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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. augusztus 16-án a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli 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 
Meghívottak: Heutschy László  TG vezető 
 Márföldi Erzsébet  SztBIO igazgató 
 Tallósné Novák Irén  mb Művház vez. pályázó 
 Lőrinczné Kálmán Andrea mb. ÁMK vez. pályázó 
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 Fodorné Szabó Erika 

képviselőt javasolja.  

Ismerteti a napirendi pontokat.  

Nyilvános ülés 
 
Nyilvános ülés 
1. A Berentei Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok 

elbírálása  
 Előterjesztő: a Közoktatási és Közművelődési Bizottság elnöke 
2. A Berentei „Hóvirág” Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyére beérkezett 

pályázatok elbírálása  
 Előterjesztő: a Közoktatási és Közművelődési Bizottság elnöke 
3. Aktuális feladatok megvitatása 

- Berente Sajószentpéter közötti összekötőút építése során felmerült útalap megerősítés, 
földútcsatlakozások sárrázó építés és további szivárgó építés pótmunka 

- Berente Bem J. út 12. számú önkormányzati lakás bővítése-korszerűsítése építési 
engedélyezés költségei, 

- árajánlatok elbírálása 
- pótelőirányzati kérelmek elbírálása (irattár, balatoni táborozás 
- buszvezetők kötelező továbbképzésével kapcsolatos többletköltségek 
- feladat ellátási megállapodás elfogadása Kazincbarcika Város önkormányzatával 

(gyermekjóléti és családsegítő szolg., jelzőrendszeres szolgálat) 
- köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása 
- kéményseprőipari közszolgáltatás rezsicsökkentés kompenzálása 

4. Indítványok, javaslatok 
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Zárt ülés 
5.  Szociális segélykérelmek elbírálása 

6. Egyéb kérelmek, kárigények elbírálása 

- hozzájárulás önkormányzati lakás bérlő fürdőszoba felújításához, bérbeszámítással 
 

1. Napirendi pont 
 
A Berentei Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása  
Előterjesztő: a Közoktatási és Közművelődési Bizottság elnöke 
 
Nyeste József képviselő mint a Közoktatási biz. elnöke tájékoztatásul közli, hogy a 

Művelődési ház és az Óvoda vezetői állására pályázat volt kiírva, akit érdekelt a pályázat 

hozzáférhetett. Az Oktatási bizottság a tegnapi nap folyamán megtárgyalta a pályázatokat.  

Az óvoda vezetői státuszára két pályázat érkezett, az egyik pályázat nem volt elfogadható. 

Elfogadható Lórinczné Kálmán Andrea pályázata. A bizottság jelenlévő tagjai egyértelműen 

amellett foglaltak állást, hogy Lőrinczné Kálmán Andrea vezetői megbízását nem javasolja. 

A Művelődési ház vezetői állására több pályázat érkezett. A szakértő véleménye és a bizottság 

javaslata alapján Tallósné Novák Irén pályázatát javasolja elfogadni 5 évre szóló kinevezéssel. 

Fortuna János jegyző kiegészíti a bizottsági javaslatot, az írásos javaslatnak van egy c. pontja. 

A bizottsági javaslat szerint az új önálló Berentei Művelődési Központ főállású, határozatlan 

időre kinevezett dolgozóinak számát 6 főben határozza meg 2013. szeptember 01.-től, azzal, 

hogy a GYED-en, illetve GYES-en levő dolgozó helyettesítését a főállású dolgozókkal kell 

megoldani. Egyidejűleg 1 fő határozott idejű pályagondnok foglalkoztatását 2013. december 31.-

ig meghosszabbítja.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.16.) határozata a Berentei 
Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyének pályázat útján történő betöltéséről 
A Képviselő-testület 
tekintettel az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vonatkozó rendelkezéseire, s 
figyelemmel 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 5. §-ában foglaltakra, 
valamint a pályázatot döntésre előkészítő bizottság véleményére is  
 
A) Tallósné Novák Irén (sz.: Miskolc, 1974. október 30.) 3715 Gesztely Kinizsi Pál utca 3. sz. 
alatti lakost, (közalkalmazottat) 
2013. szeptember 01. napjától 2018. augusztus 31. napjáig 
terjedő 5 éves időtartamra a Berentei Művelődési Központ intézményvezetőjévé megbízza, 
egyidejűleg a Kjt 21. §-a alapján határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi. 
Havi illetményét (figyelemmel a Kjt.-re) az alábbiak szerint állapítja meg: 
- Kjt 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény(F/8): 149 145 Ft 
- Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés alapján (5 %) :                   7 457 Ft 
Illetmény összesen kerekítve:                                              156 600 Ft 
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Illetménypótlékok: 
- Magasabb vezetői pótlék (20.000x300 %):   60 000 Ft 
Keresetkiegészítés: 
- Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés:                  17 550 Ft 
        (2013. szept. 1-től 2013. dec. 31-ig) 
Mindösszesen:  234 150 Ft 
B) utasítja a Polgármestert, hogy adja át az Intézmény Vezetője számára a 
foglalkoztatásával kapcsolatos iratokat, s azokat küldje meg a Magyar Államkincstár részére is. 
C) az új önálló Berentei Művelődési Központ főállású, határozatlan időre kinevezett 
dolgozóinak számát 6 főben határozza meg 2013. szeptember 01.-től, azzal, hogy a GYED-en, 
illetve GYES-en levő dolgozó helyettesítését a főállású dolgozókkal kell megoldani. Egyidejűleg 
1 fő határozott idejű pályagondnok foglalkoztatását 2013. december 31.-ig meghosszabbítja.  
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: 2013. augusztus 31. 
 
