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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. február 27-én a Polgármesteri Hivatal 

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

 

Jelen vannak:  Juhász József  polgármester  

 Szántó Lajos  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő  

 Nyeste József  képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

 Haga Gyula  BCNÖ elnök  

További meghívottak: Heutschy László  BTG vezető 

 Márföldi Erzsébet  SztBIO igazgató 

 Tallósné Novák Irén  BMK vez.  

 Kalász Lászlóné  BHN óvoda vezető 

 Borza Bertalan  BMESZ vezető 

 Gyenesné Kovács Enikő  Ált.isk.igazgató 

 

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 pontot. 

 

NYILVÁNOS 

1. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

 Előadó: polgármester 

2. Munkamegosztási megállapodások felülvizsgálata illetve elfogadása (BKÖH – BTG, BMESZ, 

SztBIO,  BCNÖ, Óvoda Társulás) 

 Előadó: polgármester 

3. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: polgármester 

4. Árajánlatok elbírálása 

Előadó: polgármester 

5. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

ZÁRT 

1. önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás,  

2. személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6  igen 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással határozathozatal nélkül 

egyetért a napirendi pontokkal. Ezzel egyidejűleg elfogadta Fodorné Szabó Erika képviselőt jkv. 

hitelesítőnek.  

 

Juhász József polgármester köszönti a ÉRV Zrt. képviseletében megjelent Kulcsár László divízió 

vezetőt. A napirendi pontok tárgyalása előtt felkéri adja meg tájékoztatását a József A. úti víznyomás 

ingadozással kapcsolatban. 

Kulcsár László ÉRV Zrt.: korábban beépítésre került a nyomásfokozó szivattyú. A szivattyúktól lejjebb 

eső lakók szenvedtek nyomáscsökkenést, ez regisztrálásra került. Más műszaki megoldással fogják 

vezérelni, melyet záros határidőn belül be fognak építeni.  

Szántó Lajos alpolgármester: közel 10 éve hogy ezzel a problémával küszködünk, szinte minden évben 

visszatérünk rá. A víznyomás ingadozás miatt az ott lakóknak költségek vannak pld. meghibásodik a 

boyler. Tudomása van arról, hogy pályázatot nyertek, a régi tisztító állomást átveszik. Nem lesz utóhatása 

a községben? 

Kulcsár László ÉRV Zrt.: a környezetre károsító hatása van-e? – ez a kérdés? Erre nem tudok most 

választ adni, írásban fogjuk jelezni. Hudák urat fogom ez ügyben megkérdezni, a részleteket nem 
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ismerem. József A. utca: rajta vagyunk, hogy egy fordulatszabályozót felszereljenek, ez fokozatmentessé 

teszi a rendszert. A nyomásviszonyokat ki fogják egyenlíteni, ha nem lesz eredményes más megoldást 

fognak eszközölni. 

Juhász József polgármester: 2003-ban az önkormányzat 8,5 mFt-ot adott a Vízműnek a cserére, de 

azóta sem tudtak a végére járni, lehet ez egy kritika is az ÉRV felé. 

Nyeste József képviselő: nem is nyomással van a probléma, hanem az ingadozással. Ha megkérdezik, 

mit mondjunk az ott lakóknak? Mikor kezdődik és mikor fejeződnek be a munkálatok? Van-e tudomásuk 

arról, hogy a Bánya területén építkezésbe fogtunk? Jelentős mennyiségű vízre lesz szükség, tudnak-e 

erről? 

Kulcsár László ÉRV Zrt.: megmérettem a nyomásokat az érintett szakaszon, ezek a mérések a 

rendelkezésükre állnak. Nem sok mozgásterünk van, mivel a rendszer adott, a fogyasztóknak igazuk van, 

ezt a vezetők sem kétlik. Most egyeztetek a műszaki kollégákkal, be fogjuk építeni záros határidőn  15-20 

napon belül, jónak kell lenni ennek a megoldásnak. Valóban igaz, hogy jó pár évvel ezelőtt az 

önkormányzat több milliót invesztált.  

Nem ismerem azt a területet ahol nagyobb mennyiségű vízre lenne szükség, az önkormányzat jelzése után 

az ÉRV ezt megoldja.  

Juhász József polgármester: elsősorban a Képviselő úr a tűzi vízre gondolt.  

Nyeste József képviselő: ha most ezt a víznyomás ingadozást megoldják, a későbbiek során, ha a bánya 

megépül hatással lesz-e rá? Volt egy ugyanilyen probléma a Gagarin lakótelepen – ez megoldódott? Tud-

e erről egyáltalán? 

Kulcsár László ÉRV Zrt.: 2003-2004 környékén a betonüzem nagy mennyiségű vizet vitt el, ez hatással 

volt a Gagarin lakótelep vízellátására, de ez a probléma megoldódott. József A út: Nem lehet egy 

dombtetőre építkezni úgy, hogy a vízellátásban ne legyen probléma. Teljesen jogos a panasz. A terveket 

meg fogják nézni, ha megfelelő, akkor működni fog a tűzi víz.  

Juhász József polgármester: a bánya területén 30-40 ember fog dolgozni, fürödni is fog – jelent-e 

gondot a vízellátás? 

Kulcsár László ÉRV Zrt.: a jelenlegi vezetéknél lehetnek szűk keresztmetszetek, de pontos választ 

akkor tud adni, ha megkapják a tervet. Teljesen jogos a panasz, a türelmetlenség. Többféle műszaki 

megoldás létezik. A rendszer adta lehetőségek miatt, az akkori vezetőség úgy gondolta, hogy a 

nyomásfokozó jó lesz. Ez a megoldás nem jó, más megoldást kell választani, minden szakmai 

tudásommal azon vagyok, hogy ezt záros határidőn belül kb. egy hónap, meg fogjuk oldani. El fogok 

jönni a testületi-ülésre és tájékoztatást adok a történtekről.  

Nyeste József képviselő: nagyon hiányolom, hogy nincs itt Berentés Marianna műszaki ellenőr, aki 

tervezi a dolgokat, jó lett volna egyeztetni a szakemberrel. Ha később probléma merül fel, az már 

költségesebb lesz.  

Kulcsár László ÉRV Zrt.: ha a tervek elkészülnek egyeztetni kell, biztos vagyok benne, hogy a terveket 

átnézik a végleges megoldás megtalálható. 

Fortuna János jegyző: a volt bányafőépületek felújítása utáni vízigényéről a tervező már tavaly 

egyeztetett a vízművel. A bánya területén lenne továbbá egy vágópont is – ennek helyéről a szemetet már 

elszállították – úgy tudom, hogy az ÉRV-vel az egyeztetés már erről is megtörtént. 

Nyeste József képviselő: a tervezőnk már egy éve készíti a terveket, még nem készült el, már 50 %-os 

állapotnak kellene lenni, de ez kevés, nem vagyok abban biztos, hogy az egyeztetés megtörtént.  

Juhász József képviselő: köszöni a tájékoztatást, a márciusi testületi ülésre ezúton meghívja. 

