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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. április 29-én a Polgármesteri 

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

 

Jelen vannak:  Juhász József polgármester  
 Szántó Lajos alpolgármester 
 Fodorné Szabó Erika képviselő  
 Nyeste József képviselő 
 Pogány Sándor képviselő 
 Szakmári Attila képviselő  
 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, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szakmári Attila  

képviselőt  javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 
Nyilvános ülés 
1. Beszámoló a 2012. évi pénzügyi terv teljesítéséről (zárszámadási rendeletalkotás) 
 Előterjesztő: polgármester 
 A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata a pénzügyi terv teljesítéséről. 
 Előadó: a bizottság elnöke 
2. Tájékoztató az ÉRV Rt. szolgáltatásról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás) 
 Előterjesztő: ÉRV Rt. igazgató 
3. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület, Rendőrség munkájáról és beszámoló a mezőőri szolgálat 

tevékenységéről.  
 Előterjesztő: rendőrkapitány, egyesület elnöke, intézményvezető 
4. A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. 
 Előterjesztő: jegyző 
5. Indítványok, bejelentése, javaslatok 
 
Zárt ülés 
6. BMESZ intézményvezetői pályázat elbírálása 
7. Személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

 

 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok 
módosítását, illetve 6 igen és 1 tartózkodással megválasztotta Szakmári Attila képviselőt jkv. 
hitelesítőnek.  
 

1. Napirendi pont 

Tájékoztató a Polgárőr Egyesület, Rendőrség munkájáról és beszámoló a mezőőri szolgálat 
tevékenységéről.  
Előterjesztő: rendőrkapitány, egyesület elnöke, intézményvezető 
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Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy beszámolókat a képviselő-testület tagjai 

megkapták. Felkéri a Rendőrség képviseletében megjelent Szternai Tamás őrnagyot, hogy ismertesse a 

Rendőrség beszámolóját. 

Szternai Tamás őrnagy ismerteti a Rendőrség beszámolóját. Az őrs illetékességi területén 50 %-kal (14-

ről 21-re) emelkedett a testi sértések száma. Berentén 2011. évben nem folytattak eljárást testi sértés 

elkövetése miatt, míg 2012. évben 2 esetben indult nyomozás ebben a bűncselekményi kategóriában. A 

Sajószentpéteri Rendőrőrs területén 2011. évben 9, míg az értékelt időszakban 7 esetben indult büntető 

eljárás ittas vezetővel szemben. Berentén 2012. évben nem jártak el ittas vezető ellen. Kiskorú 

veszélyeztetése miatt az őrs területén 2011-ben 4, míg az elmúlt évben 11 alkalommal folytattak eljárást. 

Berentén az értékelt két évben nem történt ilyen bűncselekmény. 

Megköszöni az önkormányzattól kapott támogatást, 2 db jól felszerelt robogót vásároltak belőle. A helyi 

Polgárőrséggel nagyon jó kapcsolat, elismerően beszél munkájukról. Jó kapcsolat alakult ki az Általános 

Iskola és a körzeti megbízott között.  

Nyeste József képviselő nem akarja kritizálni a Rendőrség munkáját, csak dicséret illeti meg őket. Volt 

egy gyilkosság a faluban, aminek a felderítése nem valósult meg, a lakosság nem sokat tud erről. A 

községben van egy körzeti megbízott, de többek véleménye az, hogy a feladatát nem igazán látta el  - 

beszélgetés, odafigyelés elmaradt. Tudomása szerint a körzeti megbízott áthelyezését kérte egy másik 

területre. Ki fogja ellátni a feladatát? Felveti továbbá, hogy a közelmúltban történt egy olyan eset, hogy 

egy házi gondozott rosszul lett, értesítették a rendőrséget és csak 2 és fél óra múlva jött ki a helyszínre. 

Mi ennek az oka ? Maximálisan elismeri ennek ellenére a Rendőrség munkáját.  

Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányság vezető megköszöni az önkormányzattól kapott támogatást. A 

körzeti megbízottal kapcsolatban köszöni az észrevételt. A házi gondozottal kapcsolatban pedig meg 

fogja vizsgáltatni miért késett a Rendőrség. A körzeti megbízott áthelyezési kérelmet nyújtott be. 

Áthelyezése 6 hónapig vissza lett tartva, még nem tudni, hogy a felettes szerv elfogadja vagy nem. Jelen 

pillanatban nem tud arra válaszolni, hogy ki fogja ellátni a feladatot.  

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy a házi gondozott időközben elhunyt a kórházban, 

valószínű nem az lehetett a probléma, hogy a rendőrség késve érkezett. Tudomása szerint a rendőröknek 

valamilyen elfoglaltságuk volt, azért késtek.  

Dr. Mecser Tamás megyei rendőrkapitány  az emberöléssel kapcsolatban elmondja, hogy nagy adósság 

az ügy, dolgoznak rajta. Látókörükbe került egy olyan személy, aki szóba jöhet, de nem bizonyított. Bízik 

abban, hogy a következő beszámolónál konkrétumokat tudnak mondani. 

Juhász József polgármester megköszöni a Rendőrség beszámolóját.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 
munkájáról szóló beszámolót és azt kiegészítés nélkül/kiegészítéssel elfogadta. 
A beszámoló a jkv. … számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
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Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 135/2013.(IV.29.) határozata a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 
munkájáról szóló beszámolót és azt kiegészítés nélkül/kiegészítéssel elfogadta. 
A beszámoló a jkv. 1. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
 
 
2. Napirendi pont 
Tájékoztató az ÉRV Rt. szolgáltatásról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás) 
Előterjesztő: ÉRV Rt. igazgató 
Juhász József polgármester köszönti az ÉRV Zrt. képviseletében megjelent Hudák József divizió 

vezetőt.  

Hudák József ÉRV Zrt. Megköszöni, hogy a képviselő-testület hozzájárult az 575 és 577 hrsz-ú terület 

megvásárlásához. Elmondja, hogy 2012. évben  az ivóvíz-szolgáltatás területén felújítási feladatként 76 

db főmérő illetve 11 db mellékvízmérő cseréjét hajtották végre. 2012. évben karbantartási keretük terhére 

az üzemeltetési feladatok ellátását (medence, elosztóhálózat mosatása, zöldterület karbantartás) végezték. 

Berente csatornahálózatán továbbra is nagy gondot okoz a nagymennyiségű idegen víz, mely elsősorban a 

BorsodChem kerítése és biológia közötti, ill. az ipari úton lévő hálózaton jelentkezik.  

