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JEGYZŐKÖNYV 

 

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

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

 

Jelen vannak:  Juhász József polgármester  

 Szántó Lajos alpolgármester  

 Nyeste József képviselő 

 Pogány Sándor képviselő 

 Szakmári Attila képviselő  

 Tóth Tamás  képviselő 

Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika 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 Tóth Tamás képviselőt  

javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

Nyilvános ülés 

1. ÉHG Rt. tájékoztatója a hulladékgyűjtés helyzetéről 

 Előterjesztő: ÉHG Rt. igazgató 

2. Beszámoló a Szent Borbála Idős Otthon munkájáról. Az intézményi belső szabályzatok 

jóváhagyása 

 Előterjesztő: intézményvezető 

3. 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása  

Előterjesztő: polgármester 

4. Vagyonrendelet és vagyongazdálkodási terv elfogadása 

 Előterjesztő: polgármester 

  A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata a vagyonrendelethez és a vagyongazdálkodási 

tervhez   

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

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

 Előterjesztő: jegyző 

6. Indítványok, bejelentése, javaslatok 

7. Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

 

Zárt ülés 
 

 Személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok 

módosítását, illetve 5 igen és 1 tartózkodással megválasztotta Tóth Tamás képviselőt jkv. 

hitelesítőnek.  

 

1. Napirendi pont 

ÉHG Rt. tájékoztatója a hulladékgyűjtés helyzetéről 

 

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy az ÉHG Zrt. tájékoztatását a képviselők 

megkapták. 

Borsodi László ÉHG igazgató ismerteti az ÉHG Zrt. tájékoztatóját a hulladékgyűjtés 

helyzetéről. 2002. januárjában a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény, 
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valamint a 241/2000. Kormányrendeletnek megfelelően 2012. december 31-ig szóló, mindkét fél 

részére előnyös közszolgáltatási szerződést kötött Berente Község Önkormányzatával, melyet 

2013. december 31-ig maghosszabbítottak. A szerződés tartalmi elemei részletesen 

meghatározzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. ez az év átmeneti év, az új törvény 

2014. január 1-től lép hatályba. A Társulásnak kellene egy nonprofit Kft-t létrehozni, keresik a 

megoldás, hogy tudják megoldani a közszolgáltatást.  

Nyeste József képviselő felveti, hogy a hulladéktároló edényekkel gondok vannak. A Bajcsy-Zs. 

13 lakótömb előtt lévő konténer ki van lyukadva, nincs fedél rajta.  

Borsodi László ÉHG Zrt. igazgató elmondja, hogy tudnak a problémáról. A bizonytalanra nagy 

befektetés nem kívántak eszközölni. Az edényeket megrendelték, szállításáról nem tud 

nyilatkozni. Megoldandó feladat a térségben lévő mintegy 100 db hulladéklerakó felszámolása 

és rekultivációja. Többek között az aggteleki, edelényi, kazincbarcikai ózdi és szikszói 

hulladéklerakóké.  

Juhász József polgármester kérdezi, hogy Berentei miért nem szerepel közötte? 

Borsodi László ÉHG Zrt. igazgató elmondja, hogy a pályázat két fordulós volt, mind a két 

forduló nyert. A területkiírások megtörténtek, a rekultivációs folyamatok elkezdődtek. Azt még 

nem tudja melyik településsel kezdenek. Nem egy cég fogja rekultiválni, egy bizottság választja 

ki. Először a nagyobb településekkel kezdenek, nincs elfelejtve Berente sem.  

Juhász József polgármester felveti, mivel az ÉHG Zrt. is adóalany, előfordult már, hogy 

halasztást kértek, amit a képviselő-testület meg is ad. Amennyiben lehetséges előbbre kellene 

venni Berentét. Felveti továbbá, hogy sok 110 l-es tároló edénynél alkatrész problémák vannak. 

Borsodi László ÉGH Zrt. igazgató erről a problémáról is tud, igyekeznek pótolni. Megköszöni 

az önkormányzat által biztosított kedvezményeket. 

Juhász József polgármester javasolja az ÉHG Zrt. tájékoztatójának elfogadását. A határozati 

javaslat: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(III.28.) határozata az ÉHG Zrt 

tájékoztatójának elfogadásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az ÉHG Zrt 

tájékoztatóját a társaság – Berente települést érintő – hulladékgyűjtés helyzetéről. 

A tájékoztató a jkv. ... számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: rendben 

 

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 88/2013.(III.28.) határozata az ÉHG Zrt 

tájékoztatójának elfogadásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az ÉHG Zrt 

tájékoztatóját a társaság – Berente települést érintő – hulladékgyűjtés helyzetéről. 

A tájékoztató a jkv. 1.számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: rendben 

 

 

2. Napirendi pont 

Beszámoló a Szent Borbála Idős Otthon munkájáról. Az intézményi belső szabályzatok 

tudomásulvétele 

 

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a SztBIO beszámolóját, belső 

szabályzatait a képviselő-testület tagjai megkapták. 

Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató elmondja, hogy elkészült a SztBIO szakmai egységének 

beszámolja és a belső szabályzatok felülvizsgálata. 



C:\Documents and Settings\user\Asztal\jkv03_28ny (3).doc  3 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke elfogadásra javasolja a beszámolót és a 

szabályzatokat. 

Nyeste József képviselő nem igazán a beszámolóval kapcsolatos a felvetése, mert azzal egyetért. 

A házi segítségnyújtásról szeretne tájékoztatást kapni. 

Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató közli, hogy jelen pillanatban Kazincbarcikán is folyik egy 

testületi ülés, aminek a témája a jelzőrendszer kiépítése Berentén. Túl vannak már a bizottsági 

ülésen ők is, minden bizottság támogatta. Maximum 1-2 héten belül aláírásra kerül a 

megállapodás. 

Juhász József polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. A határozati javaslat: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 89/2013.(III.28.) határozata a Szent 

Borbála Idős Otthon munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról és az intézményi belső 

szabályzatok tudomásulvételéről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szent Borbála 

Idős Otthon munkájáról készült beszámolót.  

Egyidejűleg a testület megismerte és tudomásul vette a felülvizsgált belső szabályzatokat. 

A beszámoló és a belső szabályzatok a jkv. 2. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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 89/2013.(III.28.) határozata a Szent 

Borbála Idős Otthon munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról és az intézményi belső 

szabályzatok tudomásulvételéről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szent Borbála 

Idős Otthon munkájáról készült beszámolót.  

Egyidejűleg a testület megismerte és tudomásul vette a felülvizsgált belső szabályzatokat. 

A beszámoló és a belső szabályzatok a jkv. 2. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

3. Napirendi pont 

2013. évi közbeszerzési terv elfogadása  

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke ismerteti az önkormányzat 2013. évi 

közbeszerzési tervét. 

Tóth Tamás képviselő felveti, hogy a korábbiakban szó volt arról, hogy lesz egy felmérés az 

utakkal kapcsolatban. Kérdezi, mikor fog ez megtörténni? Elmondja továbbá,  hogy kb. 2 

hónappal ezelőtt kérte, hogy a Település Gondnokság nézze meg az Esze T. út végét a 

vízelvezető árkok kialakításával kapcsolatban – ez nem történt meg.  

Juhász József polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési tervben ez a munka azért nem 

szerepel, mert nem nagy tétel.  

Nyeste József képviselő felveti, hogy a 26-os út melletti buszmegálló vízelvezetését már ős is 

többször felvetette.  Feltétlenül megoldást kell találni erre a problémára is. A közbeszerzési 

tervvel kapcsolatban elmondja, hogy feltétlenül tájékoztatást kell adni a falu lakosságának. A 

falut érdekli, hogy a képviselő-testület mit tervez. 

Juhász József polgármester részletesen ismerteti a közbeszerzési tervet. Tájékoztatásul közli, 

hogy a testületnek volt egy olyan álláspontja, hogy a Kastély tájháznak lehetne kialakítani. A 

Kastélyban lévő családokkal részletes egyeztetés szükséges, au önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások bérlőit kell elhelyezni valahová.  

A Fő tér átalakítására olyan tervek készültek,  ami nagyvárosokhoz illik, nem egy településhez.  
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Tervbe van véve a garázssor elbontása is. A Kultúrház tetőtér beépítésére készült egy statikai 

felmérés,  el kell dönteni szükséges vagy nem a megépítése.  

Szántó Lajos alpolgármester szerint nagy munka lesz amíg a Fő teret rendbe tudják tenni. 

Közeledik Május 1., balesetveszélyes a környék, valamilyen megoldást kell találni. Ha ezt a 

területet térkövezni szeretnék, nem lehetne-e már most alábetonozni? 

Juhász József polgármester szerint nem biztos, hogy most kellene ezt megbeszélni. A végső 

kialakítás tervezői ajánlat alapján fog megvalósulni. Elmondja, hogy a közbeszerzési terv nem 

teljes pld. az Ady E. utca aszfaltozása nincs benne. A 26-os főút bekanyarodásánál a kátyúzást is 

meg kell csinálni.  

Tóth Tamás képviselő ismételten hangsúlyozza, hogy a vízelvezetést a Település Gondnokság 

meg tudja oldani.  

Juhász József polgármester javasolja a 2013. évi közbeszerzési terv elfogadását. A határozati 

javaslat: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 90/2013.(III.28.) határozata az 

önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi 

közbeszerzési tervét és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

A 2013. évi közbeszerzési terv a jkv. 3 számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

Juhász József polgármester Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Majd megállapítja, hogy 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 90/2013.(III.28.) határozata az 

önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi 

közbeszerzési tervét és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

A 2013. évi közbeszerzési terv a jkv. 3 számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

4. Napirendi pont 

Vagyonrendelet és vagyongazdálkodási terv elfogadása 

 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy az önkormányzat vagyonrendelete több mint 

10 éves. Teljesen új vagyonrendelet került a testület elé, a melléklete is elkészült, a jogszabályi 

előírásoknak megfelel. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a vagyonrendelet tervezet előterjesztés 

szerinti formában történő elfogadását. 

Juhász József polgármester javasolja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló rendelet tervezet elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Majd 

megállapítja, hogy 

 

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

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  

(a rendelet tervezet és az elfogadott rendelet a jkv.4. sz. mellékletét képezi) 

 

 

4.1. Vagyongazdálkodási terv elfogadása 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy a vagyongazdálkodási tervben közép- és  
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hosszú távú elképzelések szerepelnek. Várja az észrevételeket, nem akar belemenni a 

részletesebb tájékoztatásba, hiszen az előterjesztést a képviselők megkapták.  

Nyeste József képviselő újból hangsúlyozza, hogy a lakossági tájékoztatás fontos ebben a 

tekintetben is. Kéri, hogy a Vagyongazdálkodási terv kerüljön fel Berente honlapjára.  