 

1. Napirendi pont 

A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: a bizottság megtárgyalta a képviselő-testület 2014 évi 

munkatervét. Javasolja, hogy július hónapban is legyen testületi ülés. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata az önkormányzat 

képviselő-testületének 2014. évi munkatervéről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete 2014. évi munkatervét a csatolt melléklet szerinti 

kiegészített formában fogadja el. 

A munkaterv a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 
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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 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 50/2014.(II.27.) határozata az önkormányzat 

képviselő-testületének 2014. évi munkatervéről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete 2014. évi munkatervét a csatolt melléklet szerinti 

kiegészített formában fogadja el. 

A munkaterv a jkv.1. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 

 

 

2. Napirendi pont 

Munkamegosztási megállapodások felülvizsgálata illetve elfogadása (BKÖH – BTG, BMESZ, SztBIO,  

BCNÖ, Óvoda Társulás) 

 

Fortuna János jegyző: az Áht. előírja, hogy a változások miatt Munkamegosztási megállapodásban kell 

rögzíteni az önkormányzat és költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét. 

Javasolja elfogadni. Létrejött két új szervezet, a BMESZ és a Berente-Alacska Óvoda Társulás.  

Nyeste József képviselő: említette a Jegyző úr, hogy változások történtek. Erről szeretne hallani, mert a 

Pénzügyi Bizottsági ülésen nem tudott részt venni.  

Fortuna János jegyző: pontosítanám saját magam. Változtak az intézmények Alapító Okiratai, ezek nem 

lettek átvezetve a Munkamegosztási Megállapodásban. Új szakfeladat került elfogadásra, technikai 

jellegű módosítások történtek.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: A bizottság a munkamegosztási megállapodások 

felülvizsgálatát illetve a BKÖH és a BMESZ közötti új megállapodás elfogadását javasolja: 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata a BKÖH és az 

önkormányzat kv.-i szervei közötti munkamegosztási megállapodások felülvizsgálatáról illetve 

elfogadásáról (BMESZ, Óvoda Társulás) 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a BKÖH és az önkormányzat kv.-i 

szervei közötti munkamegosztási megállapodások felülvizsgálatáról (SztBIO, BTG, BHNÓ, BMK) illetve 

elfogadásáról (BMESZ, Óvoda Társulás) szóló javaslatot és azt előterjesztés szerinti formában elfogadja. 

A testület korábbi határozataival elfogadott munkamegosztási megállapodások az új megállapodások 

hatálybalépésével hatályukat vesztik 

A munkamegosztási megállapodások a jkv. ….. sz. 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, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 51/2014.(II.27.) határozata a BKÖH és az 

önkormányzat kv.-i szervei közötti munkamegosztási megállapodások felülvizsgálatáról illetve 

elfogadásáról (BMESZ, Óvoda Társulás) 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a BKÖH és az önkormányzat kv.-i 

szervei közötti munkamegosztási megállapodások felülvizsgálatáról (SztBIO, BTG, BHNÓ, BMK) illetve 

elfogadásáról (BMESZ, Óvoda Társulás) szóló javaslatot és azt előterjesztés szerinti formában elfogadja. 

A testület korábbi határozataival elfogadott munkamegosztási megállapodások az új megállapodások 

hatálybalépésével hatályukat vesztik 

A munkamegosztási megállapodások a jkv. 2. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
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3. Napirendi pont 

2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

Fortuna János jegyző: a 2014. évi közbeszerzési tervet a képviselők megkapták. Az intézményvezető 

javaslatára, évente kötelező az árubeszerzés. Az építés-beruházásoknál a szennyvíz rekonstrukció a 

legfontosabb, Marx Toldi, Kandó utaknál a vízelvezetés, kerékpárút -  bányatelep, játszóterek felújítása. 

Óvoda bővítésre pályáztunk, de nem nyertünk, saját erőből lesz megoldva.  

Nyeste József képviselő: az a bajom, hogy őrületes összegről van szó, semmi olyan dolog nincs ami 

alátámasztaná ezeket az összegeket, szinte egy új Idősek otthonát építünk újból. Részleteiben át kellene 

tárgyalni. 

Szántó Lajos alpolgármester: szó volt ezekről a munkákról már korábban, de csak húzódik, ezeket meg 

kell csinálni.  

Fortuna János jegyző: a közbeszerzési tervjavaslatban szereplő feladatokra elkészült a 

tervdokumentáció is. Megvan az óvoda bővítési engedély, ami keretösszeg egyedül a játszóterek 

felújítása, a többi esetben az engedélyek megvannak, ill. ez-két hónapon belül megkapjuk. Legkésőbb 

március végéig a közbeszerzést el lehet indítani.  

Juhász József polgármester: a tervben 50 mFt szerepel a bányatelep felújítására, szerintem ez az összeg 

kevés, lehetett volna 100 mFt. 

Tóth Tamás képviselő: szerintem is kevés az 50 mFt a bányatelep felújítására, a játszóterek felújítására is 

kevés az 50 mFt. 

Nyeste József képviselő: vannak benne olyan dolgok is, amit 2-3 évvel ezelőtt meg kellett volna csinálni, 

lehet, hogy a terv már elavult, ma már nem annyiba kerül egy terv készítése, mint évekkel ezelőtt.  

Juhász József polgármester: mindegyik terv aktualizáltatva lett, úgy került a testület elé. 

Nyeste József képviselő: ezt nem akarom elhinni, ez kizárt dolog, ennyi tételt nem lehet aktualizálni egy 

hónap alatt. Mindent újra terveztetek? Beáraztátok újra? Nagyon kíváncsi lennék a jelen és régi árakra. 

Fortuna János jegyző: ezt a tervező készítette és küldte el. 

Szántó Lajos alpolgármester: a műszaki ellenőr nem kapkodja el a dolgokat, szerinte egyelőre elég lesz 

a bányára 50 mFt. A SztBIO vendégszobáit muszáj lenne átalakítani, nem sok a vendég. Bentlakásos 

részleggé lehetne alakítani, az idősek részéről sorban állás van. 

Tóth Tamás képviselő: fontossági sorrendet kellene felállítani.  

- szennyvíz 

- vízelvezető rendszer 

- bányatelep 

- kerékpárút 

Ezek a munkák fel is ölelik az évet. Az Ipari út közösen kellene megnézi a testület tagjaival. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: a bizottság a közbeszerzési terv a kiegészítésekkel együtt 

elfogadásra javasolja. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata az önkormányzat 2014. 

évi közbeszerzési tervéről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét a 

csatolt melléklet szerinti formában fogadja el. 

A közbeszerzési terv a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 

 

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, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 52/2014.(II.27.) határozata az önkormányzat 2014. 

évi közbeszerzési tervéről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét a 

csatolt melléklet szerinti formában fogadja el. 

A közbeszerzési terv a jkv.3. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 
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4. Árajánlatok elbírálása 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: a PB tárgyalta az alábbi árajánlatokat. 