Nyeste József képviselő mint a Közoktatási biz. elnöke javasolja a határozati javaslat 

elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

Megállapítja, hogy a szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 286/2013.(VIII.16.) határozata a Berentei 
Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyének pályázat útján történő betöltéséről 
A Képviselő-testület 
tekintettel az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vonatkozó rendelkezéseire, s 
figyelemmel 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 5. §-ában foglaltakra, 
valamint a pályázatot döntésre előkészítő bizottság véleményére is  
A) Tallósné Novák Irén (sz.: Miskolc, 1974. október 30.) 3715 Gesztely Kinizsi Pál utca 3. sz. 
alatti lakost, (közalkalmazottat) 

2013. szeptember 01. napjától 2018. augusztus 31. napjáig 
terjedő 5 éves időtartamra a Berentei Művelődési Központ intézményvezetőjévé megbízza, 
egyidejűleg a Kjt 21. §-a alapján határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi. 
Havi illetményét (figyelemmel a Kjt.-re) az alábbiak szerint állapítja meg: 
- Kjt 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény(F/8): 149 145 Ft 
- Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés alapján (5 %) :                   7 457 Ft 
Illetmény összesen kerekítve:                                              156 600 Ft 
Illetménypótlékok: 
- Magasabb vezetői pótlék (20.000x300 %):   60 000 Ft 
Keresetkiegészítés: 
- Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés:                  17 550 Ft 
        (2013. szept. 1-től 2013. dec. 31-ig) 
Mindösszesen:  234 150 Ft 
B) utasítja a Polgármestert, hogy adja át az Intézmény Vezetője számára a 
foglalkoztatásával kapcsolatos iratokat, s azokat küldje meg a Magyar Államkincstár részére is. 
C) az új önálló Berentei Művelődési Központ főállású, határozatlan időre kinevezett 
dolgozóinak számát 6 főben határozza meg 2013. szeptember 01.-től, azzal, hogy a GYED-en, 
illetve GYES-en levő dolgozó helyettesítését a főállású dolgozókkal kell megoldani. Egyidejűleg 
1 fő határozott idejű pályagondnok foglalkoztatását 2013. december 31.-ig meghosszabbítja.  
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: 2013. augusztus 31. 
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2. Napirendi pont 
A Berentei „Hóvirág” Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyére beérkezett 
pályázatok elbírálása  
Előterjesztő: a Közoktatási és Közművelődési Bizottság elnöke 
 
Nyeste József a bizottság elnöke a bizottsági vélemény alapján ismerteti a határozati javaslatot. 

Javasolja a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani, s a testület kérje fel a Társulási 

Tanácsot a szükséges intézkedések megtételére: a vezető megbízásáról az SZMSZ szerint kell 

gondoskodni, az alacskai tagintézményvezetőt kell megbízni a vezetői feladatokkal. 2013. 

szeptember 1-től az óvodai Társulási Tanács fogja kiírni a pályázatot a vezetői álláshelyre. 

Szántó Lajos alpolgármester kérdezi, hogy a jelenlegi vezető pályázhat-e legközelebb is? 

Juhász József polgármester közli, hogy igen pályázhat. A bizottsági vélemény alapján ismerteti 

a határozati javaslatot. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.16.) határozata a Berentei 
„Hóvirág” Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok 
elbírálásáról 
A Képviselő-testület a Berentei „Hóvirág” Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázati eljárást - tekintettel az 1992. évi XXXIII. törvény   (a továbbiakban: 
Kjt.) vonatkozó rendelkezéseire, s figyelemmel 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. r.) 5. §-ában foglaltakra, valamint a pályázatot döntésre előkészítő 
bizottság véleményére  

eredménytelennek nyilvánítja. 
A testület egyidejűleg felkéri az óvodát irányító óvoda társulás társulási tanácsát, a szükséges 
intézkedések megtételére. 
A testület a berentei óvoda 13 főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozói mellett 
alkalmazott 3 fő határozott időre kinevezett dolgozók 2013. december 31.-ig történő 
foglalkoztatásához szükséges költségeket a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére biztosítja. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: 2013. augusztus 31. 
 
Nyeste József képviselő mint a Közoktatási biz. elnöke javasolja a határozati javaslat 

elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 287/2013.(VIII.16.) határozata a Berentei 
„Hóvirág” Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok 
elbírálásáról 
A) A Képviselő-testület a Berentei „Hóvirág” Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázati eljárást - tekintettel az 1992. évi XXXIII. törvény   (a továbbiakban: 
Kjt.) vonatkozó rendelkezéseire, s figyelemmel 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a 
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továbbiakban: Korm. r.) 5. §-ában foglaltakra, valamint a pályázatot döntésre előkészítő 
bizottság véleményére  

eredménytelennek nyilvánítja. 
B) A testület egyidejűleg felkéri az óvodát irányító óvoda társulás társulási tanácsát, a szükséges 
intézkedések megtételére. 
C) A testület a berentei óvoda 13 főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozói mellett 
alkalmazott 3 fő határozott időre kinevezett dolgozók 2013. december 31.-ig történő 
foglalkoztatásához szükséges költségeket a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére biztosítja. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: 2013. augusztus 31. 
 

 
Nyeste József képviselő mint az Oktatási biz. elnöke felveti, hogy nem lehet elmenni szó 

nélkül emellett a döntés mellett. Lőrinczné pályázatát elolvasva nem voltak aggályai, jónak 

találta a pályázatát. Lőrincné egy olyan ember, akivel nem lehet összeveszni, ez a döntés az ő 

számára lesújtó, de nem a személye ellen irányult. Kihangsúlyozza, hogy a berenteiek véleménye 

és nem Andreáról szól. A bizottságnak az volt a véleménye, hogy az óvodás gyerekek nem 

kapják meg amire szükségük van. A gyerekek nem érik el a színvonalat, ez nem csak 

Lőrincnéről szól, az óvoda dolgozókról is. Az elbírálással azt szerették volna jelezni, hogy az 

óvodai gyerekek nevelésében többet kell tenni a dolgozóknak, mindenkinek. Sokkal komolyabb 

és színvonalasabb munka szükséges, nem egy személyben Lőrinczné a felelős.  