Tóth Tamás képviselő szerint az rendben van, hogy a honlapra felkerül, de régebben volt egy 

újság, ami aktuális információt, adatokat tartalmazott. Jó lenne újság formájában is megjelentetni 

az információt. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy kb. 400 család van Berentén, lehet, hogy az újságot 

csak 200-an nézik meg. Ha valakit érdekelnek az adatok megnézheti a Polgármesteri hivatalban. 

Szerinte ez túlságosan sok anyag, hogy megjelenjen újságban.  

Szántó Lajos alpolgármester szerint Tóth képviselő arra akart utalni, hogy jó lenne egy helyi 

újság, amiben aktuális hírek szerepelnének. 

Juhász József polgármester nincs ellene, valamikor is volt helyi újság a Falufutár. 

Tóth Tamás képviselő szerint sok olyan beruházás volt a községben, amiről a falu lakossága 

nem is tud, ez is szerepelhetne az újságban.  

Nyeste József képviselő szerint az objektív tájékoztatás érdekében mindent meg kell tenni. Az 

idős emberek nem néznek internetet, - szerinte ezt részletesen meg kell beszélni.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a vagyongazdálkodási terv elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra a vagyongazdálkodási 

tervről. Megállapítja, hogy 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 91/2013.(III.28.) határozata Berente 

Község Önkormányzatának  Vagyongazdálkodási tervéről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta  Berente Község 

Önkormányzatának  Vagyongazdálkodási tervéről szóló előterjesztést, és azt a határozat 

melléklete szerint elfogadja. 

A vagyongazdálkodási terv és tervezete a jkv. 5. számú mellékletét képezi 

Felelős:  polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

 

5. Napirendi pont 

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

 

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

határozatokról szóló tájékoztatást.  

Juhász József polgármester javasolja a tájékoztatás elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta a két ülés között tett 

intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást. 

 

 

6. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

 

6.1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

Ortó Istvánné pü. főmunkatárs elmondja, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 

költségvetését a 2012. június 1 és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami 

támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, továbbá 

a testületi határozatokban jóváhagyott kiadási előirányzatok átvezetése miatt került sor.  
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Juhász József polgármester elmondja, hogy 2007-ben még működött egy olyan, hogy 

„Beszéljük meg”, a helyi televízióban került leadásra lakossági tájékoztatásként. Azóta 

jelentősen nőtt az önkormányzat bevétele, egy főre majdnem 2 mFt jut. Tendenciájában nagyon 

jól alakult a bevétel. A helyi adót az állam valószínű csökkenteni fogja, hogy az iskolákat fenn 

tudja tartani. Mivel a KIK átvette a berentei iskolát is, az önkormányzatnak ebből bevétele 

származott, az iskola így rosszul járt. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a 2012. évi költségvetés módosításának 

elfogadását.  

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

 

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

Berente Községi Önkormányzat 8/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

29/2012.(XI.30.), 26/2012.(X.26.), 21/2012.(IX.3.), 14/2012.(V.7.) rendelettel módosított 

7/2012.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(a rendelet tervezet és az elfogadott rendelet a jkv. 6. sz. mellékletét képezi) 

 

 

Juhász József polgármester bejelenti, hogy Ujlaki Béla Alacska Község polgármestere 

megérkezett a képviselő-testületi ülésre.  

 

 

6.2. Berentei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló Megállapodás 

módosítása 

Juhász József polgármester üdvözli Alacska Község polgármesterét.  

Ujlaki Béla polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Örömmel fogadta el a meghívást. 

Az elmúlt 3 hónapot értékelve elmondhatóm, hogy jól működik együtt a két önkormányzat. A 

Megállapodást és az SZMSZ-t Alacska Község önkormányzat képviselő-testülete  2013. február 

27-én elfogadta. Kéri, hogy Berente község önkormányzat képviselő-testülete is fogadja el. 

Nyeste József képviselő nem szeretne ünneprontó lenni, de az objektív tájékoztatás érdekelné. 

Említette, hogy a két önkormányzat jól működik – valószínű ez így van. A két testület nem 

ismeri egymást. Van egy un. meg nem támadási szerződést, ami azt jelenti, hogy a két 

önkormányzat egymás dolgaiba nem szól bele. Ismételten hangsúlyozza, hogy az objektív 

tájékoztatás fontos. 

Juhász József polgármester szerint a két testületnek össze kell ülni, hogy megismerjék 

egymást. Teljesen jogos a kritika.  

Ujlaki Béla polgármester közli, ha meghívást kap természetesen eljön a testületi ülésekre. 

Abból gondolja, hogy a két önkormányzat jól működik, hogy megegyeztek abban, hogy nem 

szólnak bele egymás ügyeibe. Azon van, hogy a berentei rendezvényeken részt vegyen. A 

közelmúltban volt Berentén egy borászati találkozó, néhány társával eljött. 2013. április 13-án 

lesz megtartva Alacskán a Pálinkafesztivál, melyre tisztelettel meghívja a képviselőket.  

Nyeste József képviselő megjegyzi,  reméli nem rossz szájízzel válnak el egymástól. Nem arra 

fektették a hangsúlyt, hogy Berente felsőbbrendűséget élvez. Maga részéről a meghívást 

elfogadja. 

