési, megvalósíthatósági tanulmány készítésére beérkezett árajánlatokat, s a Berente T-1 és  
T-2 jelű  öntöző kutak megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére a  Karbolith Bt (3527 Miskolc  
József A. út 59.) bruttó 775 eFt-os árajánlatát fogadja el.
A testület a költségek fedezetét 2013. évi  kv. tartalékkerete terhére biztosítja.
Az árajánlatok kimutatása a jkv 5. számú mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

 26-os főút szennyvíz csatorna felújítás tervezési munkái

Juhász József polgármester ismerteti az árajánlatokat, bruttó összegben

 NOVIA Kft. 1.130.300.- Ft

 Karbolith Bt 1.079.500.- Ft

 KEVITERV Plusz Kft. 5.715.000.- Ft

 Durbák Beatrix tervező    850.000.- Ft

Javasolja  Durbák  Beatrix  tervező  árajánlatának  elfogadását  a  26-os  főút  szennyvíz  csatorna  felújítás 

tervezési munkáira. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

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

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  57/2013.(II.28.)  határozata  tervezési  feladatok  
jóváhagyásáról
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Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Berente  közigazgatási  területén 
végzendő tervezési feladatokra beérkezett árajánlatokat, s az alábbi döntést hozta:
- 26-os  főút  melletti  (BC  Zrt  és  szv.  tisztítótelep  közötti)  szennyvízcsatorna  felújítási/kiváltási  terveinek 

elkészítése Durbák Beatrix tervező 850 eFt
A testület a költségek fedezetét 2013. évi  kv. tartalékkerete terhére biztosítja.
Az árajánlatok kimutatása a jkv 6. számú mellékletét képezi.
Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

 Berente község közvilágítási hálózatának korszerűsítése

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy a 369/2012. (XII.12.) határozatával a képvisel ő-testület 

jóváhagyta a közvilágítás fejlesztési célú pályázat benyújtását. Megjegyzi, hogy EB hitel 10 mFt alatt  

nincs.

Juhász József polgármester szerint ezzel most nem kell foglalkozni.

Nyeste  József  képviselő elmondja,  hogy a  közvilágítással  kapcsolatban  sok  a  panasz,  nem égnek a  

lámpák. A korszerűsítésre szükség van, ha kell akkor saját erőből kell megoldani.

Juhász József polgármester ismerteti a beérkezett árajánlatokat:

 Váribel Kft 9.177.020.- Ft

 Kecskés és Társa Bt. 9.478.010.- Ft

 Telvill kft. 8.782.050.- Ft

 Enerin Közvilágítási Kft.         12.041.673.- Ft

Tóth Tamás képviselő kérdezi, hogy benne van az összes kandelláber?

Pogány Sándor képviselő szerint meg kell nézni, nehogy megtörténjen a Dual Plusz Kft-hez hasonló  

eset.

Juhász József polgármester javasolja a Telvill Kft. ajánlatának elfogadását.

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 58/2013.(II.28.) határozata a közvilágítási hálózat  
korszerűsítéséről  szóló  369/2012.(XII.12.)  határozattal  módosított  349/2012.(XI.29.)  határozat  
módosításáról
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a közvilágítási hálózat korszerűsítéséről 
szóló  369/2012.(XII.12.)  határozattal  módosított  349/2012.(XI.29.)  határozat  módosítására  vonatkozó  
javaslatot és az alábbiak szerint módosítja:
A  közvilágítási  hálózat  energetikai  korszerűsítésére,  bővítésére  és  karbantartására  a  legkedvezőbb  
ajánlatot adó Telvill Kft ajánlatát fogadja el, az alábbiak szerint, a 2012. évi pénzmaradvány terhére:
- Hálózat korszerűsítés 8 782 050 Ft
Az árajánlatok  kimutatása a jkv 7. számú mellékletét képezi.
Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

 Berente község közvilágítási hálózatának bővítése (mangalica telep felé), illetve a teljes hálózat  
karbantartása

Juhász József polgármester ismerteti a hálózatbővítési és karbantartási árajánlatokat:
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 Váribel Kft. 575.310.- Ft
 Kecskés és Társa Bt. 599.440.- Ft
 Telvill Kft. 542.290.- Ft

Karbantartás:
 Váribel Kft. 586.740.-Ft
 Kecskés és Társa Bt. 539.750.-Ft
 Telvill Kft. 497.840.- Ft
 Enerin Közvilágítási Kft. 527.812.-Ft
 ÉMÁSZ Hálózati Kft. 660.889.- Ft


Mindkét munkára a legkedvezőbb árajánlatot a Telvill Kft. adta, javasolja az árajánlat elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester szerint alkudni kell az árból, mivel mind a kettőt a Telvill Kft. nyerte.

