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A képviselő-testület 2013. november 14- ülés határozatai 

Nyilvános 

 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.14.) határozata a képviselő-testület 

feloszlatásának elfogadásáról/elutasításáról. 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja/elutasítja Nyeste József képviselő 

kezdeményezését a képviselő-testület feloszlatásával kapcsolatban. 

Felelős:  polgármester    Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadta 

el. 

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

határozatot:  

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 426/2013.(XI.14.) határozata a Pénzügyi és 

Fejlesztési  Bizottság  2012-2013. évi munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi Fejlesztési bizottság 2012-

2013. évi munkájáról szóló beszámolót. 

A beszámoló  a jkv. 1. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határidő: azonnal 

 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 427/2013.(XI.14.) határozata a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság  2012-2013. évi munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Szociális és Egészségügyi Bizottság  

2012-2013. évi munkájáról szóló beszámolót. 

A beszámoló  a jkv. 2. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határidő: azonnal 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 428/2013.(XI.14.) határozata a Közoktatási és 

Közművelődési Bizottság  2012-2013. évi munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Közoktatási és Közművelődési 

Bizottság  2012-2013. évi munkájáról szóló beszámolót. 

A beszámoló  a jkv 3. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 429/2013.(XI.14.) határozata a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatal (BKÖH) illetve jogelődjei 2012-2013. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BKÖH illetve jogelődjei 2012-2013. 

évi munkájáról szóló beszámolót, s azokat az alábbi kiegészítéssel elfogadta: 

A jegyző egészítse ki a hivatali beszámolót saját munkáját tartalmazó résszel. 

Az előterjesztések a jkv. 4. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határidő: folyamatos 
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A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 429/2013.(XI.14.) határozata a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatal (BKÖH) illetve jogelődjei 2012-2013. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BKÖH illetve jogelődjei 2012-2013. 

évi munkájáról szóló beszámolót, s azokat az alábbi kiegészítéssel elfogadta: 

A jegyző egészítse ki a hivatali beszámolót saját munkáját tartalmazó résszel. 

Az előterjesztések a jkv. 4. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határidő: folyamatos 

 

 

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

határozatot:  

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 430/2013.(XI.14.) határozata a Közmeghallgatás 

(falugyűlés) időpontjának jóváhagyásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közmeghallgatás (falugyűlés) időpontját 2013. 

december 3. 15,00-ra határozza meg. 

Felelős:  polgármester, jegyző,     Határidő: 2013. december 3. 

 

 

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

alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 19/2013.(XI. 19.)  önkormányzati rendelete  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2013.(VI.28.)  4/2013.(III.6.), 2/2013.(II.15.), 27/2012.(XI.30.), 25/2012.(X.26.), 20/2012.(VII.4.),  

18/2012.(V.31.), 12/2012.(IV.12.),  6/2012.(II.13.),  4/2012.(I.30.), 35/2011.(XII.19.)  rendelettel 

módosított 6/2011.(III.24.) rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. 5. sz. mellékletét képezi) 

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

alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 20/2013.(XI. 19.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

13/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2013.(III.6.)  önkormányzati rendelete 

módosításáról 

(a rendelet a jkv. 6. sz. mellékletét képezi) 

 

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

nélkül elnapolja a 2014 évi koncepció módosítási tervezetének tárgyalását. 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 431/2013.(X.14.) határozata árajánlatok 

elbírálásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s az alábbi 

döntést hozta: 

- Berentei Általános Iskola szv. csatorna felújítás PAPEX Kft 959 eFt 

- SztBIO konyhai bejáró szélesítés saját kivitelezés  BTG 183 eFt 

- Az árajánlatok kimutatása a jkv. 7. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 432/2013.(XI.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 

- főtér járda építés 170 eFt 

- 5 db választott üsző borjú vásárlás 4 000 eFt 

- szalagfűrész vásárlás 450 eFt 

- az átcsoportosítást a BTG egyéb készletbeszerzésről az Önkormányzat felhalmozási kiadások – 

beruházás, egyéb építmények vásárlása, létesítése előirányzat számlára 700 eFt összegben. 

Az előterjesztések a jkv. 8. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határidő: folyamatos 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 433/2013.(XI.14.) határozata a Helyi 

Esélyegyenlőségi Terv elfogadása 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Terv 

jóváhagyására vonatkozó javaslatot és azt az az alábbi kiegészítéssel: 

- az egyes társadalmi csoportokat ismertető fejezetek átdolgozása (a fogyatékkal élők 6. oldalon 

(kevés), az idősek 10 oldalon (kevés), míg a roma lakosság 39 oldalon szerepel). 