Juhász József polgármester visszatér a Megállapodás módosítására. Javasolja annak 

előterjesztés szerinti elfogadását. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 92/2013.(III.28.) határozata a Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló Megállapodás I. számú 

módosításáról  
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Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló Megállapodást az alábbiak szerint 

módosítja: 

A Megállapodás 11. pontjába a következő rendelkezés lép:  

„11. A hivatal irányítása, vezetése  

a) A Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve, Berente Község 

 Önkormányzat Képviselő-testülete és polgármestere. 

b) A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti ezen belül a kirendeltséget az 

 aljegyző útján. 

c) Munkáltatói jog gyakorlása 

- jegyző tekintetében: 

 Kinevezése, felmentése Berente Község Önkormányzat Polgármesterének és Alacska 

Község Önkormányzat Polgármesterének lakosságszám-arányos többségi döntésével. 

 Egyéb munkáltatói jogokat Berente Község Önkormányzat Polgármestere gyakorolja, 

Alacska Község Önkormányzat Polgármesterének előzetes egyetértésével az általuk 

meghatározott körben. 

- aljegyző tekintetében: 

 Kinevezése, felmentése Berente Község Önkormányzat Polgármesterének és Alacska 

Község Önkormányzat Polgármesterének lakosságszám-arányos többségi döntésével, 

a jegyző javaslatára. 

 Egyéb munkáltatói jogokat a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gyakorolja. 

- Ügyintézők, egyéb alkalmazottak tekintetében a munkáltatói jogokat a Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője gyakorolja,  

 Berente Község Önkormányzat Polgármestere által meghatározott körben 

előzetes írásbeli egyetértésével és 

 ebben a körben Alacska Község Önkormányzat Polgármestere véleményének 

kikérésével az Alacskai Kirendeltségen dolgozó ügyintézők esetében.” 

Az egységes szerkezetű, módosított megállapodás a jkv. 7számú mellékletét képezi 

Felelős:  polgármester, jegyző, aljegyző    Határidő: folyamatos 

 

 

6.3. Berentei Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy az SZMSZ-t a képviselők megkapták. A III. 

fejezetben történt változás. A változás vonatkozik a jegyzőre, aljegyzőre. 

Juhász József polgármester megjegyzi, ha a berentei jegyzővel történik valamik, helyettesítő az 

alacskai aljegyző. Javasolja az SZMSZ módosításának elfogadását. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy  

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 93/2013.(III.28.) határozata a Berentei 

Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó előterjesztést, melyet az 

előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata jkv. 8. számú 

mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, aljegyző    Határidő: folyamatos 

 

 

6.4. Pályázati kiírás óvoda intézményvezetői állásra 

Fortuna János jegyző a pályázati kiírással kapcsolatban elmondja, hogy a tervezetthez képest  
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módosul enne egy módosítás: az intézményvezető állás betöltéséhez minden esetben szükséges a 

pedagógus szakvizsga.  

Pályázati feltételek: 

a) büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

b) főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség; 

c) az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre 

szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

d) pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

 

Juhász József polgármester javasolja a pályázati kiírás elfogadását, a tervezet pályázati 

feltételek d) pontja elhangzott módosításával. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 94/2013.(III.28.) határozata  a Berentei 

Hóvirág Napköziotthonos Óvoda intézményvezető pályázati kiírás jóváhagyásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja az 

intézményvezetői pályázati kiírást. 

Az elfogadott intézményvezetői pályázati kiírás és tervezete a jkv. 9. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

 

6.5. Művelődési ház előterjesztései 

 Fő tér burkolatjavítás 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést. Május 1-jén nagyszabású koncerttel 

várják a település és a környező települések lakóit. Emiatt szükségessé válna a Fő téren korábban 

elbontásra került bolt épület helyének javítása, helyreállítása, mivel jelen állapotában 

balesetveszélyes a burkolat.  

Véleménye szerint egyeztetés szükséges, hogy a burkolat hogyan készüljön el. 

 

 Költészet napi versmondó gála 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést. 2013. április 11-én megyei versmondó 

gálát szeretnének szervezni a Költészet napja alkalmából a szép korúak számára.  A rendezvény 

lebonyolítására 200.000.- Ft támogatásra lenne szükségük, mely tartalmazza a vendégek ebédjét, 

emléklapokat és egy zenés műsor költségét. 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen megbeszélték és támogatják. Az 

objektív tájékoztatás érdekében el kell hogy mondja; volt aki soknak találta az összeget, de 

szerint nem sok. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a 200.000.- Ft jóváhagyását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 95/2013.(III.28.) határozata  a Művelődési 

ház pót előirányzati kérelem elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Művelődési ház 

előterjesztését. A 2013. április 11-én megrendezésre kerülő Költészet napja költségeire 

200.000.- Ft keretösszeget hagy jóvá, a 2013. évi költségvetési tartalékkeret terhére az 

intézmény részére. 

A kérelem a jkv. 10. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 95/2013.(III.28.) határozata  a Művelődési 

ház pót előirányzati kérelem elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Művelődési ház 

előterjesztését. A 2013. április 11-én megrendezésre kerülő Költészet napja költségeire 200.000.- 

Ft keretösszeget hagy jóvá, a 2013. évi költségvetési tartalékkeret terhére az intézmény részére. 

A kérelem a jkv. 10. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

 

6.6. Küzdő Sportegyesület kérelme 

Lőrinczné Kálmán Andrea ÁMK vezető elmondja, hogy az Egyesület vezetője megkereste. Az 

elmúlt év végén az önkormányzat támogatásával Thai-boksz edzések indultak be az iskola 

tornatermében. A nyár folyamán edzőtábort szerveznek, melynek költsége 300.000.- Ft. 