Tóth Tamás képviselő a 497.840.- Ft-os karbantartási díjból kellene alkudni.

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 59/2013.(II.28.) határozata a közvilágítási hálózat  
bővítéséről illetve a karbantartási feladat ellátásáról
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta  a közvilágítási hálózat bővítésére és a 
karbantartási feladatokra beérkezett árajánlatokat.
A közvilágítási hálózat bővítésére és karbantartására a legkedvezőbb ajánlatot adó Telvill Kft ajánlatát  
fogadja el, a 2012. évi pénzmaradvány terhére:
- Hálózat bővítés (mangalica telep felé) 542 290 Ft
- Közvilágítási hálózat karbantartás, üzemeltetés 497 840 Ft/év
Az árajánlatok a jkv 8. számú mellékletét képezi.
Felelős:   polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

 SztBIO épületgépész rendszerének felújítása (szerelvénycserék)

Juhász József polgármester ismerteti az árajánlatokat:
 FK MISZER Zrt. 624.949.- Ft
 Alexander 2001 Kft. 612.296.- Ft
 Lutherm Bt. 656.000.- Ft
 Alex System 2002 Kft. 711.200.- Ft

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy az intézményben az összes csaptelepeket ki kell cserélni,  

csepeg. Javasolja az Alexander 2001 Kft. árajánlatának 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  60/2013.(II.28.)  határozata  a  SztBIO  
épületgépészeti rendszerének felújításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta  a SztBIO épületgépészeti rendszerének 
(elzáró, szabályozó szerelvények) cseréjére illetve felújítására vonatkozó javaslatot.
A legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelező, az Alexander 2001 Kft  612 eFt összegű árajánlatát a 2012. évi 
pénzmaradvány terhére jóváhagyja.
Az árajánlatok a jkv 9. számú mellékletét képezik.
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző Határidő: folyamatos
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 SztBIO 1 fő gyógytornász határozott idejű foglalkoztatás engedélyezése

Juhász  József  polgármester  javasolja,  hogy  a  SztBIO  előterjesztését  a  márciusi  ülésen  tárgyalja  a  

testület.

Nyeste József képviselő elmondja, hogy amikor a SztBIO költségvetését tárgyalták az intézményben,  

akkor arról volt szó, hogy az intézményvezető meg fogja nézni vannak e előjegyzések.

Juhász József polgármester szerint meg kell oldani helyben az intézményben, nem tárgyalja a testület. 

3.6. Közösségi busz használata  

Juhász József  polgármester  szerint  a  közösségi  buszt  le  kell  szabályozni,  hogy ki  hányszor  veheti  

igénybe. Ismerteti a határozati javaslatot:

- közösségi  busz  alapfeladata  az  általános  iskolás  gyermekek  Alacska-Berente  települések  közötti  
szállítása, valamint az iskolai illetve óvodai rendezvényekre történ ő szállítása,

- az önkormányzati intézmények alapfeladatuk ellátása érdekében szervezett programokhoz a közösségi  
buszt külön engedély nélkül, térítésmentesen vehetik igénybe, de ez nem veszélyeztetheti az a) pont  
szerinti feladat ellátást,

- az önkormányzati intézmények lakossági célú programjaikhoz (pl. kirándulás, színház látogatás, stb.)  
a közösségi buszt a polgármester előzetes engedélyével térítésmentesen vehetik igénybe de ez nem  
veszélyeztetheti az a) és b) pont szerinti feladat ellátást,

- az önkormányzat által támogatott, bírósági nyilvántartásba bejegyzett helyi társadalmi szervezetek a  
közösségi buszt a polgármester előzetes engedélyével térítésmentesen vehetik igénybe, évente három  
alkalommal, amennyiben azt önkormányzati intézmény nem igényelte illetve annak helyettesítését a  
polgármester engedélyezte.