Juhász József polgármester elmondja, hogy megjelent a sajtóban, hogy január 1-től a víziközmű át lesz 

alakítva. 

Hudák József ÉRV Zrt. közli, hogy megindult az országban a víziközmű szolgáltató kialakítása, 

tudomása szerint 30-40 szolgáltatóra le fog csökkenni. 

Juhász József polgármester úgy tudja, hogy júniustól 10 % rezsicsökkentés várható. Mennyiben érinti 

az ÉRV Zrt-t? 

Hudák József ÉRV Zrt. elmondja, hogy a kigazdálkodás társaságon belül az üzemeltető állományt érinti 

pld. anyaggazdálkodás.  

Juhász József polgármester javasolja az ÉRV Zrt. tájékoztatójának elfogadását. Ismerteti a határozati 

javaslatot. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete /2013.(IV.29.) határozata az ÉRV Zrt 
tájékoztatójának elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta az ÉRV Zrt tájékoztatóját és azt kiegészítés 
nélkül/kiegészítéssel tudomásul vette. 
A tájékoztató a jkv. 2. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
 
Juhász József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet 

szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 136/2013.(IV.29.) határozata az ÉRV Zrt 
tájékoztatójának elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta az ÉRV Zrt tájékoztatóját és azt kiegészítés 
nélkül/kiegészítéssel tudomásul vette. 
A tájékoztató a jkv. 2. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
 
 
3. Napirendi pont 
Polgárőr egyesület beszámolója 
Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a Polgárőr egyesület beszámolóját a képviselő-

testület tagjai megkapták.  

Szőkéné Erős Krisztina Polg.egy. elnöke ismerteti a Polgárőr egyesület beszámolóját. Részletezi az 

önkormányzattól kapott támogatás felhasználását. 2013. évben a Polgárőrség létszáma változott, 1 fő 

kilépett és 5 fő belépését fogadta el az egyesület tagsága. Megköszöni az önkormányzattól kapott 

támogatást. Elmondja, hogy a Rendőrkapitánysággal és a Rendőrőrssel nagyon jó a kapcsolat, segítik 

egymás munkáját.  

Nyeste József képviselő megköszöni az egyesület munkáját. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy felvetődött a testület részéről egy új autó vásárlása  

Polgárőr Egyesület részére. Kéri az egyesület vezetőjét, hogy nézzenek utána egy használat autónak és 

terjesszék a testület elé. Javasolja a beszámoló elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a Polgárőr Egyesület 
munkájáról és önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Polgárőr Egyesület munkájáról és az 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót és azt kiegészítés nélkül/kiegészítéssel 
elfogadta. 
A beszámolók a jkv. 3. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző     Határid ő: folyamatos 
 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 137/2013.(IV.29.) határozata a Polgárőr Egyesület 
munkájáról és önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Polgárőr Egyesület munkájáról és az 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót és azt kiegészítés nélkül/kiegészítéssel 
elfogadta. 
A beszámoló a jkv. 3. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző     Határid ő: folyamatos 
 

 

4. Napirendi pont 
Mezőőri szolgálat beszámolója 
 
Heutschy László TG vezető ismerteti a mezőőri szolgálat beszámolóját. Tájékoztatásul közli, hogy 3 fő 

mezőőr látja el a szolgálatot.  
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Nyeste József képviselő megjegyzi, hogy volt olyan időszak amikor a mezőőrök helyettesítették a 

halőröket. A mezőőröknek az legyen a feladata, hogy a mezőt őrizze. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a mezőőri szolgálat 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Település Gondnokság keretében 
működő mezőőri szolgálat munkájáról  szóló beszámolót és azt kiegészítés nélkül/kiegészítéssel 
elfogadta. 
A beszámolók a jkv. … számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
 
Juhász József polgármester javasolja a mezőőri szolgálat beszámolójának elfogadását. Felkéri a 

képviselő-testületet szavazása. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 138/2013.(IV.29.) határozata a mezőőri szolgálat 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Település Gondnokság keretében 
működő mezőőri szolgálat munkájáról  szóló beszámolót és azt kiegészítés nélkül/kiegészítéssel 
elfogadta. 
A beszámoló a jkv. 4.  számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző, BTG int. vez.    Határid ő: folyamatos 
 
 
Juhász József polgármester SZÜNET-et t rendel el.  
 
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülése, a 2012. évi zárszámadási rendelet, valamint a 2014. évi kv.-i 
koncepció véleményezése 
 
Juhász József polgármester bejelenti, hogy folytatódik a nyilvános ülés. Megállapítja, hogy a testület 

létszáma 7 fő, az ülés határozatképes 

 
 
5. Napirendi pont 
Beszámoló a 2012. évi pénzügyi terv teljesítéséről (zárszámadási rendeletalkotás) 
Előterjesztő: polgármester 
Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a 2012 évi zárszámadást a képviselő-testület 

tagjai megkapták.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke elmondja, hogy a mai összevont bizottsági ülésen a 

bizottság tagjai megtárgyalták a 2012. évi zárszámadást és azt hiányosnak tartották. A beruházási és 

felújítási munkákat tartalmazó táblázatok további részletezését tartják szükségesnek a képviselők. 

Javasolja, hogy hiánypótlás után tárgyalja újra a testület. 

Juhász József polgármester javasolja a 2012. évi zárszámadás jóváhagyásának elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül a májusi ülésre elnapolja az önkormányzat 

2012. évi zárszámadásának elfogadását. 
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6. Napirendi pont 
A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. 
Előterjesztő: jegyző 
 
Fortuna János jegyző ismerteti a két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról 

szóló tájékoztatót.  

Juhász József polgármester javasolja a tájékozató elfogadását. 

 

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

és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást. 