- BC Zrt. vasúti átjáró fénysorompó előrejelző tábla telepítése:  nem javasolja 

- Állattartó telep (0198 hrsz) 149 hrsz-ú pince, illetve kertészeti fóliasátor (0219 hrsz) fogyasztásmérő 

hely kialakítása:  javasolja 

- Mikrovoks rendszer felújítása, korszerűsítése:  nem javasolja 

- Szennyvíz csatorna javítás 26-os út 18 km szelvény:  javasolja 

- 490, 505 hrsz-ú önkormányzati út felújítása:  javasolja 

- Berente, 3 hrsz-ú ingatlanra tervezett vágópont tervezési feladatok:  elnapolásra javasolja 

- Munkavédelmi-tűzvédelmi feladatok:  javasolja 

- Rágcsálóirtás:  javasolja  

- Önkormányzati ingatlanok:  zárt ülés 

- Mezőgazdasági utak:  elnapolását javasolja 

Nyeste József képviselő: Berentén készülő beruházások minősége: emlékezzünk vissza voltak itt olyan 

munkálatok, amik nem feleltek meg. Van-e már olyan céglista, akivel szóban sem állunk. Azok a cégek 

akik kifogásolható munkát végeztek be sem lehetne engedni Berentére. 

Juhász József polgármester: 3 olyan cég van, akitől nem kértünk árajánlatot.  

Fortuna János jegyző: korábban is kellett csatolni a közbeszerzési pályázatokhoz a vállalkozó 

referenciáját. Ezt most kiterjesztettük a nem Kbt hatálya alá tartozó árajánlatkérésekre is, így nyilvánvaló, 

hogy azok a cégek, akiknek nincs megfelelő emberük, gépparkjuk vagy referenciájuk nem nyerik el a 

munkát illetve a jövőben árajánlatot sem kérünk tőlük. Környezetvédelmi probléma sem lehet pld. a 

felbontott aszfalt elszállítása és vagy újrahasznosítása. Az összességében legelőnyösebb a Strabag Kft 

ajánlata.  

Tóth Tamás képviselő: dolgozott itt olyan cég is, akiknek még gépjük sem volt, ennek örülök, hogy ez a 

feltétel. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata árajánlatok 

elfogadásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s a 2014. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére az alábbi döntést hozta: nettó eFt 

- Berente szv.csatorna javítása, felújítása (26.-os főút 18 km szelvény) ONGROBAU Kft 4 131 eFt 

- Berente 490, 505 hrsz-ú önkormányzati út felújítása STRABAG Kft 6 413 eFt 

- Berente 577 hrsz-ú használaton kívüli szv.tisztító rekultivációs engedélyezési terve   

 Kovács István 2 210 eFt 

- Berente Bajcsy-Zs. úti lakótelep csapadékvízelvezetés rendezési terve Durbák Beatrix 130 eFt 

- Berente 0198, 0219 és 149 hrsz-ú ingatlanok f.mérő hely felszerelés PÉTERVILL Ssztpéter280 eFt 

- Berente munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása SZLAMET Bt 31,75 eFt/hó 

- Berente rágcsáló és rovarirtási feladatok ellátása Hudák Péter 853 eFt/év 

- Berente 2014. évi közbeszerzési eljárások költsége Markazit Kft  

 a bekerülési összeg max. 1 %-a 

Az árajánlatok kimutatása 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 és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 53/2014.(II.27.) határozata árajánlatok 

elfogadásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s a 2014. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére az alábbi döntést hozta: nettó eFt 

- Berente szv.csatorna javítása, felújítása (26.-os főút 18 km szelvény) ONGROBAU Kft 4 131 eFt 
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- Berente 490, 505 hrsz-ú önkormányzati út felújítása STRABAG Kft 6 413 eFt 

- Berente 577 hrsz-ú használaton kívüli szv.tisztító rekultivációs engedélyezési terve  

 Kovács István 2 210 eFt 

- Berente Bajcsy-Zs. úti lakótelep csapadékvízelvezetés rendezési terve Durbák Beatrix 130 eFt 

- Berente 0198, 0219 és 149 hrsz-ú ingatlanok f.mérő hely felszerelés PÉTERVILL Ssztpéter280 eFt 

- Berente munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása SZLAMET Bt 31,75 eFt/hó 

- Berente rágcsáló és rovarirtási feladatok ellátása Hudák Péter 853 eFt/év 

- Berente 2014. évi közbeszerzési eljárások költsége Markazit Kft  

 a bekerülési összeg max. 1 %-a 

Az árajánlatok kimutatása a jkv. 4.  számú mellékletét képezik. 

Felelős:   polgármester, jegyző  Határidő: folyamatos 

 

 

5. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

5.1.  Társulások Társulási Tanácsába delegálás 

 

Fortuna János jegyző: kaptunk a Kormányhivataltól egy levelet, miszerint  a Társulások tanácsába csak 

testületi tagokat lehet delegálni. A határozati javaslat szerint a polgármester, alpolgármester 

akadályoztatása esetén Pogány Sándor képviselő a javasolt delegált, de lehet más személy is. 

Pogány Sándor képviselő: nem vállalom el. 

Juhász József polgármester: javaslom a polgármester vagy az alpolgármester személyét.   

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata az önkormányzati 

társulások társulási tanácsába delegáltakról  

1. Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati társulások: 

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, 

- Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, 

- Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

társulási tanácsába az alábbi képviselő-testületi tagokat delegálja, az Mötv 94. § (2) bekezdése alapján: 

a) a mindenkori polgármestert, akadályoztatása esetén, 

b) az alpolgármestert,  

2. A helyettes képviseleti jogosultsága személyi igazolványának, lakcímkártyájának felmutatásával, 

azokról készült másolat átadásával illetve aláírásával igazolja. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: a határozat megküldésére: a döntést követő 8 nap 

 

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, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 54/2014.(II.27.) határozata az önkormányzati 

társulások társulási tanácsába delegáltakról  

1. Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati társulások: 

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, 

- Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, 

- Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

társulási tanácsába az alábbi képviselő-testületi tagokat delegálja, az Mötv 94. § (2) bekezdése alapján: 

a) a mindenkori polgármestert, akadályoztatása esetén, 

b) az alpolgármestert,  

2. A helyettes képviseleti jogosultsága személyi igazolványának, lakcímkártyájának felmutatásával, 

azokról készült másolat átadásával illetve aláírásával igazolja. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: a határozat megküldésére: a döntést követő 8 nap 
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5.2. Település Gondnokság és BMESZ folyamatban lévő munkák 

 

Heutschy László TG vezető: a BMESZ folyamatosan veszi át a Település Gondnokságtól mindazon 

elkezdett, el nem kezdett munkáknak a végzését, melyek az átszervezés következtében a Berentei 

Műszaki Ellátó szervezetre szállt át. 

 SztBIO konyhabejárat szélesítése       183 eFt 

 Berente, József A. utca 49. vízbevezetés        17 eFt 

 Berente Bajcsy-zs. út 3-5. pince, tároló rekeszek kialakítása     228 eFt 

 Fóliasátor fűtési rendszer, kémény építés, villanyszerelés    747 eFt 

 

Fóliasátor: a napokban is folyik a fűtésszerelés, vártunk Berentés Mariann műszaki vezetőt, de nem jelent 

meg. 

Tóth Tamás képviselő: szomorúan hallom, hogy a műszaki vezető megint nem volt aktív. A kémény 

kiépítését át lehet adni a műszaki szervezetek , fel kell hívni a műszaki vezető figyelmét, hogy aktiválja 

magát.  