Szántó Lajos alpolgármester részben egyetért az Elnök úrral, egy pályázat volt, nem tudtak 

miben dönteni, nem volt mihez mérni.  

Juhász József polgármester megerősíti Nyeste elnök úr által elmondottakat. Legyen ez a döntés 

jelzés értékű a dolgozóknak is. Nem Lőrincznét hibáztatja, sosem voltak konfliktusaik 

egymással, viszont az elődjével annál többször, ő keményebb volt. A beosztottaknak jobban 

kellene segíteni a vezető munkáját. A lehetőség még mindig ott van, pályázhat újból. 

 

3. Napirendi pont  
Aktuális feladatok megvitatása 

 
3.1. Berente Sajószentpéter közötti összekötőút építése során felmerült útalap megerősítés, 

földútcsatlakozások sárrázó építés és további szivárgó építés pótmunka 
 

Szakmári Attila képviselő mint PB elnök elmondja, hogy a PB megtárgyalta a Berente-

Sajószentpéter összekötő út pótmunkáit és azt elfogadásra javasolja. Tájékoztatásul közli, hogy 

az útépítés folytatásához betontörmeléket kellett odavitetni, a polgármester felvette a kapcsolatot 

a BC Zrt-vel, ahonnan olcsón lehetett megkapni a zúzott követ. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy az önkormányzat pert fog indítani a tervező ellen, 

megpróbálnak visszaszerezni valamennyi pénzt.  
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Szántó Lajos alpolgármester elmondja, hogy azért kellett megtenni ezt a lépést, hogy 

mihamarabb megépüljön az út, megjegyzi, hogy a tervező nem igazán működött közre, 

kifogásokat talált. 

Nyeste József képviselő közli, hogy először a pótmunka 80 eFt volt, azt nem fogadta el a 

testület. Elvi kérdésről van szó, minden zsigere érzi, hogy itt hibás a tervező. 13 mFt + költség 

jött elő, pillanatok alatt ennyi pótmunka lett, szégyelli magát, hogy „hülyének” nézik a testületet. 

Helyesli, hogy valamiféle peres eljárást kell indítani a tervező ellen.  

Tóth Tamás képviselő egyetért Nyeste képviselővel, mindenképpen el kell indítani az eljárást. 

Úgy gondolja, hgoy a tervező felelősséggel tartozik. Elmondja továbbá, hogy szó volt a Bajcsy 

és Dankó úton rámpa test elhelyezéséről, kérdezi van-e már ajánlat? 

Szakmári Attila képviselő közli, hogy benne van az anyagba. 

Juhász József polgármester szerint nem lehet mást tenni el kell fogadni ezt a költséget, 

valamilyen kártérítés biztosan megállja a helyét. Dr. Kozslik István ügyvéd fog eljárást indítani 

az önkormányzat nevében. Ismerteti a határozati javaslatot. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.16.) határozata a Berente - 
Sajószentpéter összekötőút pótmunkáiról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a kivitelező PAPEX Kft árajánlatát 
a Berente – Sajószentpéter összekötőút tervező által elrendelt további pótmunkáiról és a 2013. 
évi kv. tartalék kerete terhére az alábbi döntést hozta: bruttó ár 
 
- További 20+50 m=70 m dréncső fektetés 1 729 105 
- Forrás apasztás, akna építés+csövezés 381 000 
- 2 db áteresz+ 20 fm sárrázó építés 1 162 050 
- Útalapmegerősítés 300 fm 50 cm vtg-ban 9 999 900 
A vállalkozási szerződésben megjelölt 2013. augusztus 20.-i befejezési határidő 2013. 
szeptember 30.-ra módosul, míg a jótállási bankgarancia összege a pótmunkák összegének 5 %-
ával emelkedik. 
Egyidejűleg a testület  
- a 2013. évi kv. tartalék kerete terhére a beruházás kiadási előirányzatát megemeli - a BC 
Zrt által ingyenesen, nettó 959 eFt értékben biztosított betontörmelék ÁFA kifizetéséhez 
szükséges - 204 eFt-al, 
- utasítja a polgármestert a többletköltségek tervező felé történő áthárítására, az ehhez 
szükséges jogi lépések megtételére. 
Az árajánlat a jkv. … számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 288/2013.(VIII.16.) határozata a Berente - 
Sajószentpéter összekötőút pótmunkáiról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a kivitelező PAPEX Kft árajánlatát 
a Berente – Sajószentpéter összekötőút tervező által elrendelt további pótmunkáiról és a 2013. 
évi kv. tartalék kerete terhére az alábbi döntést hozta: bruttó ár 
- További 20+50 m=70 m dréncső fektetés 1 729 105 
- Forrás apasztás, akna építés+csövezés 381 000 
- 2 db áteresz+ 20 fm sárrázó építés 1 162 050 
- Útalapmegerősítés 300 fm 50 cm vtg-ban 9 999 900 
A vállalkozási szerződésben megjelölt 2013. augusztus 20.-i befejezési határidő 2013. 
szeptember 30.-ra módosul, míg a jótállási bankgarancia összege a pótmunkák összegének 5 %-
ával emelkedik. 
Egyidejűleg a testület  
- a 2013. évi kv. tartalék kerete terhére a beruházás kiadási előirányzatát megemeli - a BC Zrt 

által ingyenesen, nettó 959 eFt értékben biztosított betontörmelék ÁFA kifizetéséhez 
szükséges - 204 eFt-al, 

- utasítja a polgármestert a többletköltségek tervező felé történő áthárítására, az ehhez 
szükséges jogi lépések megtételére. 