- a személyes felelősség elvárását is szerepeltetni az anyagban. 

jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. 9. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 434/2013.(XI.14.) határozata az BHNÓ 

pótelőirányzati kérelmének elbírálásról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BHNÓ pótelőirányzati kérelmét és 

azt jóvá hagyja a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 

- pedagógus béremelés önkormányzati saját erő (Berente bér+TB) 564,0 eFt 

- pedagógus béremelés önkormányzati saját erő (Alacska bér+TB) 334,5 eFt 

(ebből 4 x 30,9 eFt/hó vezetői pótlék+járulék különbözet terheli Berente Község Önkormányzatát) 

- szemétszállítás 1 262 eFt 

- pü.-i szolgáltatás (folyószámlavezetés) 200 eFt 

- szolgáltatások (telefon, ÁMK rendezvények) 2 959 eFt 

- óvodai előtető javítás 180 eFt 

Az előterjesztés a jkv. 10.  számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 435/2013.(XI.14.) határozata a tetvesség elleni 

intézkedési terv elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a tetvesség elleni intézkedési tervre 

vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztés szerint fogadja el. 

Az előterjesztés a jkv. 11. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,     Határidő: folyamatos 
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 436/2013.(XI.14.) határozata a LEADER 

térségek közötti együttműködés keretében megvalósítandó 2014. évi rendezvényekre vonatkozó 

pályázat jóváhagyásáról és a Borsod-Torna-Gömör Egyesületbe történő belépésről 

A. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta LEADER térségek közötti 

együttműködés keretében megvalósítandó 2014. évi rendezvényekre vonatkozó pályázati 

lehetőséget, s jóváhagyta az Alacska Község Önkormányzatával közösen benyújtandó nettó 

15.800 eFt összköltségű pályázati támogatási kérelem benyújtását.  

A nettó és utófinanszírozású pályázatra tekintettel – saját forrásként -  Berente község 

Önkormányzata vállalja a fejlesztési program előfinanszírozását és az azt terhelő ÁFA költségét.  

A pályázati koordinációt a Borsod-Torna-Gömör Egyesület HACS látja el. 

B. A testület egyidejűleg jóváhagyja az önkormányzat belépését a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesületbe, s a 2013 évi tagdíj (10.000 Ft/év) megfizetését a 2013. évi kv. tartalékkerete terhére 

vállalja. 

Az előterjesztés és az egyesület alapszabálya a jkv. 12. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.14.) határozata ifjúsági és 

közösségi információs pontok létrehozására és működtetésére vonatkozó pályázat 

jóváhagyásáról/elutasításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az ifjúsági és közösségi információs 

pontok létrehozására és működtetésére vonatkozó pályázati lehetőséget. 

A testület az információs pont 1200 eFt-os beruházási költségét jóváhagyja, egyidejűleg a 2013. évi 

kv.-i tartalékkeret terhére vállalja a 120 eFt összegű saját erő biztosítását, valamint a tárgyévi kv.-ek 

terhére egy fő közösségfejlesztési munkatárs foglalkoztatását a projekt megvalósulási és fenntartási 

időszaka alatt. 

(A projekt időszak (6 hónap) illetve a vállalt fenntartás időszak (18 hónap) alatt legalább egy olyan 

munkatárs foglalkoztatását vállalja a nyertes pályázó aki, a közösségi tér nyitva-tartási idejében jelen 

van, és a KREAPONT felügyeletét és szakmai hátterét biztosítja.) 

Az előterjesztés és a pályázati kiírás a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határidő: folyamatos 

 

A képviselő-testület 2 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadta 

el. 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 437/2013.(XI.14.) határozata a Berentei Sakk 

kör támogatási kérelmének elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei Sakk kör 

támogatási kérelmét. Az egyesület részére az éves támogatáson felül 50 eFt támogatásban részesíti 

lézer nyomtató vásárlásra. 