Borza Bertalan műszaki vez. a szervezet január 1-jén alakult meg. Van olyan folyamatban lévő munka, 

amiről a testület még a múlt év végén döntött. Az el nem végzett munka kerüljön ismét a testület elé. 

Valóba sok munkát el tudunk végezni saját dolgozóval. Vannak olyan munkák viszont, amihez építési 

engedély szükséges pld. a kémény.  

Heutschy László TG vezető: a munkák elkezdése sok esetben az idő függvénye volt. Olyan emberre 

vártunk (műszaki vezető) aki nincs itt. Most ott tartunk, hogy a kéményt kell fizikálisan felhúzni. Ha a 

műszaki ellenőr nincs, mi is tudunk engedélyt szerezni. Először el kell dönteni, hogy melyik kéményt 

építsük meg.  

Tóth Tamás képviselő: megint káoszba került ez a dolog. A Műszaki ellátó szervezet vezetőjét meg kell 

bízni azzal, hogy a műszaki ellenőrt kerítse elő, a kivitelezést csinálja meg a szervezet – ezért alakult ez a 

csoport.  

Juhász József polgármester: autóra van-e ajánlat és milyen típusú ? 

Borza Bertalan műszaki vez. több ajánlat érkezett, a Renault Master duplakabinos javasolná, melynek 

költsége 6.046.470.- Ft.  

Tóth Tamás képviselő: elfogadom a dupla kabinost, ez egy platós autó. A Mazdát el kell felejteni, a 

szemétszállítást meg lehet oldani vele.  

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke javasolja az előirányzatok elfogadását 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata a BMESZ 

autóvásárlási és egyéb előterjesztésének jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BMESZ autóvásárlási és egyéb 

pótelőirányzati előterjesztését azt az alábbiak szerint fogadja el: 

Önkormányzati beszerzéssel 

a. autóbeszerzés (üzemeltető a BMESZ) Renault Master duplakabinos, platós 4 761 eFt, 

b. állattartó telep villanyszerelés (mért vezeték, szerelvények) 100 eFt 

c. Berente József A. út 49. vízbevezetés (500/2013.(XI.18.) 17 eFt 

d. Berente Bajcsy-zs. út 3-5. pince, tároló rekeszek kialakítása (4 db, 57 eFt/db anyag kts.) 228 eFt 

A kialakított tároló rekeszeket magánszemélyek 4 eFt/év/tároló bérleti díj, vagy 80 eFt egyszeri 

költségtérítés ellenében vehetik igénybe. 

BTG beszerzéssel: 

e. fóliasátor fűtési rendszer, kémény építés, villanyszerelés 310+437=747 eFt, 

SztBIO beszerzéssel: 

f. SztBIO konyha gépkocsibejáró szélesítés (431/2013.(XI.14.) 183 eFt 

Az árajánlatok a jkv. ... sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető   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: 
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 55/2014.(II.27.) határozata a BMESZ autóvásárlási 

és egyéb előterjesztésének jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BMESZ autóvásárlási és egyéb 

pótelőirányzati előterjesztését azt az alábbiak szerint fogadja el: 

Önkormányzati beszerzéssel 

a. autóbeszerzés (üzemeltető a BMESZ) Renault Master duplakabinos, platós 4 761 eFt, 

b. állattartó telep villanyszerelés (mért vezeték, szerelvények) 100 eFt 

c. Berente József A. út 49. vízbevezetés (500/2013.(XI.18.) 17 eFt 

d. Berente Bajcsy-zs. út 3-5. pince, tároló rekeszek kialakítása (4 db, 57 eFt/db anyag kts.) 228 eFt 

A kialakított tároló rekeszeket magánszemélyek 4 eFt/év/tároló bérleti díj, vagy 80 eFt egyszeri 

költségtérítés ellenében vehetik igénybe. 

BTG beszerzéssel: 

a. fóliasátor fűtési rendszer, kémény építés, villanyszerelés 310+437=747 eFt, 

SztBIO beszerzéssel: 

a. SztBIO konyha gépkocsibejáró szélesítés (431/2013.(XI.14.) 183 eFt 

Az árajánlatok a jkv. 5.  sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető   Határidő: folyamatos 

 

 

5.3. Település Gondnokság előterjesztései 

 

 Létszámkeret bővítés 

Heutschy László TG vezető: Berentén a megváltozott munkaképességű munkavállalók nem kaptak 

eddig számottevő lehetőséget az elhelyezkedésre, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy mérlegelje 2 fő 

megváltozott munkaképességű közalkalmazott horgásztónál történő foglalkoztatását. 

Indokolás: 

- A mezőőröket nem kívánom tovább foglalkoztatni a horgásztónál, viszont az április 1-től kezdődő 

nyári nyitva tartást a jelenleg állományban lévő 2 fő halőrrel nem tudjuk megvalósítani. 

- Megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazása alacsonyabb bérköltséggel járna (csökkentett 

járulékfizetési kötelezettség) 

2 fő személyi kiadásai (bér + járulék + kafetéria + munkaruha) 9 hónapra: 3.330eFt 

2 fő megváltozott munkaképességű (rehab. kártyával rendelkező) személyi kiadása 9 hónapra:  

2.727eFt 

Foglalkoztatás feltétele: 

- rehabilitációs kártyával és társadalmi halőri vizsgával való rendelkezés, 

 

 Mangalica zsír kiosztása 

 

Heutschy László TG vezető: a Szociális bizottság részéről felmerült, hogy a mangalica vágás során a 

szalonnából kinyert zsír kiosztásra kerüljön a rászorulók részére, illetve rendezvényeket való 

felhasználásra.  

 

 Vadhálós kerítés 

 

Heutschy László TG vezető: A Sajószentpéter-Berente közötti közigazgatási határ mentén 

betonoszlopos-vadhálós kerítést szeretnénk tovább vinni a Berente-Sajószentpéterrel határos szőlőkig. 

Ez a kerítés 550 fm hosszú lenne, melynek anyagköltsége a következő (bruttó árak): 

160-as vadháló: 220.000,-Ft 

240-es betonoszlop (150 db): 255.000,-Ft 

Feszítőhuzal: 45.000,-Ft 

Kötözőhuzal: 17.500,-Ft 

Kész beton: 62.500,-Ft 

Összesen: 600.000,-Ft 

Fortuna János jegyző: a közétkeztetésben nem használható mennyiségű élelmiszer termék pld. a zsír. A 

rászorulók részére szét lehet osztani, még pld. a zöldséget is. 
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Nyeste József képviselő: ne értékeljük le a rászorulókat. 

Fortuna János jegyző: nem arról van szó, hogy ez nem teljes értékű. 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: a mangalica zsírszalonnából 60 l zsír keletkezett, nincsenek 

felkészülve a biztonságos tárolására, nem szeretnénk ha megavasodna. Most amikor frissen ki van sütve, 

engedélyezze a testület, hogy oszthassunk belőle. Várhatóan a jövő héten is lesz vágás.  

Juhász József polgármester: a bentlakók nem szeretik a zsíros kenyeret?  

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető:  lehetne zsíros kenyeret adni, de van egy jogszabály, miszerint 

étrendet kell összeállítani.  

