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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. október 14-én a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 

óra. 

Jelen vannak:  Juhász József  polgármester  
 Szántó Lajos  alpolgármester 
 Nyeste József  képviselő 
 Pogány Sándor  képviselő 
 Szakmári Attila  képviselő  
 Tóth Tamás   képviselő 
Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika  képviselő 
Meghívottak: Heutschy László  TG vezető 
 Márföldi Erzsébet  SztBIO igazgató 
 Tallósné Novák Irén  Művház vez.  
 Orosz Jánosné  mb. óvoda vezető 
 Gyenesné Kovács Enikő  iskola ig. 
Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  
 Haga Gyula  BCNÖ elnök  
  
Juhász József polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 

fő jelen van, az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Tóth Tamás képviselőt javasolja. 

Nyilvános ülés 
1. Aktuális feladatok megvitatása 

Előterjesztők: polgármester, jegyző; véleményezők: bizottsági elnökök 
a) önkormányzati rendeletek módosítása, (vagyonrendelet, telekadó rendelet, szociális 

rendelet módosítása (előterjesztő: jegyző, véleményező: PFB, SZEB elnök ) 
b) Berente iskola intézményi tanácsába önkormányzati tag delegálása (előterjesztő: jegyző, 

véleményező KKB elnök) 
c) a BC Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás megvitatása (előterjesztő: jegyző, 

véleményező: PFB elnök ) 
d) az ÉRV Zrt-ben önkormányzati részesedés szerzésre vonatkozó előterjesztés megvitatása, 

elfogadása  (előterjesztő: jegyző, véleményező: PFB elnök ) 
e) árajánlatok elbírálása (előterjesztő: jegyző, véleményező: PFB elnök) 
f) pót előirányzati kérelmek elbírálása (előterjesztő: BTG vezető, véleményező: PFB elnök ) 
g) pót előirányzati kérelmek elbírálása (előterjesztő:SztBIO, véleményező: PFB, SZEB 

elnök ) 
h) pót előirányzati kérelmek elbírálása (előterjesztő:Művelődési Központ, véleményező: 

PFB, KKB elnök ) 
i) előterjesztés a nem lakáscélú önkormányzati helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára  

(előterjesztő: jegyző, véleményező: PFB elnök) 
j) energetikai pályázati lehetőségek megvitatása, LEADER térségek közötti együttműködés 

keretében megvalósítandó pályázat jóváhagyása (előterjesztő: jegyző, véleményező: 
PFB elnök) 
 

2. Indítványok, bejelentések, javaslatok, tájékoztatók 
 
Juhász József polgármester javasolja az alábbi napirendi pontok elnapolását: 
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1.a) Szociális rendelet, Telekadó rendelet 
1.c) A BC Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás 
1.i) Nem lakáscélú önkormányzati helyiségek bérleti díja 
Zárt ülés tartása  
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 
határozathozatal nélkül egyetért a napirendi pontok változásával. 
 
1.a) Vagyonrendelet megtárgyalása 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke közli, hogy a PB megtárgyalta a vagyonrendeletet 

és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja.  

Juhász József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

 
Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013.(X…...) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
7/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében 
eljárva - az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
7/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról - a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 

Az R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és üzleti (3. melléklet) 
vagyonból áll. 
(2) A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak körét kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak (továbbiakban együtt: forgalomképtelen 
törzsvagyon) minősülő vagyontárgyak alkotják (1. melléklet).  
(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon vagyontárgyait a 2. melléklet tartalmazza. 
(4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként az önkormányzat 
forgalomképtelennek minősülő vagyonából a 4. számú melléklet szerinti vagyonelemeket 
nevesíti.” 
 

2. § 

Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú mellékletei lépnek. 
 

3. § 

Az R. kiegészül egy 4. számú melléklettel, mely e rendelet 3. számú mellékletét képezi. 
 

4. § 

Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani: 
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a) értékpapír esetén a piaci érték alapján, 
b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén  

ba) 500 eFt alatti nyilvántartási érték esetén a nyilvántartási érték alapján. 
bb) 500 eFt nyilvántartási érték és a feletti vagyonérték esetén 3 hónapnál nem régebbi 

független értékbecslés alapján. 
(2) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó 
rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. 
(3) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon 
értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 3 hónapnál nem régebbi. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(X.28.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

7/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet a jkv. 1. mellékletét képezi) 

 
 

1.b) Berente iskola intézményi tanácsába önkormányzati tag delegálása  
(előterjesztő: jegyző, véleményező KKB elnök) 
 
Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a képviselő-testület a 372/2013. (IX.26.) 

kt. határozatával úgy döntött, hogy nem kíván tagot delegálni a Berentei Általános iskola 

intézményi tanácsába. 

Nyeste József képviselő mint a Közokt.biz. elnöke felkéri az iskola igazgatóját adjon bővebb 

tájékoztatást az Intézményi Tanács létrehozásáról. 