A kérelem a jkv. 13. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: azonnal 
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 438/2013.(XI.14.) határozata a 2013. évi év végi 

fűtéstámogatásról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a várható hideg időjárásra 

tekintettel 23.500 Ft/háztartás összeggel támogatja a 6/2011.(III.24.) ÖR 33. § (1) bekezdésében 

meghatározott jövedelemhatár alatti családokat úgy, hogy aki hagyományos fűtéssel rendelkezik 

(kályha, kazán) 1 em3 fa felfűrészelt tüzelőanyagot kap, aki pedig gázzal vagy villannyal fűt, annak az 

önkormányzat átutalja a TIGÁZ Zrt. ill. az ÉMÁSZ Nyrt. felé a támogatást. 

Felelős:  polgármester, jegyző,     Határidő: folyamatos ?? 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 439/2013.(XI.14.) határozata a kéményseprő-

ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről és a kéményseprési közszolgáltatás saját 

hatáskörben történő ellátásának felhagyásáról 

A. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 

2012. évi XC. törvény 15. § (2) bekezdése alapján elvégezte a TERMOMENT Kft-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatát. 

A vizsgálat eredményeként a képviselő-testület megállapítja, hogy Berente Község Önkormányzata 

az önként ellátott kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladattal 2013. december 31. napjával 

felhagy, és a 2012. évi XC. törvény 15. § (4) bekezdése alapján a közszolgáltatás ellátásának 

kötelezettsége átszáll a feladat eredeti címzettjére, vagyis Miskolc megyei Jogú Város 

önkormányzatára. 

B. Az A. pontban foglaltaknak megfelelően Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

jóváhagyja az önkormányzat és a TERMOMENT Kft között létrejött közszolgáltatási szerződés 

2013. december 31. napjával,  közös megegyezéssel  történő megszüntetését és hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy 2013. november hó 1. napja és december hó 31. napja közötti időtartamban a 

TERMOMENT Kft teljesítési segéd (Borsodkomm Kft) útján teljesítse a közszolgáltatás nyújtására 

vonatkozó kötelezettségét. 

Az előterjesztés a jkv. 14. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 440/2013.(XI.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 

- 2013. évi II. kétheti jutalom intézményi bértömege 2 200 eFt 

Az Mt 20. § (2) bekezdése alapján az intézményi dolgozók személyi jutalmazása – a jogszabályok 

keretei között - az intézményvezető hatásköre. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határidő: folyamatos 
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A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 441/2013.(XI.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 

- közfoglalkoztatottak jutalmazása (önkormányzati szakfeladat) 2 715 eFt 

Az Mt 20. § (2) bekezdése alapján az intézményi dolgozók személyi jutalmazása – a jogszabályok 

keretei között - az intézményvezető hatásköre. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határidő: folyamatos 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 442/2013.(XI.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: 

- 2013. évi II. kétheti jutalom intézményi bértömege 4 893 eFt 

Az Mt 20. § (2) bekezdése alapján az intézményi dolgozók személyi jutalmazása – a jogszabályok 

keretei között - az intézményvezető hatásköre. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 443/2013.(XI.14.) határozata az BHNÓ 

pótelőirányzati kérelmének elbírálásról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BHNÓ pótelőirányzati kérelmét és 

azt jóvá hagyja a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 

- 2013. évi II. kétheti jutalom intézményi bértömege: 1 859 eFt  

Az Mt 20. § (2) bekezdése alapján az intézményi dolgozók személyi jutalmazása – a jogszabályok 

keretei között - az intézményvezető hatásköre. 

Felelős:  polgármester, jegyző,      Határidő: folyamatos 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 444/2013.(XI.14.) határozata a Berentei 

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: 

- 2013. évi II. kétheti jutalom intézményi bértömege 490 eFt 

Az Mt 20. § (2) bekezdése alapján az intézményi dolgozók személyi jutalmazása – a jogszabályok 

keretei között - az intézményvezető hatásköre. 

Felelős:  polgármester, jegyző,     Határidő: folyamatos 
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A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 445/2013.(XI.14.) határozata a Berentei KÖH 

pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei KÖH pótelőirányzati 

kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i tartalékkeret terhére: 

- 2013. évi II. kétheti jutalom intézményi bértömege 2 014 eFt 

Az Mt 20. § (2) bekezdése alapján az intézményi dolgozók személyi jutalmazása – a jogszabályok 

keretei között - az intézményvezető hatásköre. 

Felelős:  polgármester, jegyző,     Határidő: folyamatos 

 

 

Berente, 2013. november 13. 

 

      Fortuna János 

      jegyző 

 