- a közösségi busz fentieken kívüli igénybevételének engedélyezése - a hatályos jogszabályi el őírások 
szerinti keretek között - a képviselő-testület hatásköre.

Elmondja továbbá,  hogy az autóbusznak nincs sárga rendszáma, ezért más iskola, szervezet nem veheti  

igénybe.

Nyeste József képviselő kérdezi, hogy Kazincbarcika polgármesterének mi köze van a buszhoz?

Juhász  József  polgármester elmondja,  hogy  a  Kazincbarcikai  Kistérségi  Társulásnak  Szitka  Péter  

polgármester az elnöke. Mivel az önkormányzat a Kistérségi Társulástól vásárolja meg a buszt, ezért  

Szitka Péter polgármester az eladó, az önkormányzat pedig a vevő.

Juhász József javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  61/2013.(II.28.)  határozata  a  TEMSA OPALIN  
típusú közösségi busz, közösségi célú  igénybevételének feltételeiről
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a TEMSA OPALIN típusú közösségi busz,  
közösségi célú igénybevételének feltételeiről szóló javaslatot és azt az alábbiak szerint szabályozza:
a) közösségi  busz  alapfeladata  az  általános  iskolás  gyermekek  Alacska-Berente  települések  közötti  

szállítása, valamint az iskolai illetve óvodai rendezvényekre történ ő szállítása,
b) az önkormányzati intézmények alapfeladatuk ellátása érdekében szervezett programokhoz a közösségi  

buszt külön engedély nélkül, térítésmentesen vehetik igénybe, de ez nem veszélyeztetheti az a) pont  
szerinti feladat ellátást,

c) az önkormányzati intézmények lakossági célú programjaikhoz (pl. kirándulás, színház látogatás, stb.)  
a közösségi buszt a polgármester előzetes engedélyével térítésmentesen vehetik igénybe de ez nem  
veszélyeztetheti az a) és b) pont szerinti feladat ellátást,

d) az önkormányzat által támogatott, bírósági nyilvántartásba bejegyzett helyi társadalmi szervezetek a  
közösségi buszt a polgármester előzetes engedélyével térítésmentesen vehetik igénybe, évente három  
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alkalommal, amennyiben azt önkormányzati intézmény nem igényelte illetve annak helyettesítését a  
polgármester engedélyezte.

e)  a közösségi busz fentieken kívüli igénybevételének engedélyezése - a hatályos jogszabályi el őírások 
szerinti keretek között - a képviselő-testület hatásköre.

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

3.7. Irodai bútorok beszerzése  

Fortuna  János  jegyző  ismerteti  az  irodai  bútorok  (települési  ügysegéd  iroda  )beszerzésére  adott  
árajánlatokat:

- Új Alapkő kft. 400.000.- Ft
- Galambosi Bt. 879.824.- Ft
- Mátyás Bútor Kft. 408.400.- Ft
- Szava Kft. 455.499.- Ft

Pénzügyi iroda:
- Új Alapkő Kft. 150.000.- Ft
- Galambosi Bt. 661.725.- Ft
- Mátyás Bútor Kft. 171.450.- Ft
- Szava Kft. 272.119.- Ft

Szántó Lajos alpolgármester kérdezi, hogy az Új Alapkő Kft. bútorokkal is foglalkozik?

Juhász József polgármester közli, hogy nem foglalkozik, de egy vállalkozóval készíttetné el.

Nyeste József  képviselő  javasolja,  hogy irodabútor szaküzletből  kell  megvásárolni a  bútorokat,  nem 

vállalkozón keresztül.

Juhász József polgármester keretösszeget javasol meghatározni a bútorok beszerzésére – 550 eFt-ot  

javasol.

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy

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

Berente  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  62/2013.(II.28.)  határozata  a  BKÖH  bútor  
beszerzésének jóváhagyásáról
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  BKÖH  bútorainak  (település  
ügysegéd, pénzügyi iroda ) beszerzésére 550 eFt keretösszeget hagy jóvá a 2012. évi pénzmaradvány  
terhére.. 
Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

3.8. Berente Község Önkormányzat szakfeladatrendje  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a Magyar Államkincstár az önkormányzati szakfeladatot kérte,  

melyet az iskolai szakfeladattal kell kiegészíteni. Ismerteti az írásos határozati javaslatot. 