Az árajánlat a jkv. 1. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
 
3.2. Árajánlatok elbírálása 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke ismerteti a beérkezett árajánlatokat. A Pénzügyi 

Bizottság javasolja az árajánlatok elfogadását. 

Fortuna János jegyző közli, hogy időközben megérkezett több ajánlat is a mezőgazdasági út 

kivitelezésére. 

Juhász József polgármester javasolja a kőzúzalékos út elnapolását a 29-i ülésre, mert az ára 

magas, több ajánlat szükséges.  

Szántó Lajos alpolgármester egyetért a polgármester javaslatával, van más fontosabb munka is. 

Irreálisnak tartja Berentés Mariann ajánlatát 2x95 eFt-ot a Bem J. utca 12. építési engedélyezési 

terv és felelős műszaki feladatok ellátásáért. 

Nyeste József képviselő csatlakozik Szántó Lajos alpolgármester véleményéhez, szerinte is 

irreális az összeg.  

Óvodai eszközök felújítása: régtől megy az óvodai eszközök javítása. Azt kéri, hogy ne javításról 

legyen szó, hanem új játszóeszközök beszerzéséről. Kevésnek tartja a 110 eFt-ot, ez az összeg 

valószínű arra lehet elég, hogy kijavítgassák a meglazult csavarokat. Véleménye szerint igazi kis 

játszóteret kellene kialakítani. 

Berente területén lévő játszótereken a homok szennyezett, nem tűr halasztást a homok cseréje, a 

gyerekek nem játszanak, a szülők nem viszik oda őket. A homok helyett a csúszdánál valamilyen 

más megoldást kellene kitalálni. 
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Fortuna János jegyző szerint is kevésnek tűnik a 110 eFt a játszóeszközök felújítására. Az 

augusztus 29-i ülésre árajánlatokat fog bekérni az eszközök kicserélésére, de az biztosan meg 

fogja haladni a 2 mFt-ot. Tájékoztatásul közli, hogy van egy folyamatban lévő pályázat ezzel 

kapcsolatban. Elmondja továbbá, hogy az óvoda bővítésére készül egy terv, a kazincbarcikai 

Építéshatóság nem járhat el az ügyben. Az összeg azért ilyen kevés 110 eFt, mert a 

legszükségesebb eszközöket meg kell javítani. Javasolja 2014 évre elhalasztani.  

Tóth Tamás képviselő felveti, nem is tudja, hogy 110 eFt-ból mit lehet megcsinálni.  

Juhász József polgármester elmondja, hogy évekkel ezelőtt elkészült a műfüves pálya, az óvoda 

felújítása maradt. Egyetért Nyeste képviselő felvetésével, hogy a homok piszkos, szennyezett. 

Berente megengedhetné magának, hogy új játszóeszközöket vásároljon.  

Szántó Lajos alpolgármester egyetért az elmondottakkal – nincs mire várni, ezeket a dolgokat 

meg kell csinálni, a pályázat elhúzódhat, vagy egyáltalán nem nyer. Az óvodánál az előtetőt meg 

kell csinálni, nem várhat őszig 

Juhász József polgármester összefoglalja az elhangzottakat. Ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.16.) határozata árajánlatok 
elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s a 
2013. évi kv. tartalék kerete terhére az alábbi döntést hozta: 
Feladat Tervező bruttó ár 
- Berente TRT módosítási terveinek elkészítése (többlet ktg) RÉGIÓ Kft +381 eFt 
- szabályzatok készítése GY&GY Kft 762 eFt 
- földmérési feladatok (József A. út) KT Földmérő Kft 282 eFt 
- tervezés (Bem J. út 12., építési engedélyezési terv) Berentés Marianna 95 eFt 
- tervezés (Bem J. út 12., szennyvíz elvezetés) Durbák Beatrix 80 eFt 
- közvilágítás + 2 db lámpatest felszerelés Telvill Kft 150 eFt 
- ingatlannyilvántartási digitális térkép frissítése NKP Kft Bp 252 eFt 
- Be – Sajószentpéter útépítés szv. csatorna kiváltás többletköltség GÖMÖRBAU Kft 209 eFt 
Az árajánlatok kimutatása a jkv…. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 289/2013.(VIII.16.) határozata árajánlatok 
elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s a 
2013. évi kv. tartalék kerete terhére az alábbi döntést hozta: 
Feladat Tervező bruttó ár 
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- Berente TRT módosítási terveinek elkészítése (többlet ktg) RÉGIÓ Kft +381 eFt 
- szabályzatok készítése GY&GY Kft 762 eFt 
- földmérési feladatok (József A. út) KT Földmérő Kft 282 eFt 
- tervezés (Bem J. út 12., építési engedélyezési terv) Berentés Marianna 95 eFt 
- tervezés (Bem J. út 12., szennyvíz elvezetés) Durbák Beatrix 80 eFt 
- közvilágítás + 2 db lámpatest felszerelés Telvill Kft 150 eFt 
- ingatlannyilvántartási digitális térkép frissítése NKP Kft Bp 252 eFt 
- Be – Sajószentpéter útépítés szv. csatorna kiváltás többletköltség GÖMÖRBAU Kft 209 eFt 
Az árajánlatok kimutatása a jkv2. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 
 