 
 
7. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 
7.1. 2014. évi költségvetési koncepció  
Fortuna János jegyző közli, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. január 1-

től hatályos 24. § (1) bekezdése április 30-ig költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elő az 

önkormányzatok számára. A koncepció készítés korábbi években megszokott november 30-i 

határidejének jóval korábbi dátumra történő módosításának oka, hogy a jövőben az önkormányzatok 

költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellő időben előkészített 

legyen. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnök elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott munkáltató 

kölcsön összege maradjon az elmúlt évekhez hasonlóan. Javasolja a 2014 évi költségvetési koncepció 

elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a 2014. évi 
költségvetési koncepció elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a 2014. évi költségvetési koncepcióról 
szóló előterjesztést és azt kiegészítés nélkül/kiegészítéssel elfogadta. 
Az előterjesztés a jkv. … számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
 
Juhász József polgármester javasolja az önkormányzat 2014. évi koncepciójának elfogadását. Felkéri a 

képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 139/2013.(IV.29.) határozata a 2014. évi 
költségvetési koncepció elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a 2014. évi költségvetési koncepcióról 
szóló előterjesztést és azt kiegészítés nélkül/kiegészítéssel elfogadta. 
Az előterjesztés a jkv.5. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző     Határid ő: folyamatos 
 
 
7.2. SztBIO előterjesztés: Munkáltatói kölcsön maximum emelése 
Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató ismerteti az előterjesztést.  
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A költségvetési rendeletben foglaltak szerint munkavállalónként 1.5 mFt munkáltatói kölcsön adható, 

azonban két dolgozó szeretne magasabb összeget 2 mFt/fő  igénybe venni. 

Fodorné Szabó Erika képviselő nem támogatja a kérelem elfogadását. 

Nyeste József képviselő elmarasztalja az intézményvezetőt. A testületnek van egy rendelete, ennek 

ellenére 2 mFt munkáltatói kölcsönről szól az előterjesztés. Az igénylőkkel ismertetni kellene a rendeletet 

és az abban foglaltak szerint kellene eljárni. Fel kell vállalni, hogy ennyi adható és nem több.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke nem támogatja az előterjesztés jóváhagyását.  

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazzon a SztBIO előterjesztéséről. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 140/2013.(IV.29.) határozata a SztBIO munkáltatói 
kölcsön maximális összegének emelésére vonatkozó előterjesztésének elutasításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 

E l u t a s í t j a 
az SztBIO munkáltatói kölcsön maximális összegének emelésérére vonatkozó előterjesztésének 
elutasításáról. 
Az előterjesztés a jkv. 6. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető   Határid ő: azonnal 
 
 
7.3. SztBIO előterjesztés: házi segítségnyújtás-bérkiegészítés 
 
Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató ismerteti az előterjesztést. A házi segítségnyújtás ellátására 2 

kolléganő helyett 4 fő kellene. Anyagi segítséget kérnek a házi segítségnyújtás ellátásáért. 

Kazincbarcikán 30 eFt/hó/fő összeget kapnak. A berentei dolgozóknak 15 eFt/hó/fő volt betervezve.  

Szakmári Attila képviselő javasolja a 15 eFt/fő/hó összeget kiegészíteni úgy, hogy a bérük kijöjjön 45 

eFt-ra 

Nyeste József képviselő felveti, ha ügyeletben látják el a feladatot, akkor nem hagyhatják el Berente 

területét. Ha pld. egy hétig ügyeletes valamelyik gondozó, egy hétig nem hagyhatja el Berente területét. 

30 eFt/hó/fő összeggel javasolja kiegészíteni a házi segítségnyújtásban résztvevő dolgozóknak az ügyeleti 

pótlékát.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a SztBIO 
előterjesztéseiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a SztBIO intézményvezetőjének a 
jelzőrendszeres szolgálatra, valamint a munkáltató kölcsönösszeg emelésére  vonatkozó előterjesztéseket. 
A testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra kötött megállapodás módosítását 
kezdeményezi, mivel a tervezett 25 ellátott helyett az ellátottak száma 35 főre nő, s így a két fő berentei 
gondozó, helyett négy főre van szükség. A gondozói létszámmal kapcsolatos többlet költségeket (15 
eFt/hó/fő ügyeleti költségen felül 30 eFt/hó/fő készenléti díj + járulékai) a testület a 2013. évi kv. 
tartalékkerete terhére biztosítja. 
Az előterjesztés a jkv. … számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 

Juhász József polgármester javasolja a SztBIO előterjesztésének elfogadását. Felkéri a képviselő-

testületet szavazásra. Megállapítja, hogy  
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 141/2013.(IV.29.) határozata a SztBIO 
előterjesztéseiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a SztBIO intézményvezetőjének a 
jelzőrendszeres szolgálatra, valamint a munkáltató kölcsönösszeg emelésére  vonatkozó előterjesztéseket. 
A testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra kötött megállapodás módosítását 
kezdeményezi, mivel a tervezett 25 ellátott helyett az ellátottak száma 35 főre nő, s így a két fő berentei 
gondozó, helyett négy főre van szükség. A gondozói létszámmal kapcsolatos többlet költségeket (15 
eFt/hó/fő ügyeleti költségen felül 30 eFt/hó/fő készenléti díj + járulékai) a testület a 2013. évi kv. 
tartalékkerete terhére biztosítja. 
Az előterjesztések a jkv. 7. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
7.4. Ingatlanvásárlás 

Fortuna János jegyző javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen döntsön az ingatlanvásárlásról. 

Juhász József polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el, hogy az ingatlan vásárlásokat zárt ülésen 

tárgyalja. Ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata zárt ülés 
elrendeléséről 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján zárt ülés rendel el a  
- Berente Bajcsy-Zs. út 7. 2/11. (hrsz: ….) számú lakás vásárlása ügyében, 
- Berente Kandó K. út 1. (hrsz: 37) számú lakás vásárlása ügyében, 
- Berente József A. út 2. szám alatti 3 db társasházi lakás megvásárlása ügyében, 
- Berente Esze T. út 9. szám alatti lakás megvásárlása ügyében, 
- Berente Gagarin út 12. 4/3. szám alatti megvásárlása ügyében, 
- Berente 1372 hrsz-ú ingatlan megvásárlása ügyében, 
- Farkaslyuk ifjúsági tábor megvásárlása ügyében 
adott felajánlások, javaslatok megtárgyalására. 
A kérelmek a jkv ... számú mellékletét képezik. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 142/2013.(IV.29.) határozata zárt ülés 
elrendeléséről 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján zárt ülés rendel el a  
- Berente Bajcsy-Zs. út 7. 2/11. (hrsz: ….) számú lakás vásárlása ügyében, 
- Berente Kandó K. út 1. (hrsz: 37) számú lakás vásárlása ügyében, 
- Berente József A. út 2. szám alatti 3 db társasházi lakás megvásárlása ügyében, 
- Berente Esze T. út 9. szám alatti lakás megvásárlása ügyében, 
- Berente Gagarin út 12. 4/3. szám alatti megvásárlása ügyében, 
- Berente 1372 hrsz-ú ingatlan megvásárlása ügyében, 
- Farkaslyuk ifjúsági tábor megvásárlása ügyében 
adott felajánlások, javaslatok megtárgyalására. 
A kérelmek a jkv 8. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző     Határid ő: azonnal 
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7.5. Alacska és Berente Községek önkormányzatai által kötött óvoda Társulási Megállapodás 
módosítása 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy Alacska és Berente Községek önkormányzatai által 

kötött óvoda Társulás Megállapodás módosítása szükséges, de javasolja az elnapolását a májusi ülésre. 