Juhász József polgármester javasolja a szakfeladatrend 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  63/2013.(II.28.)  határozata  az  önkormányzati  
szakfeladat rendről szóló 50/2012.(I.30.) határozat módosításáról
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  az  önkormányzati  szakfeladatrendről 
szóló 50/2012.(I.30.) határozat módosítására vonatkozó javaslatot és a szakfeladatrendet az el őterjesztés 
szerinti formában elfogadja.
A módosított, egységes szerkezetű szakfeladat rend a jkv 10. számú mellékletét képezi.
Felelős:   polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

 Felvetések  

Nyeste József képviselő  felveti, hogy el lett fogadva a szemészeti szakrendelés. Már többször mondta,  

hogy  a  berentei  idősekkel  többet  kellene  foglalkozni,  egyre  több  az  egyedül  élő  ember,  ebből  a 

nemtörődésből  haláleset  lesz.  Az  Idős  Otthonban  szinte  már  minden  ki  van  alakítva  reumatológia,  

szakrendelések stb.  A jelzőrendszernek már be kellett volna indulni. 

Fodorné Szabó Erika képviselő elmondja, hogy az Idős Otthonban a kezeléseket nemcsak az otthon  

lakói vehetik igénybe, hanem a berentei lakosok is. A jelzőrendszer lassan be fog indulni.

Nyeste József képviselő szerint a jelzőrendszer nagyon fontos. 

Juhász József polgármester szerint fontos a szemészet és a jelzőrendszer is.

Márföldi  Erzsébet  SztBIO igazgató  elmondja,  hogy  a  szemészeti  szakrendeléssel  kapcsolatban  

megkeresték a szociális bizottság tagjai, hogy az intézményben tud-e helyet biztosítani.

A  jelzőrendszerrel  kapcsolatosan  elmondja,  hogy  folyamatos  tárgyalás  van  Kazincbarcikával.  Egy  

probléma van a két település önkormányzatának kell megkötni a szerz ődés. Kazincbarcika azért „húzza” 

még,  mert  maga  a  rendszer  átalakulóban  van,  a  központi  támogatást  nem kapják  meg  országszerte.  

Országosan az összes ilyen szolgáltatásnak március 31-ig van szerződése

Juhász  József  polgármester kérdezi,  hogy  az  intézményvezető  miért  nem  szólt  neki  erről? 

Kazincbarcika polgármesterével jó a viszony, meggyorsíthatta volna a folyamatot.

Márföldi  Erzsébet  SztBIO  igazgató elmondja,  hogy  a  jelzőrendszert  a  Jegyző  úrral  indították  el, 

Kazincbarcikának megküldték a csatlakozási szándékot. 

Nyeste  József  képviselő fel  van  háborodva.  Az uszodával  kapcsolatban  volt  olyan  észrevétel,  hogy  

Berente nem függhet Barcikától. Véleménye szerint a berentei idősek nem függhetnek Barcikától. Abba  

kell  hagyni  a  Kazincbarcikával  megkezdett  folyamatot  és  el  kell  kezdeni  saját  er őből  kiépíteni  a 

jelzőrendszert. 

Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató elmondja, hogy a testület Kazincbarcika mellett döntött,  mert a  

kiépítése így sokkal olcsóbb.

Nyeste József képviselő szerint az intézményvezető nem tudja, hogy hogy áll a dolog. Szerinte minden  

szabadidejét felhasználva tegyen meg minden a jelzőrendszer mihamarabb kiépítéséért. 

Tóth Tamás képviselő szerint, ha a polgármester felveszi a kapcsolatot Kazincbarcika polgármesterével,  

meg fogja gyorsítani. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy nem is tudott róla, hogy Kazincbarcikától függ. Meg kell  

vizsgálni a lehetőséget, hogy Berente önállóan üzemeltetheti e a jelzőrendszert. 
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Fortuna János jegyző elmondja, hogy a Kazincbarcika a saját jelzőrendszere működtetésére sem kapta 

meg a fedezetet. S saját üzemeltetést lehet, hogy meg sem engedik, vagy ha igen jóval költségesebb lesz. 