Nagysikerű sport rendezvény a „Jövő Kupa”, melyet az idén szeretnék a Berentei Művelődési 

Házban megrendezni. Ennek költsége 200.000.- Ft. A minden évben megrendezésre kerülő 

nemzetközi Mikulás-kupához – mint szponzor – kérik a képviselő-testület támogatását.  

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen megtárgyalták. Végül is valahol 

támogatható, ami kritika megfogalmazódott a az, hogy ez a küzdő sport ami Berentén működik 

nem töltött el annyi időt, hogy egy ilyen összegű támogatásban részesüljenek.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke szerint is nagyon korai még egy ilyen nagyfokú 

támogatás, nemrég települtek ide Berentére, nem javasolj a  támogatást. 

Juhász József polgármester javasolja a 300.000.- Ft támogatási kérelem elutasítását. Felkéri a 

képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy  

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 96/2013.(III.28.) határozata a Küzdő 

sportegyesület támogatási kérelmének elutasításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és  

E l u t a s í t j a 

a Küzdő sportegyesület 300.000.- Ft-os támogatási kérelmét. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: azonnal 

 

 

 Küzdő Sportegyesület „Jövő Kupa” megrendezésének támogatási kérelme 

Nyeste József képviselő javasolja a Jövő Kupa”  támogatásának elutasítását. 

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 97/2013.(III.28.) határozata a Küzdő 

sportegyesület támogatási kérelmének elutasításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és  

E l u t a s í t j a 

a Küzdő sportegyesület „Jövő Kupa” megrendezésének támogatását.  

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: azonnal 

 

 

 Küzdő Sportegyesület Szponzori kérelme 

Nyeste József képviselő javasolja a Küzdő Sportegyesület szponzori kérelmének elutasítását. 

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 98/2013.(III.28.) határozata a Küzdő 

sportegyesület szponzori kérelmének elutasításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és  

E l u t a s í t j a 

a Küzdő sportegyesület szponzori kérelmét.  

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: azonnal 

 

 

6.7. Berentei Általános Iskola kérelme 

Nyeste József képviselő mint az Oktatási biz. elnöke ismerteti a „Fal másképp – Szépítsük a 

környezetünket” pályázatot. Elmondja, hogy a kerítés iskola felőli oldaláról van szó. A Település 

Gondnokság által lelapozott felületre rajzolnának a gyerekek. Az általuk készült alkotások a 

későbbiekben az iskola mellett található betonfalat fogja díszíteni. A pályázaton alsó- és felső 

osztályos tanulók vehetnek részt. Az első hármat díjaznák pénzjutalommal. 105 eFt + anyagdíj 

(festék, papír, rajzeszközök) költséget szeretne kérni a lebonyolításhoz.  

Szántó Lajos alpolgármester támogatja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 99/2013.(III.28.) határozata Berentei 

Általános Iskola előterjesztésének elfogadásáról, „Fal másképp – Szépítsük a 

környezetünket!” pályázat támogatásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei 

Általános Iskola előterjesztését. A „Fal másképp – Szépítsük a környezetünket !” pályázat 

lebonyolításához 105 eFt költségkeretet biztosít, a 2013. évi költségvetési tartalékkeret terhére. 

A Gagarin lakótelep melletti betonkerítés festésre előkészítése a BTG feladata. 

Az előterjesztés a jkv. 11. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

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 99/2013.(III.28.) határozata Berentei 

Általános Iskola előterjesztésének elfogadásáról, „Fal másképp – Szépítsük a 

környezetünket!” pályázat támogatásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei 

Általános Iskola előterjesztését. A „Fal másképp – Szépítsük a környezetünket !” pályázat 

lebonyolításához 105 eFt költségkeretet biztosít, a 2013. évi költségvetési tartalékkeret terhére. 

A Gagarin lakótelep melletti betonkerítés festésre előkészítése a BTG feladata. 

Az előterjesztés a jkv. 11. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

 

6.8. az önkormányzat tulajdonában lévő Temsa Opalin közösségi busz működési 

támogatásáról szóló Megállapodás jóváhagyása 

Juhász József polgármester ismerteti a Megállapodást Berente Község Önkormányzata és a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcika Tankerülete között. Az iskolabusz 

működtetése során az önkormányzat gondoskodik a szolgáltatás teljes körű lebonyolításáról, 

melyet a központ az önkormányzat önköltség: 320 Ft/km fajlagos költség alapján menetlevél és 

teljesítés igazolás ellenében működési célú támogatásként átutalással megtérít minden hónap 10-

ig napjáig az önkormányzat részére. 

Tóth Tamás képviselő felveti: sokan kérdezték, hogy bérbe lehet-e venni a buszt? 
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Juhász József polgármester közli, hogy nem lehet idegeneknek bérbe adni, csak a helyi 

intézményeknek és civil szervezeteknek. Javasolja a Megállapodás elfogadását. Felkéri a 

képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 100/2013.(III.28.) határozata Berente 

Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcika 

Tankerülete között létrejött Megállapodás elfogadásáról. 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és a tervezet szerinti 

tartalommal elfogadta Berente Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Kazincbarcika Tankerülete között létrejött Megállapodást. 

A Megállapodás a jkv. 12. sz. mellékletét képezi 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

 

6.9. Polgárőr egyesület kérelme 

Juhász József polgármester ismerteti a Polgárőr egyesület kérelmét.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke tájékoztatásul közli, hogy az egyesület részére a 

képviselő-testület 1 mFt-os támogatást hagyott jóvá. 500 eFt további támogatást kérnek. 

Javasolja az 500 eFt támogatás jóváhagyását. 