 
3.3. Pótelőirányzati kérelmek 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke ismerteti az ÁMK és az Általános Iskola 

előterjesztéseit. Javasolja az iskola füzetcsomag árainak elfogadását, melynek összege 300 eFt, 

nem javasolja viszont a tanulók felszerelésére adott ajánlat elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.16.) határozata az ÁMK és 
iskola működtetés pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az ÁMK és iskola működtetés 
pótelőirányzati kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i 
tartalékkeret terhére: 
- belső felújítási munkákra (csempézés), óvoda 100 eFt 
- előtető javítás, (óvoda)  300 eFt 
- iskolai füzetcsomagokra (15/2005 ÖR 8. § (1) bekezdés a) pont) (iskola működt.) 300 eFt 
-  „Fal másképp” további költségeire (iskola működt.) 187 eFt 
- közalkalmazottak közlekedési költségtérítésére (műv. ház) 160 eFt 
- Belföldi kiküldetésre (műv. ház)  200 eFt 
A testület egyidejűleg a Berente – Kazincbarcika önkormányzatai által kötött együttműködési 
megállapodásban szereplő uszodai szolgáltatásra meghatározott keretösszegből 425 eFt-ot 
átcsoportosít a balatonszepezdi táborozás költségeire. 
Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 290/2013.(VIII.16.) határozata az ÁMK és 
iskola működtetés pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az ÁMK és iskola működtetés 
pótelőirányzati kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i 
tartalékkeret terhére: 
- belső felújítási munkákra (csempézés), óvoda 100 eFt 
- előtető javítás, (óvoda) 300 eFt 
- iskolai füzetcsomagokra (15/2005 ÖR 8. § (1) bekezdés a) pont) (iskola működt.) 300 eFt 
-  „Fal másképp” további költségeire (iskola működt.) 187 eFt 
- közalkalmazottak közlekedési költségtérítésére (műv. ház) 160 eFt 
- Belföldi kiküldetésre (műv. ház)  200 eFt 
A testület egyidejűleg a Berente – Kazincbarcika önkormányzatai által kötött együttműködési 
megállapodásban szereplő uszodai szolgáltatásra meghatározott keretösszegből 425 eFt-ot 
átcsoportosít a balatonszepezdi táborozás költségeire. 
Az előterjesztések a jkv. 3. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
 
3.4. BKÖH pótelőirányzat kérelme 

 
Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést. A buszvezetők kötelező továbbképzésen 

vettek részt, melynek költsége 390e Ft, irattári polcok beszerzése 300 eFt, ügysegédi iroda 

felszerelése 300 eFt.  

Szakmári Attila képviselő javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.16.) határozata a BKÖH 
pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BKÖH pótelőirányzati 
kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
- buszvezetők továbbképzési költségeire 390 eFt 
- irattári polcok beszerzésére (Kandó K. út 9.) 300 eFt 
- települési ügysegédi-családgondozói-adósságkezelői iroda eszközbeszerzés (nyomtató, 
stb) 300 eFt 
Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 291/2013.(VIII.16.) határozata a BKÖH 
pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BKÖH pótelőirányzati 
kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
- buszvezetők továbbképzési költségeire 390 eFt 
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- irattári polcok beszerzésére (Kandó K. út 9.) 300 eFt 
- települési ügysegédi iroda eszközbeszerzés (nyomtató, stb) 300 eFt 
Az előterjesztések a jkv 4. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
 
3.5. Feladat ellátási megállapodás elfogadása Kazincbarcika Város önkormányzatával 
(gyermekjóléti és családsegítő szolg., jelzőrendszeres szolgálat) 
 
Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy Megállapodás tervezeteket küldött 

Kazincbarcika: jelzőrendszer, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, hajléktalan szálló.  

Fodorné Szabó Erika képviselő mint a Szoc.biz. elnöke javasolja a Megállapodások 

elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.16.) határozata Kazincbarcika 
Város Önkormányzatával kötendő feladat ellátási megállapodások jóváhagyásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Kazincbarcika Város 
Önkormányzatával kötendő feladat ellátási megállapodásokat és azokat az előterjesztés szerinti 
formában, az alábbi szolgáltatásokra jóváhagyja: 
- Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás alapellátás működtetésére, 
- Családsegítés és Gyermekjóléti alapellátás működtetésére, 
- Hajléktalan személyek intézményi nappali ellátása működtetésére. 
Az előterjesztések a jkv. .. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 292/2013.(VIII.16.) határozata 
Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötendő feladat ellátási megállapodások 
jóváhagyásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Kazincbarcika Város 
Önkormányzatával kötendő feladat ellátási megállapodásokat és azokat az előterjesztés szerinti 
formában, az alábbi szolgáltatásokra jóváhagyja: 
- Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás alapellátás működtetésére, 
- Családsegítés és Gyermekjóléti alapellátás működtetésére, 
- Hajléktalan személyek intézményi nappali ellátása működtetésére. 
Az előterjesztések a jkv. 5. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
 
3.6.Köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása 
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Fortuna János jegyző közli, hogy törvényi előírás szerint július 1-től kötelező a teljesítmény 

értékelés a köztisztviselőknél. Az értékelést meg kell előznie egy teljesítmény követelménynek. 

Javaslatot állított össze a testület részére, amennyiben megfelel kéri elfogadni. 

Nyeste József képviselő a hivatali dolgozók munkájába nem igazán akar beleszólni, az 

augusztus 29-i ülésre javasolja elnapolni. 

Juhász József polgármester egyetért az elnapolással. 

 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal 
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elnapolja a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények meghatározását. 
 
 
3.7. Kéményseprőipari közszolgáltatás rezsicsökkentés kompenzálása 
 
Juhász József polgármester ismerteti a Kéményseprőipari szolgáltató Kft. által elkészített listát, 

ami tartalmazza, hogy családonként kinek mennyi kéménye van és mennyit fizet az 

önkormányzat. Van olyan család, ahol 3,4 kémény működik és ebből csak 1 működik. Fel fogják 

mérni a kémények használtságát, ezt ne vegye zaklatásnak a lakosság. 

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a Parlament úgy döntött, hogy előírja 10 %-os 

rezsicsökkentést, az önkormányzat köteles kompenzálni a szolgáltató felé.  