Juhász József polgármester javasolja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja az Alacska és Berente Községek 

önkormányzatai által kötött óvoda Társulási Megállapodás módosítását. 

 

7.6. Berentei Műszaki Ellátó szervezet Alapító Okirat módosítása 

Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy a Berentei Műszaki Ellátó szervezet Alapító Okiratának 

módosítása szükséges, a  Kormányhivatal kérte, hogy a vagyonkezelési szerződést is csatolna kell hozzá. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a BMESZ kv.-i szerv 
alapító okiratának módosításáról, a vagyonkezelési szerződés elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet, kv.-i 
szerv alapító okiratának módosítására valamint a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó javaslatot és azt 
kiegészítés nélkül elfogadta. 
A módosított alapító okirat egységes szerkezetben és a vagyonkezelési szerződés a jkv. … számú 
mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határidő: folyamatos 
 
Juhász József polgármester javasolja az BMESZ Alapító Okiratának elfogadását és a vagyonkezelési 

szerződés jóváhagyását. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 143/2013.(IV.29.) határozata a BMESZ kv.-i szerv 
alapító okiratának módosításáról, a vagyonkezelési szerződés elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet, kv.-i 
szerv alapító okiratának módosítására valamint a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó javaslatot és azt 
kiegészítés nélkül elfogadta. 
A módosított alapító okirat egységes szerkezetben és a vagyonkezelési szerződés a jkv. 9. számú 
mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
 
7.7. Árajánlatok megtárgyalása  
• Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje 
• Nyomtató-fénymásoló-szkenner beszerzése 

 
Fortuna János jegyző ismerteti az önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréjére és multifunkcionális 

fénymásoló beszerzésére adott árajánlatokat.  

Nyeste József képviselő megjegyzi, hogy az elkövetkezendő időben figyelni kell arra, hogy akik már 

régóta önkormányzati bérlakásban élnek, azoknak nincs kicserélve a nyílászáró, az újabbaknak pedig 

igen. 

Fortuna János jegyző javasolja, hogy a multifunkcionális fénymásoló beszerzésére a képviselő-testület 1 

mFt keretösszeget hagyjon jóvá. 
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Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …..2013.(IV.29.) határozata árajánlat elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s az alábbi 
döntést hozta: 
• Ablakcsere önkormányzati bérlakásokban (Berente, Bajcsy-Zs. utca 9. sz. 2. és Berente, Bajcsy-Zs. 
utca 5. 2/6) Fábián és Társa Kft. 571.500.- Ft 
• hivatali központi fénymásoló-nyomtató csere (keretösszeg) 1.000 eFt. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlatok kimutatása a jkv. 10. sz. mellékletét képezi 
Felelős: polgármester, jegyző       Határid ő: folyamatos 
 
Juhász József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet 

szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 144/2013. (IV.29.) határozata árajánlat 
elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s az alábbi 
döntést hozta: 
• Ablakcsere önkormányzati bérlakásokban (Berente, Bajcsy-Zs. utca 9. sz. 2. és Berente, Bajcsy-Zs. 
utca 5. 2/6) Fábián és Társa Kft. 571.500.- Ft 
• hivatali központi fénymásoló-nyomtató csere (keretösszeg) 1.000 eFt. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlatok kimutatása a jkv 10. sz. mellékletét képezi 
Felelős: polgármester, jegyző       Határid ő: folyamatos 
 
 
7.8. Árajánlatok az elmúlt három év építési, felújítási munkáinak garanciális bejárására 
 
Fortuna János jegyző ismerteti a beérkezett árajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot Berentés Mariann 

adta. 

Nyeste József képviselő tudomása szerint nem a műszaki ellenőr kérte a garanciális bejárást, hanem 

Pogány Sándor képviselő. Nem javasolja, hogy az elmúlt három év építési, felújítási munkáinak 

garanciális bejárásáért fizessenek. Nem tudja mi az oka a bejárás elmaradásának ! 

Juhász József polgármester kezdeményezi, hogy május 7-én legyen megtartva a falubejárás. 

Pogány Sándor képviselő javasolja, hogy készüljön egy kimutatást, ami tartalmazza az élő garanciális 

munkákat és azt is, ami korábban volt. 

Juhász József polgármester nem javasolja a beérkezett árajánlatok elfogadását. Véleménye szerint 

egyelőre nem kell műszaki ellenőr.  

 

 

7.9. Általános Iskola előterjesztései 

• Angol tankönyv 
Gyenesné Kovács Enikő mb. igazgató ismerteti az előterjesztést. Az iskolai tankönyvrendeléseket 2013. 

április 5-ig kellett leadni. Az állam által biztosított 12.000.- Ft/fő összeget a megrendelés nem haladhatta 
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meg, így egyes osztályokban az angol tankönyveket nem tudták megrendelni. A tankönyvek várható 

költsége 187.790.- Ft. 

Nyeste József képviselő mint az Oktatási biz. elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a Berentei Általános 
Iskola működési költségeinek pót előirányzati és dolgozói kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános Iskola működési 
költségeire vonatkozó pót előirányzati kérelmeket és az alábbi döntést hozta: 
Az  angol nyelvtankönyvek beszerzésére, a könyvtári állomány gyarapítására 186 eFt  pótelőirányzatot 
biztosít a 2013. évi tartalékkeret terhére. 
A kérelem a jkv. … számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
Juhász József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet 
szavazásra. Megállapítja, hogy 
 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 145/2013.(IV.29.) határozata a Berentei Általános 
Iskola működési költségeinek pót előirányzati és dolgozói kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános Iskola működési 
költségeire vonatkozó pót előirányzati kérelmeket és az alábbi döntést hozta: 
Az  angol nyelvtankönyvek beszerzésére, a könyvtári állomány gyarapítására 186 eFt  pótelőirányzatot 
biztosít a 2013. évi tartalékkeret terhére. 
A kérelem  a jkv. 11. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző, mb.igazgató    Határid ő: folyamatos 
 
 
• Nyári bogácsi táborozás költsége 
 
Gyenesné Kovács Enikő mb. igazgató ismerteti az előterjesztést. Az elmúlt évek hagyományainak 

megfelelően az idén is megszervezés alatt áll a bogácsi táboroztatás 2013. június 16-tól május 20-ig. 