Gyenesné Kovács Enikő iskola igazgató elmondja, hogy először 1 főt szerettek volna 

delegálni, de azonos létszámban kell szülőt, pedagógust és az önkormányzat részéről  delegálni. 

3 pedagógus, 3 szülő és 3 képviselő lenne a bizottságban. Az Intézményi Tanács egy jogi 

személyiség, a Kormányhivatal jegyezni fogja, az iskolát érintő dolgokban döntési joga van. 

Alapítványt hozhat majd létre, a törvényei előírások szerint kötelező megalakítani. Az 

önkormányzat részéről javasolt személyek: Juhász József polgármester, Fodorné Szabó Erika 

képviselő mint a Szoc.biz. elnöke, és Nyeste József képviselő mint a Közoktatási és 

Közművelődési bizottság elnöke. Szülők: Kovács Klára Berente,, Kismarton Renáta Berente, 

Almási Ilona Alacska. Pedagógusok: Gyenesné Kovács Enikő Berente, Bodnárné Tóth Adrienn 

Berente, Mezei Emese Alacska.  
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Juhász József polgármester maga helyett Szántó Lajos alpolgármester javasolja. Ismerteti a 

határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(X.14.) határozata a Berentei 
Általános iskola intézményi tanácsába az önkormányzat, mint intézményfenntartó által 
delegált tag személyéről, 372/2013. (IX.26.) kt. határozat módosításáról  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános iskola 
intézményi tanácsának létrehozására vonatkozó előterjesztést, s az önkormányzat, mint 
intézményfenntartó részéről az intézményi tanácsba az önkormányzat  
- Szántó Lajos al polgármestert, 
- Nyeste József Közoktatási és Közművelődési Bizottságának elnökét és  
- Fodorné Szabó Erika Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét delegálja,  
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) bekezdése alapján. 
Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
Nyeste József képviselő mint a Közokt.biz. elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 411/2013.(X.14.) határozata a Berentei 
Általános iskola intézményi tanácsába az önkormányzat, mint intézményfenntartó által 
delegált tag személyéről, 372/2013. (IX.26.) kt. határozat módosításáról  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános iskola 
intézményi tanácsának létrehozására vonatkozó előterjesztést, s az önkormányzat, mint 
intézményfenntartó részéről az intézményi tanácsba az önkormányzat  
- Szántó Lajos alpolgármestert, 
- Nyeste József Közoktatási és Közművelődési Bizottságának elnökét és  
- Fodorné Szabó Erika Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét delegálja,  
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) bekezdése alapján. 
Az előterjesztés a jkv. 2. mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
1.d) az ÉRV Zrt-ben önkormányzati részesedés szerzésre vonatkozó előterjesztés megvitatása, 
elfogadása  (előterjesztő: jegyző, véleményező: PFB elnök ) 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke közli, hogy a bizottság megtárgyalta az ÉRV Zrt-

ben önkormányzati részesedés szerzésre vonatkozó előterjesztést. A bizottság javasolja, hogy a 

testület bízza meg a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(X.14.) határozata az ÉRV Zrt-
ben önkormányzati részesedés szerzésre vonatkozó előterjesztés elfogadása/elutasítása 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az ÉRV Zrt-ben önkormányzati 
részesedés szerzésre vonatkozó előterjesztést, s azt módosítás nélkül elfogadta.  
A testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi megállapodás elfogadására. 
Az előterjesztés és az adásvételi szerződés a jkv…. számú mellékletét képezik. 
Felelős:   polgármester, jegyző   Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 412/2013.(X.14.) határozata az ÉRV Zrt-
ben önkormányzati részesedés szerzésre vonatkozó előterjesztés elfogadása/elutasítása 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az ÉRV Zrt-ben önkormányzati 
részesedés szerzésre vonatkozó előterjesztést, s azt módosítás nélkül elfogadta.  
A testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi megállapodás elfogadására. 
Az előterjesztés és az adásvételi szerződés a jkv. 3. mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző   Határid ő: folyamatos 
 
 
1.e) Árajánlatok elbírálása 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke közli, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 

beérkezett árajánlatokat és az alábbi javaslatot teszi: 

• Spéter-Berente összekötő út 0,4 kV-os érőátviteli kábelek kiváltása Telvill.Kft.231.336.- 

Ft 

• Mezőgazdasági út építése saját kivitelezésben 15.843.720.- Ft 

• Spéter-Berente összekötő út optikai kábel Dual Plus Kft.  50.546.- Ft 

• 247, 257 hrsz-ú ingatlanokon létesítendő csapadékvíz elvezető árok   

művelésből történő kivonás és telekhatár rendezés Földmérő Kft. 63.500.- Ft 

• 0198 hrsz-ú ingatlan kitűzése, telekhatár rendezés Földmérő Kft. 76.200.- Ft 

• Iskolai tornaterem statikai vizsgálata: 

ÉMI Kft. 304.800.- Ft 

Janik Mérnöki Iroda Kft. 152.400.- Ft 

Az alábbi árajánlatok elnapolását javasolja 

• Térfigyelő kamera bővítése 

• Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése 

• Berente, Gagarin utca 8. sz. alatti bérlakás gázkazán cseréje 

• Irattár rendbetétele (Levéltár nem adott árajánlatot) 
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Nyeste József képviselő felveti, hogy az elején nem nagyon értette. Az út egész összegéhez 

képest bagatell összegről van szó.  