Szántó Lajos alpolgármester szerint nyilatkozatot kellene aláíratni a lakossággal, hogy 

ingatlanonként 2 kéményt fizet ki az önkormányzat. 

Tóth Tamás képviselő szerint azokat a kéményeket amiket nem használnak vissza kellene 

bontani. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.16.) határozata a berentei 
kéményseprőipari közszolgáltatás lakossági kéményekre vonatkozó rezsicsökkentés 
kompenzálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a kéményseprőipari 
közszolgáltatással kapcsolatos szolgáltatói levelet, s úgy döntött, hogy a kötelező rezsicsökkentés 
miatti bevételkiesést átvállalva a szerződés szerinti összegben fizeti 2013. évben a lakossági 
kéményseprőipari közszolgáltatás díját. 
A szolgáltató levele a jkv. .. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 293/2013.(VIII.16.) határozata a berentei 
kéményseprőipari közszolgáltatás lakossági kéményekre vonatkozó rezsicsökkentés 
kompenzálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a kéményseprőipari 
közszolgáltatással kapcsolatos szolgáltatói levelet, s úgy döntött, hogy a kötelező rezsicsökkentés 
miatti bevételkiesést átvállalva a szerződés szerinti összegben fizeti 2013. évben a lakossági 
kéményseprőipari közszolgáltatás díját. 
A szolgáltató levele a jkv. 6. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 

 
4. Indítványok, bejelentések, javaslatok 
 
4.1. Település Gondnokság előterjesztései 
 
Heutschy László TG vezető ismerteti az előterjesztést. Szerinte kombájnt inkább most kellene 

megvásárolni, mint tavassal, a téli tárolást meg tudják oldani, adaptert lehet hozzá vásárolni, 

akkor a kukoricát is be lehet takarítani. 

Juhász József polgármester ezzel nem ért egyet, a kukoricát kézzel is le lehet törni, 

összességében van 100 dolgozó jelen esetben. 

Heutschy László TG vezető elmondja, hogy egy használt kombájn ára 1,5-3 mFt, az új kb. 10 

mFt, amivel bérmunkát is lehet vállalni, az ára 2-3 év alatt megtérülne. 

Szántó Lajos alpolgármester szerint kellene kombájnt vásárolni, amikor kezdődött az aratás 

gondot jelentett, hogy honnan lesz kombájnt. Kosaras emelő: nincs rajta garancia, van-e 

minősítése? 

Juhász József polgármester szerint ezt még alaposan „körbe” kell járni. Nézzen utána a TG 

vezetője - van-e rá garancia, hány évente kell felülvizsgálni, mennyibe kerül stb. – 29-i ülésre. a 

kombájn vásárlás nem lett elvetve, utána kell nézni van-e rá garancia.  

Nyeste József képviselő hiányolja a gazdaszemléletet, ez nemcsak a TG-re vonatkozik, hanem a 

többi intézményre is. 

Tóth Tamás képviselő támogatná a kombájn vásárlást, de tényleg fel kellene térképezni, lenne-e 

igény bérmunkára. 

Szántó Lajos alpolgármester szerint, ha az önkormányzatnak van rá lehetőséget, akkor ne az 

emberek törjék le a kukoricát. Szerinte a gépparkot lehetne bővíteni. 

Nyeste József képviselő szerint a kombájn vásárlásra tavasszal kellene visszatérni. 

Tóth Tamás képviselő szerint a gépvásárlásokra meg kellene nézni a pályázati lehetőségeket. 

Fortuna János jegyző közli, hogy a TG nem felel meg a pályázati feltételeknek. 

Tóth Tamás képviselő úgy tudja, ha Kft. lenne, akkor az ÁFA-t vissza lehetne igényelni, de 

nem alakult meg az intézmény. 
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Heutschy László TG vezető tájékoztatás ad a megtermelt növényekről (répa, burgonya, 

hagyma). 

Tóth Tamás képviselő tudomása szerint mindent a BIO használ fel, innen kitörés nincsen? 

Nincs piac? Szerinte a mangalica telep egy „vicc”, az egyik zsebünkből a másikba tesszük a 

pénzt.  

Pogány Sándor képviselő igazat ad Tóth Tamás képviselőnek, meg kell próbálni eladni a 

termékeket. Nem sok értelmét látja, hogy 10 mFt-ért vásároljanak gépet. Neki az nem tetszik, 

hogy évek kellenek ahhoz, hogy valami kialakuljon. Fel kell mérni a területet pontosa, melyik 

évben mennyit lehet termelni – évek múlva majd kialakul – számára ez nem magyarázat.  

Nyeste József képviselő igazat ad Tóth és Pogány képviselőnek. Elkezdődött egy nagy 

volumenű munka, 70 embernek van munkája. A Startosoknak egyszer lejár a szerződésük, mi 

lesz, ha nem lesznek, óriási probléma lesz, ha a Start leáll, előre kell látni ezeken a dolgokban. 

Juhász József polgármester javasolja a Település Gondnokság vitatott előterjesztéseinek 

elnapolását. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete a BTG pótelőirányzati kérelmeinek 
elbírálásáról szóló előterjesztés elfogadását határozathozatal nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal 
és 2 tartózkodás mellett elnapolja.  
 

 

• Felvetés 

Nyeste József képviselő felveti, hogy azok a gyerekek, akik a nyári munkán jól teljesítettek (pld. 

40 fokos meleg) legalább erkölcsi, de anyagi elismerésben is részesülhetnének. 

 

4.2. BMESZ intézményvezetői pályázat 

Pogány Sándor képviselő kérdezi, hogy lemaradt valamiről? Két hónappal ezelőtt keményen el 

lett utasítva, most újból itt van ! 

Fortuna János jegyző elmondja, hogy a TG vezetője írásos előterjesztést nyújtott be, hogy 

szükséges lenne egy műszaki vezetőre, felvetődött, hogy inkább létre kellene hozni ez új 

intézményt.  