A 3 fő pedagógus részére megbízási szerződés alapján bruttó 60.000.- Ft/fő díjazást terveznek. A 

kialakult új költségvetési tervezés miatt kérnék ezen összeg biztosítását, hogy továbbra is az eddigi 

feltételekkel történhessen a tanulók nyári bogácsi táboroztatása. A költségek összesen: 226.240.- Ft 

Nyeste József képviselő mint az Oktatási biz. elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a Berentei Általános 
Iskola működési költségeinek pót előirányzati és dolgozói kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános Iskola működési 
költségeire vonatkozó pót előirányzati kérelmeket és az alábbi döntést hozta: 
A  2013. évi nyári bogácsi táborozás költségeire 226.240.- Ft pótelőirányzatot biztosít a 2013. évi tartalékkeret 
 terhére. 
A kérelem  a jkv. … számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
Juhász József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet 

szavazásra. Megállapítja, hogy 

 
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 146/2013.(IV.29.) határozata a Berentei Általános 
Iskola működési költségeinek pót előirányzati és dolgozói kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános Iskola működési 
költségeire vonatkozó pót előirányzati kérelmeket és az alábbi döntést hozta: 
A  2013. évi nyári bogácsi táborozás költségeire 226.240.- Ft pótelőirányzatot biztosít a 2013. évi tartalékkeret 
 terhére. 
A kérelem a jkv. 12. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
 
 
• Szakmai továbbképzés 
 
Gyenesné Kovács Enikő mb. igazgató ismerteti az előterjesztést. A 2013. évi iskolai költségvetés egyéb 

dologi kiadások sorát kérnék megemelni 300 eFt-ra, mivel ezen a soron szereplő összeg 100 eFt, mely 

összeg előre láthatólag nem fedezi a felmerülő költségeket (pedagógus továbbképzések, szakmai napok 

kiadásai).  

Nyeste József képviselő mint az Okt.biz. elnöke, hogy a szakmai dolgok tekintetében az intézmény a 

KIK-hez tartozik. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem támogatja.  

Gyenesné Kovács Enikő mb. igazgató szerint a dologi kiadások az  önkormányzatot terhelik.  

Szakmári Attila képviselő javasolja az előterjesztés jóváhagyását. 

Fortuna János jegyző elmondja, hogy van olyan pedagógus aki elkezdte a tanulmányait amit az 

önkormányzat támogatott. Ha nem tudja továbbra is biztosítani a támogatást lehet, hogy a tanulmányait 

félbe kell szakítania. Gondolja át a testület a döntését.  

Nyeste József képviselő mint az Okt. biz. elnöke szerint a szakmai résztét a KIK fogja meghatározni. 

Az Oktatási Bizottság nem támogatja az előterjesztést. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a Berentei Általános 
Iskola működési költségeinek pót előirányzati és dolgozói kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános Iskola működési 
költségeire vonatkozó pót előirányzati kérelmeket és az alábbi döntést hozta: 
Elutasítja az intézmény pedagógus továbbképzésre benyújtott előterjesztését. 
A kérelem a jkv …...sz. mellékletét képezi 
Felelős:  polgármester, jegyző, mb. igazgató   Határid ő: azonnal 
 

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

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 147/2013.(IV.29.) határozata a Berentei Általános 
Iskola működési költségeinek pót előirányzati és dolgozói kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános Iskola működési 
költségeire vonatkozó pót előirányzati kérelmeket és az alábbi döntést hozta: 
Elutasítja az intézmény pedagógus továbbképzésre benyújtott előterjesztését. 
A kérelem a jkv 13. sz. mellékletét képezi 
Felelős:  polgármester, jegyző, mb. igazgató    Határid ő: azonnal 
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• Úszásoktatás, Balatonszepezdi táborozatás 

Juhász József polgármester ismerteti az Általános Iskola előterjesztést úszásoktatással kapcsoltban. 

Tájékoztatásul közli, hogy a Kazincbarcikával kötendő megállapodásban az úszásoktatás és a 

balatonszepezdi táboroztatás is szerepel, melyet a képviselő-testület jóváhagyott. 

A balatonszepezdi táboroztatás részleteinek megbeszélését javasolja elnapolni. 

A testület határozathozatal nélkül egyetért a javaslattal. 

 

• Munkáltatói kölcsön  

Gyenesné Kovács Enikő mb. igazgató ismerteti az előterjesztést. Az intézményi átszervezés során az 

ÁMK pedagógusai átkerültek a KLIK állományába, tehát munkáltatójuk megváltozott. A nevelőtestület 

tagjai közül 5 fő vett fel az előző években munkáltatói kölcsönt az önkormányzattól.  A kialakult új 

helyzet miatt kérnék, hogy továbbra is az eddigi feltételekkel történhessen a munkáltatói kölcsön 

törlesztése az önkormányzat felé. 

Tóth Tamás képviselő javasolja az előterjesztés elfogadását.  

Szakmári Attila képviselő egyetért a javaslattal. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a Berentei Általános 
Iskola dolgozói kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános Iskola működési 
költségeire vonatkozó pót előirányzati kérelmeket és az alábbi döntést hozta: 
A testület hozzájárul, hogy a KLIK állományába átkerült pedagógusok munkáltatói kölcsöneiket az 
eredeti feltételekkel törleszthessék az önkormányzat felé. 
A kérelmek a jkv. … számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
Juhász József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet 

szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 148/2013.(IV.29.) határozata a Berentei Általános 
Iskola dolgozói kérelmeiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános Iskola működési 
költségeire vonatkozó pót előirányzati kérelmeket és az alábbi döntést hozta: 
A testület hozzájárul, hogy a KLIK állományába átkerült pedagógusok munkáltatói kölcsöneiket az 
eredeti feltételekkel törleszthessék az önkormányzat felé. 
A kérelmek a jkv. 14. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző, mb. igazgató   Határid ő: folyamatos 