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy novemberben beszéltek a jelzőrendszer kiépítéséről, akkor 

azt mondta az intézményvezető, hogy januárban be fog indulni. Jogosnak tartja a polgármester felvetését,  

hogy szólni kellett volna, hogy probléma van a beindításával.

Tóth  Tamás  képviselő szerint  meg  kell  nézni  annak  a  lehetőségét,  hogy  mennyibe  kerül  a  saját  

üzemeltetés, biztosan lehet valamilyen megoldást találni.

Juhász  József  polgármester  közli,  hogy  a  jelzőrendszerrel  kapcsolatban  felveszi  a  kapcsolatot  

Kazincbarcika polgármesterével. A vitát lezárja.

 Bejelentések  

Juhász  József  polgármester  bejelenti,  hogy  a  Sajószentpéter-Berente  összekötő  út  kivitelezőjével  a 

Papex Kft.-vel a szerződés aláírásra került.

Tóth Tamás képviselő szeretettel meghív minden berentei lakost és a testület tagjait 2013. március 1-jén  

a Művelődési ház kistermében, ahol betekintést nyerhetnek a borászat szépségeibe. 

Nyeste József képviselő a TG vezetőjét kérdezi, tud-e információt mondani a pályázatokról ?

Heutschy László TG vezető  elmondja,  hogy az adminisztrátori  és a  műszaki vezető  személye ki lett  

választva. 

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy mendemonda járta a falut, hogy a műszaki csoportot Kft-n belül 

fogják foglalkoztatni.  Nem lesz Kft., nem kell megijedni senkinek. 

Nyeste József képviselő kérdezi, hogy lehet tudni a nyertes pályázók nevét?

Heutschy László TG vezető elmondja, hogy Ari Flóriánné az adminisztrátor és Bogdán Péter a m űszaki 

vezető.

Nyeste József képviselőnek a testület felé lenne kérdése. Van-e még valakinek felesége, lánya, haverja,  

ismerőse stb. aki még nem helyezkedett el ?

Juhász József polgármester közli, hogy neki nincs és nem is lesz. 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy neki volt egy munkahelye, ami megszűnt. A SztBIO akkori 

igazgatója felajánlott egy munkahelyet, de elutasította, éppen azért mert képvisel ő. 

Szántó Lajos alpolgármester elmondja,  hogy Berente lakossága kb. 1170 fő,  mindenki kapcsolódik 

valaki valakihez. 

Kérdezi a TG vezetőjét, hogy a 2013. évi vetőmagok beszerzése hogy áll? Megszülettek a mangalica  

telepen a kismalacok – kell-e tovább nevelni intézménynek, vagy ki lesz adva a lakosoknak. Kérdezi  

továbbá, hogy hol tart a kutyafuttató kialakítása?

Heutschy László  TG vezető elmondja,  hogy az éves  tervben szerepel  a  kutyafuttató  kialakítása.  A  

malacokkal kapcsolatban közli, hogy több variáció van, az egyik, hogy szociális juttatásként megkapja a  

lakosság, a másik pedig az intézmény neveli tovább. Tájékoztatásul közli, hogy idáig 4 db sertés lett  

levágva a SztBIO felhasználására.  A vetőmaggal kapcsolatban elmondja, hogy ugyan olyan formában 

fogja a lakosság kapni, mint tavaly, március 15-ig mindenki meg fogja kapni. 
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Nyeste József képviselő felveti, hogy volt szó a munkavédelmi felügyelői pályázatok kiírásáról is.

Juhász József polgármester elmondja, hogy hárman adták be a pályázatot, de egyiket sem tartották  

megfelelőnek. 

Nyeste József képviselő azt kéri, amennyiben lehetséges a munkavédelmi feladatokat ne nyugdíjas lássa  

el. 

Fodorné  Szabó  Erika  képviselő elmondja,  hogy  megkeresték  a  Start  munkaprogramban  dolgozók,  

kérdezték, ha leszámolnak akkor vissza kell e fizetni a tandíjat.