Tóth Tamás képviselő: a többi településen is vannak ilyen anomáliák?  

Szántó Lajos alpolgármester: tud olyan településről, ahol szintén mangalicát tartanak, ők felhasználják 

teljes egészében, nem foglalkoznak a jogszabállyal. Ki kell osztani minden családnak 1 kg zsírt.  

Heutschy László TG vezető: a mangalica inkább zsírsertés. Keresztezni fogják egy durok kannal, ez 

inkább hős sértés.  

Juhász József polgármester: a zsírt ossza szét a Szociális bizottság. 

Tóth Tamás képviselő: kapják meg az egyesületek, használják fel rendezvényekre.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata a BTG 

előterjesztéseinek jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BTG előterjesztéseit azt az előterjesztés 

szerint/alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

a. a közétkeztetésben nem hasznosítható mennyiségű élelmiszerek (pl. mangalica zsír, zöldség, stb.) a 

polgármester engedélyével önkormányzati, intézményi rendezvényeken felhasználhatóak, vagy azokat 

a szociális bizottság a szociálisan rászorultak körében szétoszthatja, 

b. a BTG engedélyezett álláshelyeit 2 fő megváltozott munkaképességű (rehab. kártyával rendelkező) 

teljes munkaidős foglalkoztatottal megemeli, 2014. április 1.-től, pótelőirányzat 2727 eFt 

c. Sajószentpéter-Berente közötti közigazgatási határ mentén betonoszlopos-vadhálós kerítés építés 

pótelőirányzat 600 eFt 

Az előterjesztés a jkv. ... sz. mellékletét képezi.   

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint  PB elnök 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 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot:  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 56/2014.(II.27.) határozata a BTG 

előterjesztéseinek jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BTG előterjesztéseit azt az előterjesztés 

szerint/alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

a. a közétkeztetésben nem hasznosítható mennyiségű élelmiszerek (pl. mangalica zsír, zöldség, stb.) a 

polgármester engedélyével önkormányzati, intézményi rendezvényeken felhasználhatóak, vagy azokat 

a szociális bizottság a szociálisan rászorultak körében szétoszthatja, 

b. a BTG engedélyezett álláshelyeit 2 fő megváltozott munkaképességű (rehab. kártyával rendelkező) 

teljes munkaidős foglalkoztatottal megemeli, 2014. április 1.-től, pótelőirányzat 2727 eFt 

c. Sajószentpéter-Berente közötti közigazgatási határ mentén betonoszlopos-vadhálós kerítés építés 

pótelőirányzat 600 eFt 

Az előterjesztés a jkv. 6. sz. mellékletét képezi.   

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

 

5.4. SztBIO: nyersanyagnorma 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: a bizottság részletes, számításokkal igazolt t előterjesztés 

kérését javasolja. 

Juhász József polgármester: javasolja a napirend elnapolását 
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

elnapolja a SztBIO nyersanyagnorma jóváhagyására benyújtott előterjesztését. 

 

 

5.5. Urnafal, játszóterek tanulmányterve 

 

Szakmári Attila képviselő mint PB elnök: a bizottság javasolja a napirendi pont elnapolását. 

Juhász József polgármester egyetért a javaslattal. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

elnapolja az Urnafal és játszóterek tanulmánytervének megtárgyalását. 

 

 

5.6. Társadalmi szervezetek támogatása 

 

Juhász József polgármester: több társadalmi szerv kért támogatást a képviselő-testülettől: 

a. Dévai Szent Ferenc Alapítvány  

b. Kazincbarcikai Városi Sportegyesület  

c. Berente Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  

d. Sakk-kör Egyesület  

e. „Teljes életért” Egyesület  

f. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány  

 

A BCNÖ és a Sakk kör egyesület támogatása benne van a költségvetésbe. 

Nyeste József képviselő: először is nem tudom ki a Dévai Szent Ferenc Alapítvány. Miért adnánk a 

Kazincbarcikai Sportegyesületnek?  A Teljes Életért Egyesület 100 eFt-al szerepel a határozati 

javaslatban. Sajnos Berentén is sok rákos beteg van. A SztBIO-nak a vezetőjének szorosabbra kellene 

venni a kapcsolatot az egyesülettel.  Nagyon emberbarát egyesület, biztosan tudnak segítséget nyújtani, 

tanácsot adni. Az Egyesületnek 300 eFt támogatást javaslok. A Kazincbarcikai Sportegyesület 

támogatását nem javaslom.  

Juhász József polgármester: egyetértek az elmondottakkal. A Bűnmegelőzési Alapítványt nem 

támogatom, sem  a Dévai Szent Ferenc Alapítványt. 

Tóth Tamás képviselő: a Kazincbarcikai Sportegyesületnek 100 eFt támogatást javasolok. 

A Teljes Életért Egyesületnek 300 eFt-ot, a  Dévai Szent Ferenc Alapítványnak és Megyei 

Bűnmegelőzési Alapítványnak 100 eFt-ot. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a Teljes Életért Egyesületnek 300 eFt támogatást javasolok, tudom, 

hogy a berentei rákos betegeket sokat segítenek. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata a társadalmi 

szervezetek  támogatási kérelmeinek elbírálásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a társadalmi szervezetek  támogatási 

kérelmeit, azokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.  

Dévai Szent Ferenc Alapítvány 100 eFt 

Kazincbarcikai Városi Sportegyesület 100 eFt 

„Teljes életért” Egyesület 300 eFt 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 100 eFt 

A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására. 

A kérelmek a jkv. ... mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

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, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 57/2014.(II.27.) határozata a társadalmi 

szervezetek  támogatási kérelmeinek elbírálásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a társadalmi szervezetek  támogatási 

kérelmeit, azokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.  

Dévai Szent Ferenc Alapítvány 100 eFt 

Kazincbarcikai Városi Sportegyesület 100 eFt 

„Teljes életért” Egyesület 300 eFt 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 100 eFt 

A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására. 

A kérelmek a jkv. 7. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

 

5.7. Bükk-Térségi LEADER Egyesülettel történő együttműködés – csatlakozási szándék 

 

Fortuna János jegyző: a térség legfontosabb problémája a munkanélküliség, az értékteremtő munka 

hiánya. Településünk jogilag a Borsod-Gömör-Torna LEADER csoportba tartozik. A Bükk-Mak 

LEADER Egyesület munkaszervezete az önkormányzat számára fontos témákban szakmailag előbbre jár, 

így hasznos lenne az intézményeknek lehetővé tenni a csatlakozást. A csatlakozás költsége 3x10 eFt/év.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata a Bükk-Térségi 

LEADER Egyesülettel történő együttműködési javaslat elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az erre vonatkozó előterjesztést úgy 

határoz, hogy – kv.-i szervei útján - részt kíván venni a Bükk-Térségi LEADER Egyesület 2014-2020. 

közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 

Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.” 

A kv.-i szervek, mint egyesületi tagok által vállalt tagdíj: 10 eFt/év/tag. 