 

 

7.10. Árajánlat: Esze T. úti akna megemelés, magasított útszegély készítés 

Juhász József polgármester ismerteti a beérkezett árajánlatot az Esze T. úti akna megemelés, magasított 

útszegély készítésére, melynek összege 95 eFt +ÁFA.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az árajánlat elfogadását. 
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Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a árajánlat 
elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Tóth Attila (Miskolc, 
Reisinger F. út 17.) vállalkozó árajánlatát az Esze T. úti akna megemelés, magasított útszegély 
készítésére, melynek összege 95 eFt  + ÁFA. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlat a jkv. ….. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,     Határid ő: folyamatos 
 

Juhász József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet 

szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 149/2013.(IV.29.) határozata a árajánlat 
elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Tóth Attila (Miskolc, 
Reisinger F. út 17.) vállalkozó árajánlatát az Esze T. úti akna megemelés, magasított útszegély 
készítésére, melynek összege 95 eFt  + ÁFA. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlat a jkv. 15. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,     Határid ő: folyamatos 
 

 

7.11. Felvetések, észrevételek 

 
Nyeste József képviselő az alábbi észrevételeket teszi: 

Gyümölcsfa, virág osztás 

Nagyon sokan nem értesültek a faluban arról, hogy gyümölcsfát, illetve virágot lehetett volna igényelni. 

Javasolja, hogy ezentúl ne csak a helyi képújságban szerepeljenek a lakosságot érintő tájékoztatások, 

hanem a kihelyezett hirdetőtáblákon is.  

Programszervezés 

A közelmúltban sok olyan program volt a községben, amire valószínű a lakosság is kíváncsi lett volna. A 

probléma azt volt, hogy délelőttre szervezték, a lakosság zöme dolgozik ilyenkor, pld. költészet napja. A 

jövőben erre jobban oda kell figyelni. A műfüves pálya nyitva tartását át kellene dolgozni. 

Egy kicsit neheztel a polgármesterre amiért nem vesz részt a rendezvényeken. A költészet napjára más 

települések polgármesterei megjelentek, de a berentei önkormányzat részéről sem a polgármester, sem az 

alpolgármester nem volt jelen, a jegyző mondott beszédet. Ez egyetlen településen sem történhet meg, ez 

nem a jegyző tisztje. Javasolja, hogy az augusztus 20.-i kenyérszentelés a Fő téren legyen és ne a 

templomban. A polgármester ne legyen ilyen inaktív, ha mégis nem tud megjelenni adja át az 

alpolgármesternek.  

A Település gondnokság vezetője felé: a fásítás beindult, folytatni kellene, erre költeni kell. 

Fő tér felújítás: 

Arról volt szó, hogy a Fő tér le lesz betonozva, ennek ellenére le lett szórva kőzúzalékkal.  
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Néhány kérdés a polgármester felé: 

1. A honlap készítés hogy áll? 

2. Kastély kivásárlása: tárgyalt-e az érintettekkel? 

3. Temető urnafal építés.  

Juhász József polgármester válaszol: 

A honlap szerkesztéssel kapcsolatban nem tud választ adni, a szerkesztővel a jegyző folytatott 

tárgyalásokat. 

A költészet napján azért nem tudott részt venni, mert a BorsodCem volt igazgatója Kovács F. László 

kereste fel. 

Kastély kiváltása: el kell dönteni mi legyen a rendőr lakással, el kell dönteni, hogy a Mogyorósi és társai 

igényét elfogadja-e a testület. Ha a képviselők azt mondják, hogy érdemben kell tárgyalni, akkor 

meghívja őket a testületi ülésre.  

Hogy nem szerepel? – szerinte nem kíváncsiak rá, sem a beszédre,  annál inkább a programokra. 

Főtér: 

Hogy lehetett volna jobban megcsinálni? – le kellett volna betonozni? – utána meg felszedni? 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy megegyeztek abban, hogy le lesz betonozva, ennek ellenére nem 

így készül el, kő lett leszórva. 

Juhász József polgármester elfogadja a kritikát, amin tud változtat, de nem fogja mutogatni magát. 

Szántó Lajos alpolgármester is úgy emlékszik, hogy a testület megegezett abban, hogy betonozva lesz a 

főtér és nem így készült el. 

 

 

7.12. Kazincbarcikai mozgáskorlátozottak támogatási kérelme 

Juhász József polgármester ismerteti a kazincbarcikai mozgáskorlátozottak támogatási kérelmét. 

Szakmári Attila képviselő egyszeri 100 eFt támogatást javasol. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a Kazincbarcikai 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Kazincbarcikai 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének kérelmét. Az Egyesület részére egyszeri 100 eFt támogatást biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
A kérelem  a jkv …. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
 

Juhász József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 150/2013.(IV.29.) határozata a Kazincbarcikai 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Kazincbarcikai 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének kérelmét. Az Egyesület részére egyszeri 100 eFt támogatást biztosít. 
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Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
A kérelem  a jkv 16. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
 

 

7.13. Optimális Biztosítási Portfolió Kft. ajánlata 

 
Juhász József polgármester ismerteti az Optimális Biztosítási Portfolió Kft. ajánlatát. Javasolja 
elutasítását.  
Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.25.) határozata az Optimális 
Biztosítási Porfólió Kft javaslatának elutasítás 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 

E l u t a s í t j a 
az Optimális Biztosítási Porfólió Kft javaslatát  
A társaság levele a jkv. … számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: azonnal 
 
Juhász József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet 

szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 151/2013.(IV.29.) határozata az Optimális 
Biztosítási Porfólió Kft javaslatának elutasítás 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 

E l u t a s í t j a 
az Optimális Biztosítási Porfólió Kft javaslatát  
A társaság levele a jkv. 17. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: azonnal 
 
 
7.14. Farkaslyuki Ifjúsági tábor 
 
Juhász József polgármester ismerteti Farkaslyuk község önkormányzatának levelét, miszerint Berente 

község önkormányzatának képviselő-testülete gondolja át a Farkaslyuki Ifjúsági Tábor működtetését. 