Nyeste József képviselő szerint a TG vezetője szükségesnek tart egy helyettest, a tegnapi 

bizottsági ülésre behozta. Ő „erőszakoskodott” újra, hogy legyen egy intézmény, egy műszaki 

vezető, egymástól függetlenül két intézmény működne. Olyan embert kellene felvenni, aki tudja 

milyen gépek kellenek, 5-6 embert fel lehetne venni a TG-hoz. Ez önálló műszaki vezetőnek 

kellene ezt ellátni. Munkahelyteremtésnek fogja fel az egészet.  

Pogány Sándor képviselő szerint 2 hónappal ezelőtt ugyanitt tartott a dolog. 
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Fortuna János jegyző elmondja, ha a testület úgy dönt, akkor ki kell írni a pályázatot. 

Juhász József polgármester szerint ne kerüljön bele, hogy előnyt jelent a berentei lakos. 

Javasolja a napirend elnapolását. 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete a BMESZ intézményvezetői álláshelyére új 
pályázati kiírás elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását határozathozatal nélkül 6 igen, 0 
nem szavazattal és 1 tartózkodással elnapolja.  
 
 
4.3. Mangalica értékesítés 
 

Juhász József polgármester ismerteti a TG előterjesztését mangalica értékesítésével 

kapcsolatban. 

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

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.16.) határozata a BTG által 
nevelt mangalicák értékesítési árairól 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG előterjesztését a 
mangalica élősertés, berentei lakosok számára történő kedvezményes értékesítési áraira és azt az 
alábbiak szerint határozta meg: 
- mangalica, választási malac (minimum 8 hetes, maximum 20 kg/db) bruttó 25 
eFt/db 
- mangalica, vágósertés 120-150 kg élősúly 800 Ft/kg 
Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 294/2013.(VIII.16.) határozata a BTG által 
nevelt mangalicák értékesítési árairól 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG előterjesztését a 
mangalica élősertés, berentei lakosok számára történő kedvezményes értékesítési áraira és azt az 
alábbiak szerint határozta meg: 
- mangalica, választási malac (minimum 8 hetes, maximum 20 kg/db) bruttó 25 eFt/db 
- mangalica, vágósertés 120-150 kg élősúly 800 Ft/kg 
Az előterjesztések a jkv 7. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,     Határidő: folyamatos 
 
 
4.4.BIO előterjesztés: fagyasztóláda vásárlás 
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Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést. Az intézménynek szüksége lenne egy 

400 literes fagyasztóládára. 

Szakmári Attila képviselő javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.16.) határozata a SztBIO 
pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a SztBIO pótelőirányzati 
kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
- fagyasztóláda beszerzése 120 eFt 
Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 295/2013.(VIII.16.) határozata a SztBIO 
pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a SztBIO pótelőirányzati 
kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
- fagyasztóláda beszerzése 120 eFt 
Az előterjesztések a jkv 8. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
 
4.5.Életet az évekért Klub kérelme 

 
Juhász József polgármester ismerteti az Életet az Évekért Klub kérelmét. Hajdúnánási 

kiránduláson résztvevők részére fürdőbelépő finanszírozását szeretnék kérni. 

Szakmári Attila képviselő javasolja a kérelem elutasítását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(VIII.16.) határozata az Életet az 
Évekért Berentei Idősek klubja kérelmének elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a az Életet az Évekért Berentei 
Idősek klubja kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
A kérelmet a rendszeres kirándulásokhoz ingyenesen biztosított autóbuszra tekintettel elutasítja. 
A kérelem a jkv…. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
Szakmári Attila képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 



C:\Users\tanulo\AppData\Local\Temp\jkv08_16ny.doc 17  

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás  nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 296/2013.(VIII.16.) határozata az Életet az 
Évekért Berentei Idősek klubja kérelmének elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Életet az Évekért Berentei 
Idősek klubja kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
A kérelmet a rendszeres kirándulásokhoz ingyenesen biztosított autóbuszra tekintettel elutasítja. 
A kérelem a jkv 9. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
 
4.6. A Berente 1416 hrsz-ú ingatlan felajánlása eladásra 
 
Juhász József polgármester ismerteti a Berente 1416 hrsz-i ingatlan eladására vonatkozó 

felajánlást.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az ingatlan felajánlás elutasítását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(VIII.16.) határozata Varga Béla 
Berente József A. út 31. szám alatti lakos Berente 1416 hrsz-ú ingatlanának eladásra 
felajánlásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Varga Béla Berente József A. út 
31. szám alatti lakos Berente 1416 hrsz-ú ingatlanának eladásra felajánlását és úgy döntött, 
hogy az ingatlant nem vásárolja meg. 
A kérelem a jkv …. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 297/2013.(VIII.16.) határozata Varga Béla 
Berente József A. út 31. szám alatti lakos Berente 1416 hrsz-ú ingatlanának eladásra 
felajánlásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Varga Béla Berente József A. út 
31. szám alatti lakos Berente 1416 hrsz-ú ingatlanának eladásra felajánlását és úgy döntött, 
hogy az ingatlant nem vásárolja meg. 
A kérelem a jkv 10.  számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
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4.7. Berente, Ady E. utca 33. (hrsz: 305) ingatlan bővítése 
 
Juhász József polgármester ismerteti a 305 hrsz-ú ingatlan bérlőjének kérelmét. Fürdőszobát 

szeretnének építeni. Mivel önkormányzati bérlakásról van szó javasolja saját kivitelezésben a 

fürdőszoba kivitelezését. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(VIII.16.) határozata Balogh 
Lajosné Berente Ady E. út 33. (hrsz: 305) szám alatti lakos, bérlő bérlakás bővítési kérelmének 
elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Balogh Lajosné Berente Ady E. 
út 33. szám alatti lakos, bérlő bérlakás bővítési kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
Az önkormányzat a szociális bérlakás fsz. bővítési teveit és engedélyezését 2013. évben, a kv.-i 
tartalékkeret terhére elkészítteti, mely alapján a bővítés költségeit, fedezetét a 2014. évi kv.-ben 
határozza meg  
A kérelem a jkv…. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