Nyeste József képviselő szerint a beruházó egy ilyen nagy beruházásnál miért nem vállalja át ezt 

az összeget. 

Fortuna János jegyző közli, hogy az 504 hrsz-ú ingatlan sarkánál van egy vízelvezető árok, 

átereszt kellett oda tenni, ekkor találta a kábelt a kivitelező. Jelezte az ÉMÁSZ felé, a műszaki 

ellenőr szerint a kivitelező nem felelős, a beruházónak kell erről gondoskodni. Ezzel kapcsoltban 

írt e-mailt a képviselőknek, de senki nem jelzett vissza, ill. egy-két ember. Már rég készen van és 

ki is van fizetve, ez a beruházót terheli nem a fővállalkozót, senki nem számított rá, hogy ott lesz 

egy kábel. 

Nyeste József képviselő szerint hogy lehet az, hogy senki nem tehet róla? – két terv is volt. 

Senki nem nézte meg, hogy itt egy utat akarnak csinálni – mi lehet ott a földben? 

Fortuna János jegyző közli, hogy minden közművel egyeztetni kellett, amit meg is tett a 

kivitelező, az ÉMÁSZ-nek nem volt rajta a tervén ez a kábel. Lehet, hogy 50 évvel ezelőtt épült 

Juhász József polgármesterben felmerül a kérdés: az ÉMÁSZ-nak nincs egy nyomvonal rajza? 

Be kell hajtani a költségeket az ÉMÁSZ-on.  

Nyeste József képviselő szerint az élő kábelért nehogy már az önkormányzat legyen a felelős! 

Szántő Lajos képviselő felveti, mi van, ha a munkagép belevág a kábelbe, felelősségre kell 

vonni az ÉMÁSZ-t 

Fortuna János jegyző közli, hogy az ÉMÁSZ-nak sem a tulajdonában, sem az üzemeltetésében 

nincs a kábel. 

Tóth Tamás képviselő érdekesnek találja, hogy nincs tulajdonosa. Szerinte valamelyik 

szolgáltatónak karban kellett ezt tartani.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a Sajószentpéter Berentével összekötő út 

építésénél elszakított kábel betoldására és összekötésére adott árajánlat elfogadását, melynek 

összege bruttó 293.370.- Ft 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(X.14.) határozata árajánlatok 
elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s az 
alábbi döntést hozta: 
- Berente – Sajószentpéter útépítés kábel kiváltás Péter István ev. 293 eFt 
- Berente mg.-i út építés (1,6 km) saját kiv.-ben 15 844 eFt 
- Berente-Sajószentpéter összekútépítés nyomvonalába eső 20 kV-os hálózaton levő optikai 

kábel megemelésére DUALPLUS Kft 50,5 eFt 
- Berente 247, 257 hrsz-ú ingatlanokon létesítendő csapadékvíz elvezető árok művelésből 

történő kivonás és telekhatár rendezés földmérési feladataira KT Földmérő Kft 63,5 eFt 
- Berente 0198 hrsz-ú ingatlan kimérése KT Földmérő Kft 76,2 eFt 
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- Berente Posta út 7. szám alatti az iskolai tornaterem statikai vizsgálatai  
- ÉMI Kft  304,8 eFt 
- Janik Kft  152,4 eFt 
- Az árajánlatok kimutatása a jkv…. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 413/2013.(X.14.) határozata árajánlatok 
elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s az 
alábbi döntést hozta: 
- Berente – Sajószentpéter útépítés kábel kiváltás Péter István ev. 293 eFt 
- Berente mg.-i út építés (1,6 km) saját kiv. 15 844 eFt 
- Berente-Sajószentpéter összekútépítés nyomvonalába eső 20 kV-os hálózaton levő optikai 

kábel megemelésére DUALPLUS Kft 50,5 eFt 
- Berente 247, 257 hrsz-ú ingatlanokon létesítendő csapadékvíz elvezető árok művelésből 

történő kivonás és telekhatár rendezés földmérési feladataira KT Földmérő Kft 63,5 eFt 
- Berente 0198 hrsz-ú ingatlan kimérése KT Földmérő Kft 76,2 eFt 
- Berente Posta út 7. szám alatti az iskolai tornaterem statikai vizsgálatai  

 ÉMI Kft 304,8 eFt  
 Janik Kft 152,4 eFt 

Az árajánlatok kimutatása a jkv. 4. mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző     Határid ő: folyamatos 
 
 
1.f) pót előirányzati kérelmek elbírálása (előterjesztő: BTG vezető, véleményező: PFB elnök ) 

 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke közli, hogy a bizottság megtárgyalta a Település 

Gondnokság  előterjesztéseit az alábbiak szerint: 

 

• Őr álláshely (bányatelep) 2013. november 1-től december 31-ig, költsége: 300 eFt. 