Javasolja az elutasítását. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke egyetért az elutasítási javaslattal. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(IV.29.) határozata a Farkaslyuki Ifjúsági 
Tábor működtetésében való együttműködés elutasításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és 

E l u t a s í t j a 
A Farkaslyuki Ifjúsági Tábor működtetésében való együttműködést 
A kérelem  a jkv …  számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: azonnal 
 
Juhász József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet 
szavazásra. Megállapítja, hogy 
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 152/2013.(IV.29.) határozata a Farkaslyuki 
Ifjúsági Tábor működtetésében való együttműködés elutasításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és 

E l u t a s í t j a 
A Farkaslyuki Ifjúsági Tábor működtetésében való együttműködést 
A kérelem  a jkv 18. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: azonnal 
 
 
7.15. Lukács Gábor Berente, Ady E. utca 5. sz. alatti lakos panasza 

 
Juhász József polgármester bejelenti, hogy Lukács Gábor berentei lakos ügyének tárgyalását nyilvános 

ülésen kérte. Megadja a szót. 

Lukács Gábor berentei lakos elmondja, hogy már járt a képviselő-testület előtt kártérítése ügyében. A 

családi házukról van szó, folyamatosan vizesedik, romlik az állapota. Ígéretet kapott problémája 

megoldására, de nem történt semmi. Megkapta a határozatot, melyben a képviselő-testület 1,2 mFt-ot 

hagyott jóvá részükre. Ezt az összeget nem fogadják el.  

Juhász József polgármester közli, hogy már egyszer kifizetett az önkormányzat részükre 500 eFt 

szakértői díjat. Annak a szakértnek fizették ki ezt az összeget, akit Lukács Gábor berentei lakos kért fel 

kárának megállapítására, ő írta le az 1,2 mFt kárösszeget is. A képviselő-testület ennek alapján hagyta 

jóvá ezt az összeget.  

Lukács Gábor berentei lakos elmondja, hogy kb. 2 hónapja kapott egy megállapodást, de azért jött ide 

mért nem halad a dolog.  

Fortuna János jegyző közli, hogy a testület hozott egy döntést, ehhez kapcsolódott a megállapodás. A 

testület úgy állapította meg a szóban forgó összeget, hogy a lakos nem tarthat igényt további követelésre.  

Lukács Gábor berentei lakos a vizesedésre elfogadja ezt az összeget, de azt nem, hogy további 

követelése nem lesz.  

Juhász József polgármester kérdezi, hogy mit von kétségbe Lukács Gábor? 

Lukács Gábor lakos közli, hogy egyszer azt mondta a polgármester, ha 3 mFt-ba kerül is meg kell 

csinálni.  

Juhász József polgármester kérdezi, miért nem írt le a szakértő 3 mFt-ot? 1,2 mFt-ot írt le, úgy gondolja 

a testület tisztességesen járt el. A szakértőt is az önkormányzat fizette.  

Tóth Tamás képviselő szerint nem pénzt kell Lukácséknak, hanem azt kérik, hogy az önkormányzat 

csináltassa meg a munkákat. Lukácsék azért nem akarják elfogadni az 1.2 mFt-ot, mert a lakás vizesedhet 

tovább és helyreállítása további költséggel jár.  

Fortuna János jegyző elmondja, hogy az önkormányzat által felkért szakértő kizárta az önkormányzat 

felelősségét. Lukácsék szakértője nem adott választ, hogy kinek a hibája. Ha ezt az önkormányzat okozta 

volna, akkor javasolná, hogy a felvállalja a további munkálatokat. Ilyen kérdésben csak a bíróság lehet az 

illetékes. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy a két szakértő teljesen mást állít.  
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Lukács Gábor lakos szerint az önkormányzat képviseletében eljáró Puskás nagy szaktekintély, nehéz 

ellene szólni. 

Tóth Tamás képviselő szerint megint a bíróságnál tartanak, szerinte a megegyezés útjára kell lépni.  

Geodéziai fúrásokat kell elvégeztetni először. Még egy lyukat sem fúrtak sehová, ebből az irányból el 

lehetne indulni.  

Lukács Gábor lakos érdekesnek találja, hogy a SztBIO-ban nem található meg a geodéziai felmérés, 

nincs meg Kazincbarcikán sem, sőt a tervezőnél sem. Nem érti, hogy ezek a dokumentációk miért 

nincsenek meg. 

Szántó Lajos alpolgármester megerősíti, hogy a képviselő-testület elfogadta Lukácsék szakértőjének a 

kárjavaslatát, ő mondta ki ezt az összeget.  

Tóth Tamás képviselő szerint a papíroknak meg kell lenni. Volt-e előrelépés ezzel kapcsolatban ? 

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a geodéziai fúrásokat valószínűleg a Geokomplex Kft. készítette, 

tőlük biztosan be lehet szerezni. A szakértő ezidáig nem kérte, a mélyépítési tervek nincsenek meg. Az 

intézmény sokszor át lett tervezve, a hivatalban van egy terv, de az nem a végleges. Megpróbálta 

beszerezni, de Lukácsék még hivatalosan nem jelezték, hogy szükségük lenne rá.  

Nyeste József képviselő szerint a dokumentáció megléte törvényben foglalt dolog. Kinek kellett ezt 

megőrizni? Nem akarja elhinni, hogy nincsenek meg a dokumentációk.  

Tóth Tamás képviselő felveti, hogy hány hónapot adnak még ennek az ügynek?! Ki kell tűzni ez 

időpontot ! A jövő héten hétfőre meg lehet szerezni az iratokat? 

Fortuna János jegyző közli, ha a statikai szakvéleményt készítőnek megvan, akkor igen.  

Juhász József polgármester szerint is a próbafúrásokat meg kell csinálni. Mondja meg Lukács Gábor, 

hogy hol kell megfúrni ! 

Tóth Tamás képviselő szerint meg kell bízni egy olyan szakembert, akinek van egy hatósági igazolvány, 

csinálja meg a fúrásokat.  

Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy már egyszer az önkormányzat kifizetett 500 eFt-ot. 

 

Fortuna János jegyző felveti, hogy mi az a műszaki megoldás ami megoldja a problémát? Meg kell 

vizsgálni mi van a mélyben ! Na, de ki a felelős ?! Össze kell hasonlítani régit az új méréssel, egyáltalán 

mi változott ! 

Nyeste József képviselő szerint annyi szimpatikus, hogy Lukács Gábor nem azért jött ide a képviselő-

testület elé, hogy még több pénzt kérjen, hanem azért, hogy az eredeti állapotot állítsuk vissza, ezt kell 

hogy tolerálja mindenki.  

Lukács Gábor lakos elmondja tovább, hogy azt az ígéretet is kapta, hogy új kerítést építenek nekik, de 

nem valósult meg.  