Az előterjesztés anyagai a jkv. ... sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

Szakmári Attila képviselő mint PB elnök 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, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 58/2014.(II.27.) határozata a Bükk-Térségi 

LEADER Egyesülettel történő együttműködési javaslat elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az erre vonatkozó előterjesztést úgy 

határoz, hogy – kv.-i szervei útján - részt kíván venni a Bükk-Térségi LEADER Egyesület 2014-2020. 

közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 

Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.” 

A kv.-i szervek, mint egyesületi tagok által vállalt tagdíj: 10 eFt/év/tag. 

Az előterjesztés anyagai a jkv.8. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

 

5.8.Az önkormányzat megalakulásának 15 éves évfordulója alkalmából fizetendő egyszeri szociális 

juttatás 

 

Szakmári Attila képviselő mint PB elnök: Berente 15 éves évfordulója alkalmából kezdeményezi a 

lakosság támogatását. Kértem a jegyző urat, dolgozzon ki egy határozati javaslatot. 

Fortuna János jegyző: a Berentén életvitelszerűen élő kb. 1150 fő után az alaptámogatás 17,25 millió 

forint lenne. A további támogatás összege a kb 50 éves átlagéletkort, valamint az 1999 előtt Berentén élők 

arányát 2/3-nak tekintve kb. 19-20 millió forint. Az egyszeri támogatás kifizetése így kb. 37-40 millió 

forintba kerül. Pontosan – előzetesen - nem határozható meg, mivel a lakosok egy jelentékeny része 

korábban elköltözött, majd visszaköltözött illetve „bevándorló”. 
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Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata az önkormányzat 

megalakulásának 15 éves évfordulója alakalmából fizetendő egyszeri szociális juttatásról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az önkormányzat megalakulásának 15 éves 

évfordulója alakalmából fizetendő egyszeri szociális juttatásról szóló javaslatot, az alábbi döntést hozta: 

1. Berente Község Önkormányzata 2014. május 1.-ig minden életvitelszerűen Berentén élő, a 

6/2011.(III.27.) ÖR 33. §-a alapján szociálisan rászoruló lakos után, háztartásonként, a közüzemi 

díjakat fizető családtag  részére - Berente Község Önkormányzata megalakulása 15 éves évfordulója 

alkalmából – egyszeri szociális támogatást nyújt, a 2. és 3. pont szerinti összegben. 

2. A támogatás alapösszege 15 eFt/fő. 

3. Az 1999 előtti, életvitelszerűen Berentén töltött évek után 500 Ft/év további támogatás jár, az 

önkormányzati hivatal nyilvántartása illetve a jogszabályi előírások szerinti igazolása alapján. 

4. A támogatás fedezete a 2014. évi kv. tartalékkerete terhére biztosított. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: az támogatás kifizetésére 2014. május 1.-ig,  

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: A bizottság a határozati javaslat kérdésében nem foglalt 

állást (2 igen 2 nem). 

Nyeste József képviselő: ahhoz, hogy dönteni lehessen a bizottság adjon véleményt – a bizottság sem 

tudott állást foglalni. 

Juhász József polgármester: nincs kidolgozva, kb. 50-60 mFt-al lehet számolni. 

Szántó Lajos alpolgármester: eltelt 15 év a leválás óta, annak idején sokat küszködött a berentei nép, 

illó volna ezt a lépést most megtenni, ez a berentei népnek jár. 

Tóth Tamás képviselő: nem hiszem, hogy most erről döntés fog születni. A negyedéves 20 eFt-os 

támogatást felemeltük 60 eFt-ra azzal, hogy a szociális segélyeket megszüntessük – ez nem így történt. 

Nemmel szavaztam a bizottsági ülésen. Ha akarjuk támogatni a lakosságot, akkor a családokat kell. Mivel 

nagy összegről van szó, ez nem hűtlen kezelés? Ezt hová írjuk? Mondja már meg valaki, hogy Berentén 

ki a rászorult ! Most megint minden a pénzről szól – ezt nem vállalom fel. 

Pogány Sándor képviselő : néhány évvel ezelőtt nekem volt az ötletem, hogy azok akik régtől itt élnek 

Berentén segíteni kell, de ez most nem erről szó. Vannak negyedéves-karácsonyi támogatások, problémák 

vannak azzal is, ezzel még nagyobb problémák lesznek.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: a szociális segélyezés visszaszorításával próbálkoztunk. akik itt élnek 

40-45 évi azokat kellene jutalmazni – volt már erről szó, de nem született döntés.  

Fortuna János jegyző: törvényes, hogy szórjuk a pénzt? fölösleges pénzszórás ez most. 

Juhász József polgármester: nincs előkészítve, napoljuk el, ki kell dolgozni.  

Tóth Tamás képviselő: a jegyző felé intézi kérdését:Ki számít berentei lakosnak? Az életvitelszerűségre 

azt mondta, hogy nem létezik. Ha ezt papíron levezeti, akkor én rámondom az áment.   

Fortuna János jegyző: a szociális rendelet hatályos szövegét én fogalmaztam meg, s eddig többször lett 

pontosítva. Ezt a felelőtlennek tekinthető osztogatást be kellene fejezni. A testület hozta ezt a rendeletet, 

ezt a rengeteg pénzt hasznosabb dolgokra is lehetne fordítani illetve hatékonyabban felhasználni. Meg 

kell nézni ki az, aki szociálisan valóban rászorult.  

Tóth Tamás képviselő: van akit lefejezünk, van akinek elnézzük a dolgokat. Nem a testület dolga ez, 

erre vannak megfelelő munkatársak.  

Szántó Lajos alpolgármester: 2013. december 31-ig kellene érvényesíteni. Van aki megszerzi magának 

a mindennapi betevőt, azokat ne büntessük.  

Nyeste József képviselő: lerágott csont már ez. Nincs meg az akarat. 10 emberből 8 érdekelt, hogy ne 

legyen tisztességgel megoldva a feladat. Fel lehetne állítani egy csoportot, akinek a feladata az lenne, 

hogy felmérje ki lakik itt életvitelszerűen Berentén – legalább is a szomszédja tudja. Nincs meg hozzá az 

akarat, meg tudjuk oldani, de nem akarjuk.  

Pogány Sándor képviselő: aki dolgozik kapja meg a támogatást. Sok helyen gond van a gyerekek 

felügyeletéve, gond van a házakkal, a kutyákkal. Hol van az ellenőrzés, számonkérés? 

Fortuna János jegyző: készítettünk egy adatlapot, melyet az eb tartóknak kellene kitölteni. Sajnos az 

állattartók egy része nem közreműködő. Lesz szankció, a büntetés összege 30 eFt. 

Szántó Lajos alpolgármester: március 5-én lesz eb oltás, aki még nem tette meg, ott lehet chippeltetni a 

kutyákat.  
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Fortuna János jegyző: a testület utasíthatja, felszólíthatja a jegyzőt, hogy aki nem oltatta be a kutyáját és 

nem adta le a nyomtatványt kapjon büntetést. Erre az állatvédelmi törvényben szabályozottak szerint 

kerülhet sor. 

Tóth Tamás képviselő: a negyedéves támogatásból ne lehessen levonni a büntetés összegét. 

Fortuna János jegyző: az lesz a legegyszerűbb, ha levonjuk  a 60 eFt negyedéves támogatásból. 

Tóth Tamás képviselő: hány havonta kap a lakosság felszólító levelet a tartozásuk rendezésére? 