• Munkaruha (Start munkaprogramban dolgozók) 200 eFt 

• Mezőgazdasági gazdálkodást segítő támogatás 6.000 Ft/család: 1.5 mFt. 

• Marhatelep istálló építés, költsége 1mFt. 

• Átcsoportosítás: a képviselő-testület 10 mFt-ot hagyott jóvá kombájn vásárlásra, használt 

kombájn ára 7.2 mFt. A  maradék összeg 2.9 mFt, mely átcsoportosításra került traktor 

vásárlásra. 

A bizottság javasolja az előterjesztések elfogadását.  
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Heutschy László TG vezető elmondja, hogy a képviselő-testület a 08. 16-i ülésen jóváhagyta a 

választási malac eladási árát, melynek összege 25 eFt, a hízó sertés árát viszont nem határozta 

meg. Javasolja, hogy  800 Ft/kg árat hagyjon jóvá a hízó sertés értékesítésére nem berentei 

lakosok részére is.  

Pogány Sándor képviselő javasolja, hogy a mezőgazdasági támogatásoknál a nyomtatványt ki 

kell egészíteni azzal, hogy ki művel a földet és ki nem. Aki nem műveli a földet és felveszi a 

vetőmag csomagot ill. a gyümölcsfákat, akkor a támogatásokból le kell vonni a 6e Ft összeget.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(X.14.) határozata a BTG 
pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG pótelőirányzati kérelmeit 
és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
A BTG költségvetés kiadási ei.-it megemelve 
- mezőőri álláshely, határozatlan (2013. nov. 1.-2013. dec. 31.-i időszak kts.-e) 300 eFt 
- munkaruha költség 200 eFt 
Az önkormányzati szociális és beruházási kiadások ei.-t megemelve: 
- 2014. évi mezőgazdasági gazdálkodást segítő támogatás 6 eFt/család (kb 250 család ei.)  

 1 500 eFt 
- marhatelep istálló építés (faanyag, tetőanyag, karám) 1 000 eFt 
A testület egyidejűleg  
- a mangalica értékesítés díjait nem berentei lakosok, szervezetek részére a szóbeli 

előterjesztés szerint (választási malac 25 Ft/db, vágósertés 800. Ft/kg) jóváhagyja. 
- a kombájn beszerzésre jóváhagyott 10 000 eFt-ból 2 900 eFt-ot átcsoportosít a traktor 

beszerzésre. 
Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen,0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 414/2013.(X.14.) határozata a BTG 
pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG pótelőirányzati kérelmeit 
és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
A BTG költségvetés kiadási ei.-it megemelve 
- mezőőri álláshely, határozatlan (2013. nov. 1.-2013. dec. 31.-i időszak kts.-e) 300 eFt 
- munkaruha költség 200 eFt 
Az önkormányzati szociális és beruházási kiadások ei.-t megemelve: 
- 2014. évi mezőgazdasági gazdálkodást segítő támogatás 6 eFt/család (kb 250 család ei.)  

 1 500 eFt 
- marhatelep istálló építés (faanyag, tetőanyag, karám) 1 000 eFt 
A testület egyidejűleg  
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- a mangalica értékesítés díjait nem berentei lakosok, szervezetek részére a szóbeli 
előterjesztés szerint (választási malac 25 Ft/db, vágósertés 800. Ft/kg) jóváhagyja. 

- a kombájn beszerzésre jóváhagyott 10 000 eFt-ból 2 900 eFt-ot átcsoportosít a traktor 
beszerzésre. 

Az előterjesztések a jkv. 5. mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
• Kátyúzás 
Heutschy László TG vezető közli, hogy felmérések alapján minimum 40, maximum 150 m2-t 

kellene kátyúzni, melynek összege 10.400 Ft/m2 

Tóth Tamás képviselő a kátyúzással kapcsolatban elmondja, hogy arról volt szó, hogy csak az 

injektálást végzik el, ahol nagyon fontos azokat a részeket csinálják meg. Már az előző testületi 

üléseken is elmondta, hogy a munkálatokat meg kellett volna hagyni tavaszra. 

Juhász József polgármester soknak tartja a felmérés szerinti kátyúzást.  

Tóth Tamás képviselő megjegyzi, hogy magyar mentalitás szerint folt hátára foltot tenni, utána 

fel kell szedni az egészet. Szerinte a SzTBIO-nál és az Esze T. út Fábiánék előtti szakasz 

feltétlenül meg kell csinálni a kátyúzást. Gondolja át a testület a község többi területén is a 

szükséges karbantartásokat. A víz akaratlanul is fele fog folyni. Hangsúlyozza tavasszal kellett 

volna megcsinálni rendesen. 