Megállapítja, hogy a szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 298/2013.(VIII.16.) határozata Balogh 
Lajosné Berente Ady E. út 33. (hrsz: 305) szám alatti lakos, bérlő bérlakás bővítési kérelmének 
elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Balogh Lajosné Berente Ady E. 
út 33. szám alatti lakos, bérlő bérlakás bővítési kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
Az önkormányzat a szociális bérlakás fsz. bővítési teveit és engedélyezését 2013. évben, a kv.-i 
tartalékkeret terhére elkészítteti, mely alapján a bővítés költségeit, fedezetét a 2014. évi kv.-ben 
határozza meg  
A kérelem a jkv 11. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 
 

• Felvetések 

Nyeste József képviselő kéri, hogy augusztus 29-i ülésen tárgyalják meg az alábbiakat. 

- lopások a faluban, 

- hogyan alakul a Kastélykert sorsa, 

- horgásztónál lépcső építése, 

- gyerekek premizálása, 

- Dual térfigyelő rendszer, 

- strand röplabda pálya  
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- urnafal  

Juhász József polgármester közli, hogy a strand röplabda pálya a rally végett lett elnapolva.  

Nyeste József képviselő javasolja, hogy a TG vezetője félévente számoljon az aktuális 

feladatokról. 

Tóth Tamás képviselő felveti, hogy a temetői fal meg van süllyedve, meg kell nézni. 

Nyeste József képviselő tájékoztatást szeretne kérni a közelmúltban történt verekedésről, ami a 

Település Gondnokságon történt. 

Juhász József polgármester elmondja, hogy az irodájába behívatta Balogh Dávidot és Szilvási 

Andrást azzal, hogy mondják el mi történt. Kérte, hogy békülési szándékként fogjanak kezet, 

Balogh Dávid először azt mondta, hogy nem, egyszer csak felállt és odament kezet fogni Szilvási 

Andrással. Szóbeli figyelmeztetést kapott mind a kettő. 

Heutschy László TG vezető közli, hogy az estről feljegyzést készített, a vizsgálatot befejezte, 

mert a két fél kibékült. A tavalyi esetet meg sem közelítette, nem védeni akarja a vezetőjét és 

támadni a beosztottját. 

Nyeste József képviselő elmondja, ha az ő munkakörében felmerülne a tettlegesség gondolata is, 

abban a pillanatban elzavarnák a munkahelyéről. A tavalyi eset már le van zárva. Annyit azért 

várt volna, hogy alakuljon egy fegyelmi bizottság és megtárgyalja az esetet.  

Tóth Tamás képviselő úgy gondolja, hogy ezt a témát nem nyilvános ülésen kellett volna 

tárgyalni.  

Szántó Lajos alpolgármester csodálkozik azon, hogy ebből az esetből ilyen port kavartak. 

Tudomása szerint ugyanezt a vezetőt már székkel is szét akarták verni. 

Fortuna János jegyző közli, hogy a testületet már tájékoztatta arról, hogy a KJT módosításával 

megszűnt fegyelmi eljárás jogintézménye, ha a vezető úgy értékeli a munkaviszonyt meg lehet 

szüntetni, melyet meg kell indokolni. Ebben az esetben a sértett jogorvoslatot nem kért. 

Nyeste József képviselő visszautasítja Szántó alpolgármester kijelentését. A munkahelyen 

tettlegesség történt, igen is a falura tartozik, sokan dolgoznak a hegyen. Véleménye szerint a 

lakosságot tájékoztatni kell a valós helyzetről. 

Szántó Lajos alpolgármester kéri, hogy a fuvardíjakat a gépkocsiknál, munkagépeknél meg 

kell vizsgálni, túl drága. 

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

folytatja munkáját. 

kmf. 

 
 

Juhász József     Fortuna János   Fodorné Szabó Erika 
polgármester     jegyző    jkv. hitelesítő   
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Mellékletek: 
1. számú a 288/2013.(VIII.16.) határozattal elfogadott árajánlatok kimutatása 
2. számú a 289/2013.(VIII.16.) határozattal elfogadott árajánlatok kimutatása 
3. számú a 290/2013.(VIII.16.) határozattal elfogadott előterjesztés 
4. számú a 291/2013.(VIII.16.) határozattal elfogadott előterjesztés 
5. számú a 292/2013.(VIII.16.) határozattal elfogadott előterjesztés  (Kazincbarcika Város Önkormányzatával 

kötendő feladat ellátási megállapodások) 
6. számú a 293/2013.(VIII.16.) határozattal elfogadott előterjesztés (kéményseprőipari közszolgáltatással 

kapcsolatos szolgáltatói levél) 
7. számú a 294/2013.(VIII.16.) határozattal elfogadott előterjesztés (BTG előterjesztés ) 
8. számú a 295/2013.(VIII.16.) határozattal elfogadott előterjesztés (SztBIO előterjesztés ) 
9. számú a 296/2013.(VIII.16.) határozattal elutasított kérelem (Életet az Évekért Berentei Idősek klubja 

kérelme) 
10. számú a 297/2013.(VIII.16.) határozattal elutasított felajánlás (Berente 1416 hrsz-ú ingatlanának eladásra 

felajánlása) 
11. számú a 298/2013.(VIII.16.) határozattal elfogadott kérelem (Berente Ady E. út 33. szám alatti lakos, bérlő 

bérlakás bővítési kérelem) 