Fortuna János jegyző: negyedévente 

Juhász József polgármester: közületek vállalná valaki, hogy ki rászoruló és ki nem? 

Nyeste József képviselő: én vállalnám.  

Fortuna János jegyző: olyanoknak adunk támogatást, aki szociálisan nem rászorult, s az emberek ezt 

kihasználják. 

Juhász József polgármester javasolja a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület elnapolja a döntést az önkormányzat megalakulásának 15 éves évfordulója 

alakalmából fizetendő egyszeri szociális juttatásról. 

 

 

5.8. Zárt ülés elrendelése 

 

Fortuna János jegyző: javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a zárt ülés elrendelésére vonatkozó 

előterjesztést. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata zárt ülés elrendeléséről  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva és elfogadta az alábbi ügyekben a zárt ülés 

tartására vonatkozó javaslatot: 

- a Berente 204 (Bem J. út 12.), 305 (Ady E. út 33.) hrsz-ú ingatlanok korszerűsítése, bővítése, 

- önkormányzati kölcsönkérelem elbírálása 

- Berente 0196 hrsz-ú ingatlan megvásárlása, kárigény elbírálása 

- Berente 575 és 577 hrsz-ú ingatlanok eladása, hasznosítása 

- Berente 0198 hrsz-ú ingatlan miatti birtokvédelmi eljárás és/vagy módosított egyezségi-kártérítési 

ajánlat, 

- Berente 490 hrsz-ú közterület kb 1500-2000 m2-es területének tartós bérbevétele. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke egyetért a határozati javaslattal. 

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 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 59/2014.(II.27.) határozata zárt ülés elrendeléséről  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva és elfogadta az alábbi ügyekben a zárt ülés 

tartására vonatkozó javaslatot: 

- a Berente 204 (Bem J. út 12.), 305 (Ady E. út 33.) hrsz-ú ingatlanok korszerűsítése, bővítése, 

- önkormányzati kölcsönkérelem elbírálása 

- Berente 0196 hrsz-ú ingatlan megvásárlása, kárigény elbírálása 

- Berente 575 és 577 hrsz-ú ingatlanok eladása, hasznosítása 

- Berente 0198 hrsz-ú ingatlan miatti birtokvédelmi eljárás és/vagy módosított egyezségi-kártérítési 

ajánlat, 

- Berente 490 hrsz-ú közterület kb 1500-2000 m2-es területének tartós bérbevétele. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
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5.9. Sajó-Bódva Völgye Társulási Megállapodás módosítása  

 

Fortuna János jegyző: röviden ismerteti a társulási tanács ülésén történteket, az ott elfogadott társulási 

megállapodás módosításokat illetve egységes szerkezetű szövegezését kellene elfogadni.  

Nyeste József képviselő: ha ezt elfogadnánk, akkor a Megállapodás bármikor felbontható 

következmények nélkül? Már feszegettük, hogy mi lenne, ha Berente önállóan megoldaná a 

hulladékszállítást. 

Fortuna János jegyző: az Ötv. kötelező feladatává teszi, hogy az önkormányzat gondoskodjon a 

hulladék összegyűjtéséről, lerakásáról. A jelen helyzetben a hulladékgyűjtés, s a szemét elszállítása 

Társulás keretében történik. Ha önállóan gyűjtenénk és szállítanánk, akkor is Sajókazára kellene 

elszállítani. Ma kaptuk vissza az ÉGH szerződést, vállalja a hulladék elszállítását. A Kormányhivatal 

felhívta a figyelmet arra, hogy szerződéssel alátámasztva legyen megoldva a szemétszállítás. A Társulási 

Megállapodást jelen helyzetben el kell fogadni.  

Nyeste József képviselő: a későbbiek folyamán meg lehet oldani a saját szállítást, de van egy 

szerződésünk 2014. december 31-ig.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata a Sajó-Bódva Völgye 

és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodásának elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” című előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő, Sajó-Bódva 

Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2014. 02. 19. 

napján a  8/2014. (II.19) számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodását elfogadja. 

A társulás egységes szerkezetű társulási megállapodása a jkv. ... mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

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 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 60/2014.(II.27.) határozata a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodásának elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” című előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő, Sajó-Bódva 

Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2014. 02. 19. 

napján a  8/2014. (II.19) számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodását elfogadja. 

A társulás egységes szerkezetű társulási megállapodása a jkv.9. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

 

5.10. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Együttműködési megállapodás módosítása 

Fortuna János jegyző: a TRT módosításáról már többször szó volt. Jelenleg a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. koordinálja a 26-os elkerülő utat. Javaslom, hogy ezt a megállapodás tervezetet fogadja el a 

testület, melyben nettó 700 -800 eFt-al támogatná a Zrt a rendezési terv módosítását. Ennek nagyobb 

részét az önkormányzat kapja a földhivatali hiteles térkép megvásárlására, míg kisebb része a tervezőé. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(II.27.) határozata az önkormányzat, a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és RÉGIÓ Kft közötti tervezői megállapodás elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a háromoldalú tervezői-támogatói 

megállapodás tervezetet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, a RÉGIÓ Kft és az Önkormányzat között. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A megállapodás a jkv…. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

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 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 61/2014.(II.27.) határozata az önkormányzat, a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és RÉGIÓ Kft közötti tervezői megállapodás elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a háromoldalú tervezői-támogatói 

megállapodás tervezetet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, a RÉGIÓ Kft és az Önkormányzat között. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A megállapodás a jkv. 10. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

 

5.11. Szociális rendelet módosítása 

 

Fortuna János jegyző: a temetési segély jelenlegi összege 80 eFt. A rendelet tervezetben 3 változat 

szerepel. 

Szakmári Attila képviselő mint a PB elnöke: a bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet és nem 

foglalt állást. 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint Szoc.biz. elnök: közös döntésre nem jutottunk a Szoc.biz. ülésen  

Juhász József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet. 

 

Berente Községi Önkormányzat …/2014.(II…...) önkormányzati rendelete  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 3/2014.(II.10.), 

26/2013(XII.16.), 23/2013.(XII.3.), 19/2013.(XI.19.), 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 

 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 

6/2011.(III.24.)  rendelet (továbbiakban: R) módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Az R 20/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

Temetési támogatás 

(1) Az önkormányzat temetési támogatást állapíthat meg annak a közeli hozzátartozónak (Szt.  4. § (1) 

bekezdés d) pont ), továbbá testvér, felnőtt gyermek, unoka kérelmezőnek, aki a meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.  

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 160.000.- Ft. 

(3) A támogatás összege: 

a) életvitelszerűen Berentén élő eltemettető és életvitelszerűen Berentén élt elhunyt esetén 

 150.000.- Ft, 
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b) életvitelszerűen Berentén élő eltemettető és életvitelszerűen nem Berentén élt elhunyt esetén 

  80.000.-Ft, 

c) életvitelszerűen nem Berentén élő eltemettető és életvitelszerűen Berentén élt elhunyt esetén 

  80.000.-Ft, 

(4) A (3) bekezdés c) pontjában foglalt – nem szociális – juttatás után fizetendő adó és járulékterheket a 

kifizető önkormányzat viseli. 