Heutschy László TG vezető elmondja, hogy felmérések szerint legalább 140 m2-t kellene 

alapján minimum 40, maximum 140 m2-t kellene kátyúzni, melynek összege 1 850 eFt 

Juhász József polgármester javasolja 140 m2 kátyúzás elfogadását. Ismerteti a határozati 

javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(X.14.) határozata Berente 
belterületén végzendő kátyúzás jóváhagyásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete Berente község belterületén jóváhagyja a 
140 m2 területén végzendő kátyúzási munkákat, melynek fajlagos költsége 10.400 Ft/m2+ÁFA, 
összesen, bruttó 1 849 eFt. Az út karbantartási munkákra a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére 
jóváhagyja a szükséges, bruttó 1 849 eFt összeget. 
Az előterjesztés a jkv …. mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 415/2013.(X.14.) határozata Berente 
belterületén végzendő kátyúzás jóváhagyásáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete Berente község belterületén jóváhagyja a 
140 m2 területén végzendő kátyúzási munkákat, melynek fajlagos költsége 10.400 Ft/m2+ÁFA, 
összesen, bruttó 1 849 eFt. Az út karbantartási munkákra a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére 
jóváhagyja a szükséges, bruttó 1 849 eFt összeget. 
Az előterjesztés a jkv 6. mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
1.g) pót előirányzati kérelmek elbírálása (előterjesztő:SztBIO, véleményező: PFB, SZEB 
elnök) 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke közli, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 

SztBIO alábbi előterjesztését: 

• Konyhai dolgozók 2013. évi helyettesítési díja (túlóra keret), melynek költsége 400 eFt.  

A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(X.14.) 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: 
- konyhai dolgozók túlóra kerete 400 eFt 
Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 416/2013.(X.14.) 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: 
- konyhai dolgozók túlóra kerete 400 eFt 
Az előterjesztés a jkv. 7. mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
1.h) pót előirányzati kérelmek elbírálása (előterjesztő:Művelődési Központ, véleményező: PFB, 
KKB elnök ) 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke közli, hogy a bizottság megtárgyalta a 

Művelődési központ alábbi előterjesztéseit: 

• Rendezvényfelvételek vágása, szerkesztése 15 eFt/db 
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• Létszámkeret bővítés (6 órás takarító) 2013. október 1-től 2013. december 31-ig 330 eFt 

• Jóga oktatás 40 eFt/hó 

• Zumba oktatás 40 eFt/hó 

Nyeste József képviselő mint a Közokt.biz. elnöke közli, hogy a bizottság a jóga és a zumba 

oktatás javasolja elfogadni. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja szintén a jóga és a zumba oktatás 

támogatását, viszont elutasításra javasolja a létszámbővítést és a rendezvényfelvételek vágását. 

 
Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(X.14.) határozata a Berentei 
Művelődési Központ pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei Művelődési Központ 
pótelőirányzati kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i 
tartalékkeret terhére: 
- jóga (2013. október1.-től 2013. december 31.-ig) 40 eFt/hó 
- zumba (2013. október1.-től 2013. december 31.-ig) 40 eFt/hó 
Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 417/2013.(X.14.) határozata a Berentei 
Művelődési Központ pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei Művelődési Központ 
pótelőirányzati kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i 
tartalékkeret terhére: 
- jóga (2013. október1.-től 2013. december 31.-ig) 40 eFt/hó 
- zumba (2013. október1.-től 2013. december 31.-ig) 40 eFt/hó 
Az előterjesztések a jkv. 8. mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 

 

1.j) Energetikai pályázati lehetőségek megvitatása, LEADER térségek közötti együttműködés 
keretében megvalósítandó pályázat jóváhagyása (előterjesztő: jegyző, véleményező: PFB 
elnök) 
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Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke közli, hogy a bizottság megtárgyalta az 

energetikai pályázati lehetőségeket. Javasolja a LEADER térségek közötti együttműködés 