Szántó Lajos alpolgármester szerint meg kell keresni a Lukácsék szakértőjét, számoljon be arról, hogy 

mit csinált 500 eFt-ért. 

Tóth Tamás képviselő szerint meg kell próbálni megkeresni a terveket, a képviselő-testület elé kell 

hozni Lukácsék szakértőjét – felmerül a kérdés, van-e jogosultsága egyáltalán?  
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Juhász József polgármester szerint ennek lesz egy további költsége. Ha a Lukácsék szakértőjét nem 

lehet elérni, meg kell bízni egy másikat, ennek viszont költsége lesz.  

Fortuna János jegyző javasolja, hogy árajánlatokat kell kérni geodéziai mérésekre, kivitelezésre. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(IV.29.) határozata Lukács József illetve 
fia, Lukács Gábor kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Lukács József és fia, Lukács Gábor 
Berente Ady E. út 5. szám alatti lakos kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
Az újabb illetve módosított kárigény elbírálása érdekében a testület utasítja a hivatalt, hogy szerezzék be 
az idősek otthona statikai szakvéleményét, az akkori fúrások eredményét és kérjenek árajánlatot az újabb 
statikai szakvélemény, próbafúrások készítésére. 
Felelős:  polgármester, jegyző,     Határid ő: folyamatos 
 
Juhász József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet 

szavazásra. Megállapítja, hogy  

 
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 153/2013.(IV.29.) határozata Lukács József illetve 
fia, Lukács Gábor kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Lukács József és fia, Lukács Gábor 
Berente Ady E. út 5. szám alatti lakos kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
Az újabb illetve módosított kárigény elbírálása érdekében a testület utasítja a hivatalt, hogy szerezzék be 
az idősek otthona statikai szakvéleményét, az akkori fúrások eredményét és kérjenek árajánlatot az újabb 
statikai szakvélemény, próbafúrások készítésére. 
Felelős:  polgármester, jegyző,     Határid ő: folyamatos 
 
 
7.16. Berentei Óvoda fejlesztésére, felújítására és akadálymentesítésére vonatkozó pályázat 
 
Fortuna János jegyző ismerteti a pályázati feltételeket a berentei óvoda fejlesztésére, felújítására.  

Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a pályázat benyújtásához. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(IV.29.) határozata a Berentei Óvoda 
fejlesztésére, felújítására és akadálymentesítésére vonatkozó támogatási pályázat benyújtásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Óvoda fejlesztésére, felújítására 
vonatkozó támogatási pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
A berentei óvoda fejlesztése, felújítása és akadálymentesítése célú pályázat 
Jogszabályi hivatkozás: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény 3. melléklet 10. a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
előirányzata és a végrehajtásáról szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet. 
A pályázat beadási határideje: 2013. május 2. 
A beruházás bruttó költsége összesen 16.483-763 eFt, melynek megoszlása az alábbiak szerint alakul. 

• Saját forrás: 5.478.763 Ft %-os megoszlás:   33,2 % 
• Igényelt támogatás 11.005.000 Ft  66,8 % 

Összesen: 16.483.763 Ft  100,0 % 
A tervezői költségvetés a jkv…… számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,      Határid ő: folyamatos 
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Juhász József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet 

szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 154/2013.(IV.29.) határozata a Berentei Óvoda 
fejlesztésére, felújítására és akadálymentesítésére vonatkozó támogatási pályázat benyújtásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Berentei Óvoda fejlesztésére, felújítására 
vonatkozó támogatási pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
A berentei óvoda fejlesztése, felújítása és akadálymentesítése célú pályázat 
Jogszabályi hivatkozás: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény 3. melléklet 10. a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
előirányzata és a végrehajtásáról szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet. 
A pályázat beadási határideje: 2013. május 2. 
A beruházás bruttó költsége összesen 16.483.763 eFt, melynek megoszlása az alábbiak szerint alakul. 

• Saját forrás: 5.478.763 Ft %-os megoszlás:   33,2 % 
• Igényelt támogatás 11.005.000 Ft  66,8 % 

Összesen: 16.483.763 Ft  100,0 % 
A tervezői költségvetés a jkv. 19. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester     Határidő: folyamatos 
 

• Lakossági hozzászólás 

Nagy Imre berentei lakos elmondja, hogy a Költészet napján kb. 180 fő jelent meg és elismerően 

beszéltek a szervezésről. Megköszöni az intézményvezetőknek amit ezért a rendezvényért tettek. 

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

munkáját. 

kmf. 
 
 
 

Juhász József     Fortuna János   Szakmári Attila 
polgármester     jegyző    jkv. hitelesítő    
 
Mellékletek: 
1. számú a 135/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott rendőrségi beszámoló 
2. számú a 136/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott ÉRV Zrt tájékoztató 
3. számú a 137/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott, a Polgárőr Egyesület munkájáról szóló beszámoló 
4. számú a 138/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott, a mezőőri szolgálat munkájáról szóló beszámoló 
5. számú a 139/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott, 2014. évi kv.-i koncepció 
6. számú a 140/2013.(IV.29.) határozattal elutasított, az SztBIO munkáltatói kölcsön maximális összegének 

emelésérére vonatkozó előterjesztése 
7. számú a 141/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott, az SztBIO a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

szolgáltatásra kötött megállapodás módosítására vonatkozó határozati javaslata 
8. számú a 142/2013.(IV.29.) határozattal elrendelt zárt ülés előterjesztései, 
9. számú a 143/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott módosított alapító okirat egységes szerkezetben és a 

vagyonkezelési szerződés 
10. számú a 144/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott árajánlatok 
11. számú a 145/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott kérelem 
12. számú a 146/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott kérelem  
13. számú a 147/2013.(IV.29.) határozattal elutasított kérelem az iskolai pedagógus továbbképzés támogatásáról 
14. számú a 148/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott kérelem, az Iskola dolgozóinak kérelméről 
15. számú a 149/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott árajánlat, útszegély készítésre 
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16. számú a 150/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott kérelem, a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének támogatására 

17. számú a 151/2013.(IV.29.) határozattal elutasított, Optimális Biztosítási Porfólió Kft javaslata  
18. számú a 152/2013.(IV.29.) határozattal elutasított, a Farkaslyuki Ifjúsági Tábor működtetésében való 

együttműködésre vonatkozó javaslat 
19. számú a 154/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott óvoda fejlesztési pályázat 