Tóth Tamás képviselő felveti, hogy a Polgárőr egyesület használatában lévő gépkocsit már rég 

le kellett volna cserélni,  rossz állapotban van. Kéri, hogy a képviselő-testület gondolja át, hogy a 

Polgárőr egyesület megfelelő járművel rendelkezzen.  

Juhász József polgármester javasolja a kért 500 eFt támogatás jóváhagyását. Felkéri a 

képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 101/2013.(III.28.) határozata a Polgárőr 

egyesület támogatási kérelmének elfogadásáról. 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Polgárőr 

Egyesület támogatási kérelmét. Az egyesület részére további 500 eFt támogatást hagy jóvá. 

A támogatási kérelem a jkv. 13. sz. mellékletét képezi 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

 

6.10. Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári védelem Egyesület kérelme 

Juhász József polgármester ismerteti a Székely Katasztrófa Elhárítás és polgári Védelem 

Egyesület kérelmét. Az Egyesület méltó emlékművet szeretne állítani Gyergyószárhegyen az 

1916-ban ártatlanul kivégzett előljáróságoknak. Az emlékmű költsége 4 mFt.  

Tóth Tamás képviselő kérdezi, hogy leellenőrizte-e valaki, hogy ez egy létező cég ? 

Fortuna János jegyző közli, hogy igen, ez egy létező cég. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke nem támogatja a kérelem elfogadását. 

Nyeste József képviselő szerint kényes dologról van szó. Az országban is felfokozott hangulat 

van. A képviselő-testület rengetek kérést kap, amit nem győz elutasítani. Mindenki tudja, hogy 

Berentének van pénze. Itt nem a székelyekről van szó, nem nekik szól az elutasítást. 

Szántó Lajos alpolgármester javasolja a kérelem elutasítását. 

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 102/2013.(III.28.) határozata a Székely 

Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem Egyesület kérelmének elutasításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és  
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E l u t a s í t j a 

A Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem Egyesület támogatási kérelmét 

Felelős:   polgármester, jegyző     Határidő: azonnal 

 

 

6.11. Berentei Település Gondnokság előterjesztései 

 Település Gondnokság 2013. évi munkaterve 

Heutschy László TG vezető ismerteti a TG 2013. évi munkatervét. Az alábbi feladatokat 

tervezik 2013 évre: 

 Rendszeres településüzemeltetési feladatok.  

 Eseti településüzemeltetési tervezett feladatok.  

 Horgásztó üzemeltetés.  

 Növénytermesztés. 

2013. évre tervezett költségek összesen: 40.850.700.- Ft 

Juhász József polgármester elmondja, hogy kb. 100 ember dolgozik a faluban, de nincs 

eredménye. Szerinte bajok vannak az irányítással. A Start munkaprogramban 76 fő dolgozik.  

Szántó Lajos alpolgármester meg fogja szavazni a Település Gondnokság kérelmeit. Az utóbbi 

egy évben jelentősen megnőtt a megművelt terület.  

Juhász József polgármester szerint a hatékonysággal van probléma, az önkormányzat minden 

feltételt biztosít a dolgozóknak.  

Nyeste József képviselő a hatékonysággal kapcsolatban elmondja: most jelenleg nem lehet 

érdemleges munkát végezni, a szervezetlenséggel vannak nagyon nagy hibák. Véleménye szerint 

az intézményvezető munkája jelentősen le fog csökkenni az új intézmény kialakításakor. 

Juhász József polgármester szerint az intézményvezetőnek 100 embert kell irányítani, hogy 

hatékony munkát végezzenek. 

Tóth Tamás képviselő szerint a csoportvezetőkre nagyobb nyomást kellene gyakorolni.  

Juhász József polgármester javasolja a Település Gondnokság 2013. évi munkatervének 

előterjesztés szerinti elfogadását. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 103/2013.(III.28.) határozata a Berentei 

Település Gondnokság 2013. évi munkatervéről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Település Gondnokság 

2013. évi munkatervéről vonatkozó előterjesztést kiegészítéssel jóváhagyja: 

A BTG elfogadott 2013. évi munkaterve és tervezete a jkv.14. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

 

 Gumicsizma, esőkabát vásárlás 

Heutschy László TG vezető ismerteti az előterjesztést. A Start munkaprogramban dolgozók 

többsége egész évben a szabadban dolgozik. A tavalyi évben is sok problémát okozott az esős 

időben történő munkavégzés és ennek hatékonysága. A lehetőségek jobb kihasználása érdekében 

kéri, hogy a képviselő-testület engedélyezze a következők megvásárlását: 

 60 pár gumicsizma  

 60 db esőkabát 

Összesen: 285.600.- Ft 

Szántó Lajos alpolgármester javasolja az előterjesztés elfogadását. 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 104/2013.(III.28.) határozata a Berentei 

Település Gondnokság előerjesztésének elfogadásáról, gumicsizma, esőkabát vásárlásának 

jóváhagyásáról. 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a  Berentei 

Település Gondnokság előterjesztését. 60 pár gumicsizma és 60 db esőkabát megvásárlását 

jóváhagyja, melynek költsége 285.600.- Ft 

A TG előterjesztése  a jkv.15. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

Nyeste József képviselő felkéri a polgármestert, hogy a Település Gondnokság 2013. évi 

munkatervét szavaztassa újra, mert rosszul szavazott, a munkatervet nem szeretné elfogadni.  