keretében megvalósítandó pályázat jóváhagyását, melyet javasol elfogadni. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(X.14.) határozata a LEADER 
térségek közötti együttműködés keretében megvalósítandó energetikai célú pályázat 
jóváhagyása  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta LEADER térségek közötti 
együttműködés keretében megvalósítandó energetikai fejlesztés pályázati lehetőségeit, s 
jóváhagyta az Alacska Község Önkormányzatával közösen benyújtandó 50 000 eFt összköltségű 
energetikai fejlesztési pályázati támogatási kérelem benyújtását. 
Az utófinanszírozású pályázatra tekintettel Berente község Önkormányzata vállalja az 
energetikai célú fejlesztési program előfinanszírozását. 
A pályázati koordinációt a Bükk-Térségi LEADER Egyesület HACS látja el. 
Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazása. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 418/2013.(X.14.) határozata a LEADER 
térségek közötti együttműködés keretében megvalósítandó energetikai célú pályázat 
jóváhagyása  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta LEADER térségek közötti 
együttműködés keretében megvalósítandó energetikai fejlesztés pályázati lehetőségeit, s 
jóváhagyta az Alacska Község Önkormányzatával közösen benyújtandó 50 000 eFt összköltségű 
energetikai fejlesztési pályázati támogatási kérelem benyújtását. 
Az utófinanszírozású pályázatra tekintettel Berente község Önkormányzata vállalja az 
energetikai célú fejlesztési program előfinanszírozását. 
A pályázati koordinációt a Bükk-Térségi LEADER Egyesület HACS látja el. 
Az előterjesztés a jkv. 9. mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
1. Napirendi pont 
Indítványok, bejelentések javaslatok 
 
1.1. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása 
 
Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke közli, hogy a bizottság megtárgyalta a Sajó-

Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosítását és elfogadásra javasolja. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozat javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(X.14.) határozata a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodását, s minősített többséggel úgy döntött, hogy a mellékletben 
szereplő, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását elfogadja. 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása a jkv…. számú mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 419/2013.(X.14.) határozata a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodását, s minősített többséggel úgy döntött, hogy a mellékletben 
szereplő, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását elfogadja. 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása a jkv. 10. mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
1.2. Szociális célú tűzifa vásárlás 
 
Fortuna János jegyző tájékoztatásul közli, hogy a szociális célú tűzifa igénylésre az 

önkormányzatoknak pályázatot lehet benyújtani. Benyújtási határidő 2013. október 15. 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy tavaly mindenki kapott tűzifát, nemcsak a szociálisan 

rászorult. Ebben az évben is meg kell pótolni ezt az összeget? 

Juhász József polgármester felkéri a jegyzőt, hogy dolgozza ki ennek a lehetőségét a 

következő testületi ülésre. Javasolja a pályázat benyújtását. Ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(X.14.) határozata szociális célú 
tűzifavásárlási támogatási kérelem benyújtásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
tájékoztatót, s az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a támogatás 
elnyerésére.  
A testület az előírt 320 040 Ft önerőt és szállítási költséget saját forrásai terhére biztosítja. 
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Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 420/2013.(X.14.) határozata szociális célú 
tűzifavásárlási támogatási kérelem benyújtásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
tájékoztatót, s az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a támogatás 
elnyerésére.  
A testület az előírt 320 040 Ft önerőt és szállítási költséget saját forrásai terhére biztosítja. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
1.3. Általános iskola, óvoda úszásoktatás 
 
Gyenesné Kovács Enikő iskola igazgató ismerteti az előterjesztést. Az úszásoktatáshoz az 

uszoda semmilyen eszközt nem tud rendelkezésükre bocsátani. Eszközök: 15 db karúszó, 

úszódeszka, polifoom, úszó szemüveg, egyéb vízi játékok. Az eszközök hozzávetőleges költsége 

100 eFt. 

Tóth Tamás képviselő szerint az úszószemüveget vegye meg a szülő higiéniai szempontból. 

Javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(X.14.) határozata a BHN Óvoda 
pótelőirányzati kérelmének elbírálásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BHNÓ pótelőirányzati 
kérelmét és azt jóvá hagyja a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
- úszásoktatás, úszáshoz szoktatás eszközei 100 eFt 
Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 
alábbi határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 421/2013.(X.14.) határozata a BHN Óvoda 
pótelőirányzati kérelmének elbírálásáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BHNÓ pótelőirányzati 
kérelmét és azt jóvá hagyja a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 
- úszásoktatás, úszáshoz szoktatás eszközei 100 eFt 
Az előterjesztés a jkv. 11. mellékletét képezi. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
• Tájékoztatás 

 

Juhász József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a Művelődési ház galéria építési 

engedélye 2014. január 4.-én lejár. Meg lehet hosszabbítani? 

Fortuna János jegyző közli, igen a galéria építési engedélyét meg lehet hosszabbítani.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az építési engedély meghosszabbítását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(X.14.) határozata a Művelődési 
ház galéria építési engedélyének meghosszabbításáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy meg kell kérni a 
Művelődési ház galéria kialakítás építési engedélyének meghosszabbítását. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 
A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 422/2013.(X.14.) határozata a Művelődési 
ház galéria építési engedélyének meghosszabbításáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy meg kell kérni a 
Művelődési ház galéria kialakítás építési engedélyének meghosszabbítását. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 
 
1.4. Ingatlan vásárlási és szolgalmi jog kártalanítási javaslat 
 
Fortuna János jegyző ismerteti, hogy a 330-335 és 216 hrsz-ú ingatlanokat érinti csapadékvíz 