Heutschy László TG vezető elmondja, hogy az állam által hozott döntés, nekik nem sok beleszólásuk  

van. Aki úgy távozik a munkahelyről, hogy nincs munkahelye, akkor sajnos vissza kell fizetni a tandíj  

költségét.

Fodorné Szabó Erika képviselő felveti, hogy beszéltek a szemészeti szakrendelésről, de a képviselő-

testület még nem fogadta el. 

Szántó Lajos alpolgármester szerint a falunak elsősorban a jelzőrendszerrel lenne szükséges utána a 

szakrendelésre, de mind a kettőt fontosnak tartja. 

Fodorné Szabó Erika képviselő szerint a jelzőrendszer és a szakrendelés egymástól független, mind a  

kettőre szükség van. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy a szakrendelés a költségvetésben benne van, de nincs róla  

határozat. Nemcsak szemészeti szakrendelésről van szó, hanem kardiológia, hasi ultrahang és eszközök  

beszerzésétől is.

Nyeste  József  képviselő szerint  egy  szemészet  vagy  kardiológiai  ellátás  nem azonos  szinten  van  a  

jelzőrendszerrel. Hangsúlyozza, hogy életekről van szó. 

Tóth Tamás képviselő kéri, hogy a polgármester számoljon be a képviselő-testületnek arról, hogy milyen 

tárgyalást folytatott Kazincbarcika polgármesterével a jelzőrendszerrel kapcsolatosan. 

Juhász  József  polgármester felkéri  a  képviselő-testületet  szavazzon  az  orvosi  szakellátások  

beindításáról szóló írásos előterjesztésről. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 64/2013.(II.28.) határozata az orvosi szakellátások  
Berentén történő bővítéséről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi szakellátások Berentén történ ő 
bővítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A berentei lakosok minőségi és kedvezőbb feltételekkel történő  szakorvosi ellátása érdekében a Szent 
Borbála  Idősek  Otthona  orvosi  helyiségeiben  2013.  március  1.-től  kialakításra  kerül  szemészeti  és  
kardiológiai szakrendelő, valamint a szakorvos által biztosított ultrahang vizsgáló készülékkel, hasi és  
egyéb UH vizsgálatok végzését is biztosítja. A rendelési idők heti 2 óra.
A testület az eszközök beszerzésére 8000 eFt-ot, míg a működési költségekre havi 550 eFt-ot biztosít, a  
2012. évi pénzmaradvány terhére. 
Az előterjesztés a jkv. 11. sz. mellékletét képezi.
Felelős  :    polgármester, jegyző Határidő: folyamatos
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Juhász József polgármester bejelenti, hogy telefonon egyeztetett Kazincbarcika polgármesterével Szitka  

Péter úrral a jelzőrendszerrel kapcsolatban. A képviselő-testület részéről szükséges egy határozat, amit 

mihamarabb el kell küldeni Kazincbarcika képviselő-testületének.

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 65/2013.(II.28.) határozata a jelzőrendszeres házi  
segítségnyújtás  Berente településen történő fejlesztéséről
Berente  Község  önkormányzat  képviselő-testülete  Berente  településen  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás  mielőbbi  fejlesztését,  bővítését  tartja  szükségesnek  Kazincbarcika  Város  
Önkormányzatával történő együttműködésben.
A testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős  :    polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

 Lakossági felszólalás  
Marosvári László lakos felszólalásában elmondja, hogy:

 „kiverte” a biztosítékot, hogy Berente Önkormányzata 35 MFt-ot akar adni a kazincbarcikai uszoda  

működéséhez. Szerinte nem biztosa az, hogy csak a barcikai uszodába lehet menni.

 Állattartás:  szerinte  ami  itt  működik  nem  állattartás,  hanem  állatkínzás.  Szerinte  ezeknek  az  

állatoknak nem így kellene kinézni, soványak. 

 A  pénzügyi  beszámolóban  felfigyelt  arra,  hogy  az  önkormányzat  többet  költ  javításra  mint  

felújításra. A kivitelezők olyan munkát végeznek, hogy az minősíthetetlen.

 A SztBIO-ban nagyon sok az alkalmazott, 70 fő.

 Kifogásolja, hogy egy Ifjúsági klubot sem hozott létre a testület – kellene hozzá kb. 3 mFt.