Pogány Sándor képviselő felveti, ha a képviselő-testület elfogadta a 2013. évi költségvetés, mi 

értelme van a munkatervnek: Sok olyan dolog van benne, ami nem odavaló. 

Fortuna János jegyző közli, hogy a munkaterv már többször elnapolásra került. Ahhoz, hogy a 

munkavégzés hatékony legyen el kell fogadni a munkatervet.  

Juhász József polgármester szerint is van javítanivaló a munkaterven, szerinte a Start 

munkaprogram költségeit külön kellett volna szerepeltetni.  

Pogány Sándor képviselő szerint a TG munkatervéhez a Start munkaprogramnak semmi köze 

nincs. Olyan munkatervet nem támogat, ami nem egyezik az ő véleményével. Pld. a vetőmag 

osztásnak sok az óraszáma. 

Fortuna János jegyző szerint minden embertől azt kell elvárni, amire képes. Meg kell 

fogalmazni az elvárásokat az intézményvezető felé és annak függvényében dolgozza ki újra a 

munkatervet.  

Heutschy László TG vezető elmondja, hogy a munkatervet próbálta úgy összeállítani, ahogy a 

testület elvárta tőle, amit kértek kijavította.  

Pogány Sándor képviselő megjegyzi, hogy 520 órát fordítottak a vetőmag osztásra. Ez mi? 

Miért ennyi? 

Heutschy László TG vezető elmondja, hogy 3 napig osztották a dolgozók, csomagolták, 

valakinek a magért is el kellett menni. 

Pogány Sándor képviselő kéri, hogy legyen egy olyan munkaterv, amiben nem szerepel a Start 

munkaprogram. 

Nyeste József képviselő szerint itt már nagyon nagy változások nem lesznek. Visszavonja az 

újraszavaztatást, a szavazás eredménye maradjon úgy ahogy volt. 

 

 Lakókocsi vásárlás 

Heutschy László TG vezető ismerteti az előterjesztést. A Start munkaprogramban dolgozók 

munkakörülményeinek megfelelő biztosítására szükség van egy fedett helyre. Mivel a 

munkahelyük változó, ennek kiszolgálására a legmegfelelőbb eszköz egy ipari lakókocsi. A 

használt lakókocsi vásárlási értéke 350.000.- Ft + szállítási költség 100.000.- Ft. Kéri a testületet 

a költségek hozzájárulásához.  

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

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 105/2013.(III.28.) határozata a Berentei 

Település Gondnokság előerjesztésének elfogadásáról, lakókocsi vásárlásának 

jóváhagyásáról. 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a  Berentei 

Település Gondnokság előterjesztését. 1 db lakókocsi vásárlásra 350.000.- Ft + szállítási költség 

100.000.- Ft összeget hagy jóvá. 

A TG előterjesztése a jkv. 16. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
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6.12. SztBIO pótmunkái 

Márföldi Erzsébet SztBIO intézményvezető elmondja, hogy a vízelzáró szelepek 

tönkrementek az intézményben Felmérése és a cseréjük megtörtént, de újabb szelepek mentek 

tönkre, ezért pótmunkát kért a vállalkozó, újabb 6 szelepet kellett kicserélni, melynek költsége 

57 eFt.  

Nyeste József képviselő szerint nézőpont kérdése, hogy mennyi a pótmunka. A későbbiek 

folyamán nagyon oda kell figyelni a pályázati kiírásokra. Egy vállalkozó nézze meg az 

elvégzendő munkákat és pontosan mondja meg mennyibe kerül. Nemcsak a SztBIO-ra 

vonatkozik, hanem az összes intézményre, ez visszaélésre adhat okot. A későbbiekre 

vonatkozóan a pályázatokban rögzíteni kell, hogy pótmunkát nem végezhet.  

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy a szerelvényeket kicserélték, de a falban lévő 

vezetékeket nem, várható azoknak is a cseréje.  

Fortuna János jegyző közli, hogy a fűtési rendszer vezetékei rossz állapotúak, a klíma 

berendezések eltömődtek, erre szakértői vélemény van, hogy nem fog működni. A csere több 

mint 20 mFt lenne. Arra kér ajánlatot, hogy csak az alapvetőket cseréljék ki.  

Tóth Tamás képviselő javasolja, hogy műszaki szakértő mérje fel az intézmény állapotát, utána 

lehet róla tárgyalni. 

Juhász József polgármester javasolja az Alexander Kft. 58 eFt-os pótmunka költségének 

jóváhagyását, a 60/2013.(II.28.) határozat módosításával, a költségek 670 eFt-ra emelésével. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 106/2013.(III.28.) határozata a SztBIO 

épületgépészeti felújítás költségeinek jóváhagyásáról szóló 60/2013. (II.28.) határozat 

módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 60/2013.(II.28.) 

határozat módosítására szóló javaslatot, az alábbiak szerint: 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a SztBIO épületgépészeti 

rendszerének (elzáró, szabályozó szerelvények) cseréjére illetve felújítására vonatkozó 

javaslatot. 

A kivitelezéssel az Alexander 2001 Kft-t bízza meg, s a költségekre  670 eFt-ot hagy jóvá a 

2013. évi tartalékkeret terhére. 

A módosított költségvetés a jkv. 17. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

Nyeste József képviselő ismételten hangsúlyozza, hogy a feladat meghatározások időszakát élik. 

Tudomása szerint a községben van egy hadi sírhely. Kérdezi, hogy ki tartja rendbe? 

Szántó Lajos alpolgármester közli, hogy a nappali ellátás dolgozói tartják rendbe a sírhelyet.  