árok illetve szennyvíz csatorna építése miatt szolgalmi jog bejegyzése illetve vásárlás. A 

korábbiakhoz hasonlóan a szennyvíz csatorna, csapadékvíz elvezető árok kiépítése miatt a 

telekrész vételárát 1000 Ft/m2-ben határozza meg a testület, míg a szolgalmi jog miatti 

kártalanítás összegét 1000 Ft/m2-ben. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(X.14.) határozata ingatlan 
vásárlási és szolgalmi jog kártalanítási javaslatokról  
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az ingatlan vásárlási és 
szolgalmi jog kártalanítási javaslatokat és az alábbi döntést hozta: 
- szolgalmi jog bejegyzése szv. csatorna, csapadékvíz elvezető árok (330-335 és 216 hrsz-ú 
ingatlanok)  
 telekrész vételár: 1000 Ft/m2, szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás: 1000 Ft/m2 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 423/2013.(X.14.) határozata ingatlan 
vásárlási és szolgalmi jog kártalanítási javaslatokról  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az ingatlan vásárlási és 
szolgalmi jog kártalanítási javaslatokat és az alábbi döntést hozta: 
- szolgalmi jog bejegyzése szv. csatorna, csapadékvíz elvezető árok (330-335 és 216 hrsz-ú 
ingatlanok)  
 telekrész vételár: 1000 Ft/m2, szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás: 1000 Ft/m2 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 

 

• Felvetések 

Nyeste József képviselő felveti, hogy az Oktatási bizottság tájékoztatása egyenlő a nullával. A 

bizottsági ülésen elhangzott, hogy az óvodába fel lett véve valaki. Véleménye szerint az 

álláshelyet meg kellett volna pályáztatni. 

Orosz Józsefné mb. óvoda vezető közli, hogy 1 fő leszámolt és az ő helyébe lett felvéve. 

Amikor  idekerült már az 1 fő fel lett véve 2013. december 31-ig határozott időre.  

Szántó Lajos alpolgármester közli, hogy nem is tudott a képviselő-testület erről, szerinte is az 

álláshelyet meg kellett volna pályáztatni.  

Nyeste József képviselő amit hiányolt, az az Oktatási bizottság tájékoztatása. A jegyző azt 

mondta, hogy az óvodai alkalmazott a Munkaügyi Központ által került az álláshelyre. 

Megjegyzi, hogy az óvoda vezetőt azért nem választották meg, mert a gyerekek a gyerekek nem 

állnak olyan szinten, ahogy állni kellene. Egy képzett ember helyett felvettek egy képzetlent – 

akkor mit lehet elvárni? Ez szabálytalan és felháborító.  

Fortuna János jegyző közli, hogy ő sem tudott róla, itt van az óvoda vezető, a következő ülésre 

kivizsgálja az esetet és tájékoztatást ad róla.  

Nyeste József képviselő úgy emlékszik, hogy a jegyző mondta, hogy a Munkaügyi Központ 

által lett  kihelyezve az óvodai alkalmazott. 
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Juhász József polgármester elképzelhetőnek tartja, hogy ő mondta és nem a jegyző. A 

következő ülésre választ vár, hogy ki vette fel az óvodai alkalmazottat és miért nem tájékoztatta 

a képviselő-testület tagjait erről? 

Tóth Tamás képviselő megjegyzi, hogy a mb. vezető és a helyettese nem tájékoztatják 

egymást? 

Nyeste József képviselő nem érti, hogy a jelenlegi mb. vezetőnek nem tűnik fel, hogy az 

óvodában ott dolgozik egy idegen?  

Orosz Jánosné mb. óvoda vezető közli, hogy a korábbi közfoglalkoztatott, s a helyén dolgozó 

jelenlegi alkalmazott is dajkának lett felvéve, melyre nincs különös képesítési előírás. 

Juhász József polgármester bejelenti, hogy a munkaterv szerinti október 31-re tervezett 

testületi ülés elmarad.  

A nyilvános ülést bezárta 18,00 órakor, mert más észrevétel, javaslat nem volt. 

 
Az ülés bezárását és a Mikrovoks rendszer kikapcsolását követően az ülés résztvevői tovább 
beszélgettek, s  Tóth Tamás képviselő javaslatára az önkormányzat műszaki ellenőre, Berentés 
Marianna (3711 Szirmabesenyő  Honvéd út 23.) – lakásának leégése miatti helyreállítási 
munkák - támogatására az alábbi határozati javaslat hangzott el: 
 
Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(X.14.) határozata Berentés 
Marianna  3711 Szirmabesenyő, Honvéd út 23. alatti lakos – családi házát ért tűzkár miatti - 
támogatásáról  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Berentés Marianna 
Szirmabesenyő 3711 Szirmabesenyő, Honvéd út 23. alatti lakos – családi házát ért tűzkár miatti - 
támogatásáról és az alábbi döntést hozta: 
A testület Berentés Marianna Szirmabesenyő 3711 Szirmabesenyő, Honvéd út 23. alatti lakos – 
családi házát ért tűzkár miatti helyreállítási munkákat – 1000 000 Ft-al támogatja, a 2013. évi 
kv.-i tartalékkeret terhére. A támogatás összegét elsősorban Szirmabesenyő Nagyközség 
Önkormányzata számlájára kell átutalni a csatolt együttműködési megállapodás aláírását 
követően.  
Amennyiben a megállapodás 2013. október 31.-ig nem jön létre, akkor a támogatást a károsult 
javára nyitott, Felsőzsolca Takarék 54500174-10012521 számú számlaszámra kell átutalni. 
A tűzkárról szóló média tudósítás és a megállapodás tervezet  a jkv. …. mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 424/2013.(X.14.) határozata Berentés 
Marianna  3711 Szirmabesenyő, Honvéd út 23. alatti lakos – családi házát ért tűzkár miatti - 
támogatásáról  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Berentés Marianna 
Szirmabesenyő 3711 Szirmabesenyő, Honvéd út 23. alatti lakos – családi házát ért tűzkár miatti - 
támogatásáról és az alábbi döntést hozta: 
A testület Berentés Marianna Szirmabesenyő 3711 Szirmabesenyő, Honvéd út 23. alatti lakos – 
családi házát ért tűzkár miatti helyreállítási munkákat – 1000 000 Ft-al támogatja, a 2013. évi 
kv.-i tartalékkeret terhére. A támogatás összegét elsősorban Szirmabesenyő Nagyközség 
Önkormányzata számlájára kell átutalni a csatolt együttműködési megállapodás aláírását 
követően.  
Amennyiben a megállapodás 2013. október 31.-ig nem jön létre, akkor a támogatást a károsult 
javára nyitott, Felsőzsolca Takarék 54500174-10012521 számú számlaszámra kell átutalni. 
A tűzkárról szóló média tudósítás és a megállapodás tervezet  a jkv. 12. mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,    Határid ő: folyamatos 
 

 

• Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötendő feladat ellátási megállapodások 

jóváhagyása 

Fortuna János jegyző közli, hogy a testület a 292/2013.(VIII.16.) határozatával elfogadta a 

Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötendő feladat ellátási megállapodásokat. Ezen 

megállapodások megerősítését e-mailban és telefonon kérte a kazincbarcikai PH illetékese. A 

határozat megerősítése azért szükséges egy új határozattal, mert a Magyar Államkincstárnál a 

Szociális Szolgáltató központ Alapító Okiratának módosításának ez feltétele.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(X.14.)  határozata Kazincbarcika 
Város Önkormányzatával kötendő feladat ellátási megállapodások jóváhagyásáról, a 
292/2013. (VIII. 16.) kt. határozat megerősítéséről 
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. 
A feladat ellátási megállapodások a jkv. 13. mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,     Határid ő: 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 425/2013.(X.14.) határozata Kazincbarcika 
Város Önkormányzatával kötendő feladat ellátási megállapodások jóváhagyásáról, a 
292/2013. (VIII. 16.) kt. határozat megerősítéséről 
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. 
A feladat ellátási megállapodások a jkv. 13. mellékletét képezik. 
Felelős:  polgármester, jegyző,     Határid ő: folyamatos 
 

Juhász József polgármester bejelenti, hogy a mai ülést – most már véglegesen - bezárja 18,30 

órakor. 

kmf. 
 
 
 

 
Juhász József  Fortuna János   Tóth Tamás 
polgármester  jegyző     jkv. hitelesítő 

 
 

Mellékletek: 
 
1. melléklet: 18/2013.(X.28.) ÖR az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól 
2. melléklet:  411/2013. X. 14.) határozattal elfogadott előterj. Iskola Int.-i Tanács 
3. melléklet:  412/2013.(X.14.) határozattal elfogadott előterj. ÉRV Zrt. részesedés 
4. melléklet:  413/2013.(X.14.) határozattal elfogadott árajánlatok kimutatása 
5. melléklet:  414/2013.(X.14.) határozattal elfogadott BTG előterjesztések 
6. melléklet:  415/2013.(X. 14.) határozattal elfogadott  BTG előterjesztés 
7. melléklet:  416/2013.(X.14.) határozattal elfogadott SztBIO előterjesztés 
8. melléklet:  417/2013.(X.14.) határozattal elfogadott Műv.közp. előterjesztés 
9. melléklet:  418/2013.(X.14.) határozattal elfogadott LEADER pályázat 
10. melléklet:  419/2013.(X. 14.) határozattal elfogadott Sajó-Bódva Társ. megáll. 
11. melléklet:  421/2013.(X.14.) határozattal elfogadott úszásoktatással kapcsolatos 

előterjesztés 
12. melléklet:  424/2013.(X.14.) határozattal elfogadott támogatást megalapozó káresemény 

dokumentumai és együttműködési megállapodás tervezet 
13. melléklet 425/2013.(X.14.) határozattal elfogadott feladat ellátási megállapodások 