 

2. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Tóth Tamás képviselő: az a) és a c) pontot támogatom, a b) pontot nem.  

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

7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a Szociális rendelet módosítását nem 

fogadta el. 

 

 

Fortuna János jegyző: tájékoztatja a testületet, a lakosok visszajelzése szerint problémák vannak a 

vízdíj, áramdíj támogatással. Akiknek nincs annyi fogyasztása mint a havi támogatása, most már kérheti a 

támogatást folyószámlára, vagy postai úton. A havonkénti három helyre utalás helyett, csatolni lehetne a 

60 eFt-os negyedévi támogatáshoz. Ezt a módosítási tervezetet a következő ülésre elkészítem. 

A szociális földprogramról szóló helyi rendeletet javasolom módosítani, hogy emeljük meg duplájára a 

jövedelem határt, hogy a lakosság többsége jogosult legyen a szociális földprogramban részvételre, a 

szaporítóanyag támogatásra.  

Nyeste József képviselő előremutató, jószándékú, de bőven rajta finomítandó. Erről most hallunk 

először, nem is tiszta előttem amit a jegyző mondott – napoljuk el. 

 

 

 Lakossági felszólalás 

Nagy Imre lakos mint „Életet az évekért”  Egyesület elnöke: a jelenlegi tagok 80 %-a alapellátott, a 

másik 20 %-a nem tudja igénybe venni az ellátást. Szeretnének az idén Balatonszepezden üdülni. 35 fő 

ellátását kérik és az önkormányzat tulajdonában lévő buszt kirándulásra.  

Szántó Lajos alpolgármester: azokkal az idős emberekkel mi lesz, akik nem tudnak elmenni 

Balatonszepezdre? 

Juhász József polgármester: a tavalyi évben csak az iskolások vehették igénybe erre a célra a buszt. A 

családoknak maguknak kellett megoldani az utazást. Az „Életet az évekért” Egyesület több esetben 

igénybe vette már a buszt kirándulásra. 

Nyeste József képviselő: Vannak olyan kisgyerekkel utazók, akik a költségüket saját maguk fizetik. El 

lehet fogadni a kérelmet, de akkor egyformán részesüljön mindenki. Hogyan tudjunk egyenlőséget tenni? 

Ilyen feltételekkel akkor mindenkinek jár.  

Nagy Imre lakos: jelenleg csak az ellátottaknak és a dolgozók vehették igénybe a buszt. Tudomása van 

arról, hogy tavaly Romániában volt a buszt – azt lehet?  

Tóth Tamás képviselő: tisztelem a kort, de nem mindenki áll a pártján – kérni mindenki tud Berentén.  

Pogány Sándor képviselő: mindenki kér és kérhet, de nem kellene azt előadni, hogy ki mit kap. Sokkal 

gazdaságosabb lenne, ha egy helyi vállalkozóval leszervezné az utazást. 

Juhász József polgármester: van olyan idős ember, aki nem tudja igénye venni a Balatonszepezdi 

üdülést, az joggal mondhatná, hogy kárpótolja őket az önkormányzat.  

Nagy Imre lakos: korábban kérelemmel élt a testület felé, hogy támogassák 35 eFt-al az idősek 

fürdőzését – elutasították, de Barcikának 35 mFt-ot jóváhagyott.  

Juhász József polgármester javasolja, hogy a testület napolja el a felvetést. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazatta és 0 tartózkodással elnapolja az „Életet az 

évekért” Egyesület vezetőjének kérelmét. 

 

 

5.12. Település Gondnokság előterjesztése: Mangalica eladási ára.  
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Heutschy László TG vezető: kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy járuljon hozzá a mangalica 

eladási árának változtatásához a különböző korcsoportok alapján, mivel így a piaci viszonyokat jobban 

tudjuk követni. A sertések értékesítése ezáltal remélhetőleg felgyorsul, ami a jövedelmezőségünk 

alapfeltétele. 

Javasolt korcsoportonkénti eladási árak: 

Választástól - 30 kg-os súlyig: bruttó  élősúly x 800,- Ft/kg 

30 kg-tól – 60 kg-ig: bruttó  30 kg x 800,- Ft + a 30 kg feletti élősúly x 650,- Ft 

60 kg-tól: bruttó  60 kg x 650,- Ft + a 30 kg feletti élősúly x 550,- Ft 

Tóth Tamás képviselő: támogatom a kérelmet. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(II.27.) határozata a Település 

Gondnokság előterjesztésének jóváhagyásáról, mangalica eladási árának elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Település gondnokság előterjesztését. A 

mangalica eladási árát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Választástól - 30 kg-os súlyig: bruttó  élősúly x 800,- Ft/kg 

30 kg-tól – 60 kg-ig: bruttó  30 kg x 800,- Ft + a 30 kg feletti élősúly x 650,- Ft 

60 kg-tól: bruttó  60 kg x 650,- Ft + a 30 kg feletti élősúly x 550,- Ft 

Az előterjesztés  jkv. ... mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, BTG vez.    Határidő: azonnal 

 

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

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazása. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 

képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 62/2014.(II.27.) határozata a Település 

Gondnokság előterjesztésének jóváhagyásáról, mangalica eladási árának elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Település gondnokság előterjesztését. A 

mangalica eladási árát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Választástól - 30 kg-os súlyig: bruttó  élősúly x 800,- Ft/kg 

30 kg-tól – 60 kg-ig: bruttó  30 kg x 800,- Ft + a 30 kg feletti élősúly x 650,- Ft 

60 kg-tól: bruttó  60 kg x 650,- Ft + a 30 kg feletti élősúly x 550,- Ft 

Az előterjesztés  jkv. 11. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, BTG vez.    Határidő: azonnal 

 

Heutschy László TG vezető: beneveztünk Magyarország legszebb konyhakertje versenyre, minden 

érdeklődőt várnak saját konyhakertjében elért eredményével. 

Juhász József polgármester a nyilvános ülést 13,00 órakor bezárta, mert a képviselő-testület zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

 

Juhász József Fortuna János  Fodorné Szabó Erika 

polgármester jegyző    jkv. hitelesítő 
 

Mellékletek: 

1. M: 50/2014.(II.27.) kt. határozattal elfogadott munkaterv 

2. M:   51/2014.(II.27.) kt. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodások 

3. M:   52/2014.(II.27.) kt. határozattal elfogadott 2014. évi közbeszerzési terv 

4. M:  53/2014.(II.27.) kt. határozattal elfogadott árajánlatok 

5. M:  55/2014. (II.27.)kt. határozattal elfogadott BMESZ előterjesztés 

6. M:  56/2014.(II.27.) kt. határozattal elfogadott BTG előterjesztések 

7. M:  57/2014.(II.27.) kt. határozattal elfogadott társadalmi szervek kérelmei 

8. M:  58/2014.(II.27.) kt. határozattal elfogadott előterjesztés 
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9. M:  60/2014.(II.27.) kt. határozattal elfogadott társulási megállapodás 

10. M:  61/2014.(II.27.) kt. határozattal elfogadott megállapodás 

11. M:  62/2014.(II.27.) kt. határozattal elfogadott TG előterjesztés 