 Személyhívó: 2-3 évvel ezelőtt is téma volt, nem valósult meg.

 A kökényest nem lehetett rendesen rendbe tenni.

Szántó Lajos alpolgármester nem érti milyen kökényesről van szó. A SztBIO feletti területről van szó? 

Ha  igen,  akkor  utána  kell  járni,  hogy  milyen  engedély  kell  hozzá,  hogy  a  területet  rendbe  tegyék.  

Felszólalónak téves információja van afelől, hogy a SztBIO-ban mennyi a dolgozói létszám, nem 70 fő, 

hanem 56 fő.

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy az uszoda támogatásával kapcsolatban aláírást gyűjtött a lakosság, 

hogy ne támogassa az önkormányzat 35 mFt-al. tudomása szerint más témával kapcsolatban is volt már  

lakossági aláírásgyűjtés. Sajnos nem lehet mindenkinek eleget tenni.

Juhász  József  polgármester közli,  hogy  az  uszodával  kapcsolatban  58  aláírás  van,  aki  ellenzi  a  

támogatást. 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a karbantartást és a beruházást nem lehet összehasonlítani.

Ifjúsági klub: Többször visszatérő téma. Ezeknek a gyerekeknek már nincs szükségük egy Ifjúsági klubra  

– nem működne. 
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Uszoda: Az uszodával kapcsolatban tartott egy fórumot, ahol 40 ember jelent meg, aki szerint igen is  

szükség  van  az  uszodára.  A jelenlegi  aláírás  58  fő,  aki  ellenzi.  Meggyőződése,  hogy  az  uszodával 

kapcsolatban a berentei embereknek félinformáció áll rendelkezésükre.

Juhász József  polgármester elmondja,  hogy van egy szerződés  tervezet,  semmiféle  együttműködési 

megállapodás  nincs  Barcikával  –  egy  szándéknyilatkozat  van.  A falu  majd  a  feltételeket  meg  fogja  

ismerni. A szolgáltatásokat a berentei emberek fogják igénybe venni. 

Ifjúsági ház: sajnos arra sincs igény ami jelenleg üzemel pld. konditerem. Volt már Ifjúsági klub, nem  

működött.

Marosvári László lakos szerint nem jól mennek itt a dolgok. Annak idején termálvíz is volt tervbe véve,  

abból sem lett semmi.

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy 23 fokos víz lett volna, az nem termálvíz, ezért hiúsult meg. 

Hautschy László TG vezető közli a felszólalónak, hogy az állatok az állatorvos szerint jól néznek ki. 

Juhász József polgármester a vitát lezárt.

Juhász József polgármester további indítvány hiányában a nyilvános ülést 11 óra 30 perckor 
bezárta mert a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

kmf.

Juhász József Fortuna János Szántó Lajos
polgármester jegyző jkv. hitelesítő

Mellékletek:

1. számú Berente Községi Önkormányzat 3/2013. (III.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről

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

3. számú Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (III.6.) önkormányzati rendelete egyes 
helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

4. számú 55/2013.(II.28.) határozattal elfogadott szerződés

5. számú 56/2013.(II.28.)  határozattal  elfogadott  megvalósíthatósági  tanulmány  készítésre  beérkezett 
árajánlatok kimutatása

6. számú 57/2013.(II.28.) határozattal elfogadott szennyvízcsatorna felújítás tervezésére beérkezett árajánlatok 
kimutatása

7. számú 58/2013.(II.28.) határozattal elfogadott közvilágítás korszerűsítésre beérkezett árajánlatok kimutatása

8. számú 59/2013.(II.28.)  határozattal  elfogadott  közvilágítási  hálózat  bővítésre  és  karbantartásra  beérkezett 
árajánlatok kimutatása
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9. számú 60/2013.(II.28.)  határozattal elfogadott,  a SztBIO épületgépészeti rendszerének (elzáró, szabályozó 
szerelvények) cseréjére illetve felújítására beérkezett árajánlatok kimutatása

10.  számú 63/2013.(II.28.) határozattal elfogadott, az önkormányzati szakfeladat rend

11. számú 64/2013.(II.28.) határozattal elfogadott, az orvosi szakellátások Berentén történő bővítéséről 
szóló előterjesztés
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