Nyeste József képviselő szerint meg kell kérdezni, hogy a sír rendbetételéhez van-e valamire 

szükségük. 

A Református harangláb környéke borzalmas állapotban van. A pincesoron lévő tulajdonosokat 

fel kell szólítani, hogy környezetüket tegyék rendbe.  

Felveti továbbá, hogy korábban szó volt arról, hogy a BC kezdeményezésére a Petőfi út végén 

elkészül egy aluljáró. Kérdezi van-e fejlemény ezzel kapcsolatban?  

Fortuna János jegyző közli, hogy a Református harangláb környékén lévő pincék egyéni 

tulajdonban vannak. Van egy része ami közparkként van nyilvántartva. Mindig a tulajdonos 

kötelesség lenne rendbe tenni a környéket. A felszólítást a hivatal ki fogja küldeni. 

Nyeste József képviselő szerint meg kell határozni kinek a feladata. A feladat meghatározások 

időszakát éljük ! 

Juhász József polgármester az aluljáró építésével kapcsolatban elmondja, hogy a BC-nél 

tulajdonos váltás történt, aki már nem foglalkozik a kivitelezéssel. Korábban a BC hozott egy un. 
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„skiccet”, amire ráírták hogy 200 mFt-ba fog kerülni. Kérdezték, hogy ebből az összegből 

mennyit vállal át az önkormányzat, - közölte velük, hogy semmit nem vállal át. 

Szántó Lajos alpolgármester felveti, hogy az Ady E. úti lakosok többen szóltak, hogy a patak 

melletti korlátra felakasztott virágtartókat befelé kellene fordítani a rongálások megelőzése 

végett. 

Nyeste József képviselő kéri, hogy amit felvetésében elmondott, feladatként határozzák meg. 

 

6.13. Honlap készítés 

Juhász József polgármester ismerteti a honlap készítésre beérkezett árajánlatokat. A 

legkedvezőbb ajánlatot a Humán Kft. adta, melynek költsége nettó 410.000 Ft + havi 13.000 

Ft/hó. 

Tóth Tamás képviselő javasolja a Humán Kft. árajánlatának elfogadását. 

Nyeste József képviselő egyetért a javaslattal. 

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 107/2013.(III.28.) határozata Honlap 

készítésről, a Humán Kft. árajánlatának elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Humán Kft. 

(Kazincbarcika, Pollack u. 37. fsz. 2.) árajánlatát Berente község honlapjának készítésére, 

melynek egyszeri költsége nettó 410.000.- Ft + ÁFA, valamint havi 13.000.- Ft + ÁFA. 

A költségek fedezete a 2013. évi kv. tartalékkerete. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Az árajánlatok kimutatása a jkv. 18. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határidő: folyamatos 

 

 

Juhász József polgármester a nyilvános ülést bezárta, mert a képviselő-testület zárt ülésen 

folytatja munkáját. Bejelenti, hogy Szakmári Attila képviselő elhagyta a tárgyalótermet. A 

testület létszáma 5 fő. 

 

kmf. 

 

 

 

Juhász József     Fortuna János   Tóth Tamás 

polgármester     jegyző     jkv. hitelesítő 

 
Mellékletek: 

1. számú a 88/2013.(III.28.) határozattal elfogadott ÉHG Zrt tájékoztató 

2. számú a 89/2013.(III.28.) határozattal elfogadott Szent Borbála Idős Otthon munkájáról szóló 

beszámoló  

3. számú a 90/2013.(III.28.) határozattal elfogadott, az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 

4. számú Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(IV.8.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

5. számú a 91/2013.(III.28.) határozattal elfogadott vagyongazdálkodási terv 

6. számú Berente Községi Önkormányzat 8/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 

2012. évi költségvetéséről szóló 29/2012.(XI.30.), 26/2012.(X.26.), 21/2012.(IX.3.), 

14/2012.(V.7.) rendelettel módosított 7/2012.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

7. számú a 92/2013.(III.28.) határozattal elfogadott a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és működéséről szóló Megállapodás I. számú módosítással elfogadott 

egységes szerkezete 

8. számú a 93/2013.(III.28.) határozattal elfogadott Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzata 
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9. számú a 94/2013.(III.28.) határozattal elfogadott Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda 

intézményvezető pályázati kiírás és tervezete 

10. számú a 95/2013.(III.28.) határozattal elfogadott Művelődési ház előterjesztése a Költészet napja 

költségeire 

11. számú a 99/2013.(III.28.) határozattal elfogadott Berentei Általános Iskola előterjesztése 

12. számú a 100/2013.(III.28.) határozattal elfogadott Berente Község Önkormányzata és a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Kazincbarcika Tankerülete között létrejött Megállapodás 

13. számú a 100/2013.(III.28.) határozattal elfogadott Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 

14. számú a 103/2013.(III.28.) határozattal elfogadott Berentei Település Gondnokság 2013. évi 

munkaterve és annak tervezetet 

15. számú a 104 /2013.(III.28.) határozattal elfogadott, a Berentei Település Gondnokság előterjesztését 

(gumicsizma, esőkabát vásárlás) 

16. számú a 105/2013.(III.28.) határozattal elfogadott, a Berentei Település Gondnokság előterjesztését 

(1 db lakókocsi vásárlás) 

17. számú a 106/2013.(III.28.) határozattal elfogadott, az Alexander 2001 Kft  670 eFt összegű 

árajánlata 

18. számú a 107/2013.(III.28.) határozattal elfogadott, Berente község honlapjának készítésére adott 

árajánlatok kimutatása 


