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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. május 29-én a Polgármesteri Hivatal 

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

Jelen vannak:  Juhász József   polgármester  

 Szántó Lajos  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 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 

 Csorba Csaba  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 Szántó Lajos alpolgármester 

javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

NYILVÁNOS 

1. Tájékoztató a Rendőrség, a Polgárőr Egyesület, munkájáról és beszámoló a mezőőri szolgálat 

tevékenységéről.  

 Előterjesztő: rendőrkapitány, egyesület elnöke, BTG vezetője 

2. Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Horgászegyesület, Sakk kör, Művelődési Központhoz 

tartozó csoportok, Berentéért Egyesület, Első Berentei Borbarát Egyesület beszámolója az 

önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról és a végzett munkáról, tevékenységről 

 Előterjesztő: egyesületek vezetői, intézményvezető 

3. A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. 

Előterjesztő: jegyző 

4. Árajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: jegyző Véleményező: PFB elnök 

5. Rendeletek módosítása, elfogadása 

előterjesztő: jegyző Véleményező: PFB elnök 

6. 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 pontok módosításával. Ezzel egyidejűleg elfogadta Szántó Lajos alpolgármestert 

jkv. hitelesítőnek.  

 

Nyeste József képviselő: időben kértem, hogy napirendi pontként szerepeljen az első lakáshoz jutók 

támogatása, nem látom a napirendi pontok között. 
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Fortuna János jegyző: a rendelettervezetet kiküldtem a képviselőknek, a testületet múlik a döntés. 

 

1. Napirendi pont 

Tájékoztató a Polgárőr Egyesült, Rendőrség munkájáról és beszámoló a mezőőri szolgálat 

tevékenységéről.  

 

1.1. Tájékoztató a Rendőrség munkájáról 

Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető: a korábbi évekhez képest ez egy másfajta beszámoló. Meg van 

szabályozva, hogy mit tartalmazhat, milyen terjedelemben.  

Emberölés: korábban felvetődött a képviselők részére, hogy a Rendőrség adjon tájékoztatást az 

emberöléssel kapcsolatban. Ekkor még nem volt nyilvános és publikus, de a tettesek neve azóta már 

ismert mindenki számára.  

Nyeste József képviselő: a gyilkosság után Berente lakossága nagyon meg volt ijedve a gyilkosság után. 

Gratulálok a Rendőrségnek a tettesek elfogásáért.  

Pogány Sándor képviselő: ha a képviselő-testület kiutalja a szolgálati lakás a körzeti megbízottnak, 

milyen gyorsan és hatékonyan lehet elérni? Legyen egy olyan telefonszám ami mindenki számára 

elérhető. 

Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető: emberölés ügyben soha nem adja fel a Rendőrség, hál Istennek 

eredményesek voltunk ez ügyben. Annak nincs akadálya, hogy elérhető legyen a körzeti megbízott és 

felvegye a kapcsolatot a Rendőrséggel, a Sajószentpéteri Rendőrőrsön mindig van egy elérhető személy. 

A körzeti megbízottnak is van szolgálati  ideje, de ha ő itt lakik gyorsabb az intézkedés. 

 

1.2. Polgárőr Egyesület beszámolója 

Szőkéné Erős Krisztina egyesület vezető: a 2013 év mind anyagi, mind erkölcsi támogatásban is 

felülmúlta. Rendkívüli esemény nem történt, az Egyesületet több rendezvénybiztosításra is felkérték. Az 

Egyesületben az alapító tagok közül már csak 2 fő van, betegségük miatt nem tudják ellátni a feladatukat, 

az Egyesület tiszteletbeli taggá nyilvánította őket.  

Nyeste József képviselő: mindig csodáltam azoknak a szervezeteknek a munkáját, akik ellentételezés 

nélkül végezték feladatukat. Május 1-jén szerettem volna, hogy kapjanak valamilyen kitüntetést más 

személyekkel együtt, de ez nem sikerült. Az erkölcsi elismerés valahogy mindig elmarad.  

Tóth Tamás képviselő: a polgárőrökkel szoktam találkozni este is – köszönöm, hogy vannak. Éjszaka is 

járőröznek, ezt fontos megjegyezni, minden napszakban helytállnak.  

Juhász József polgármester: sok sikert kívánok a további együttműködéshez. 

 

1.3. Mezőőri beszámoló 

Heutschy László TG vezető: 2013. decemberétől 4 főre bővült a mezőőri szolgálat. A tavalyi évben 

csekély mértékű volt a szabálysértések szám és a tettenérés. A szolgálatot teljesítő mezőőröknek a 

területük folyamatosan bővül, egyre több feladatot látnak el: halőri feladat, erdő, mangalica-telep, 
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szarvasmarha telep őrzése. A település közigazgatási területén folyamatos bejárást tartanak, és szükség 

esetén rendőri intézkedést kérnek.  

Tóth Tamás képviselő: sokat beszéltünk róla, hogy mi a mezőőri szolgálat feladata. Ingatlanokat kellene 

nekik őrizni, erre több figyelmet kellene fordítani. A horgásztó még rendben is van, de még az állatokat is 

nekik kell őrizni !? 

Nyeste József képviselő: ebbe mélységében egy képviselőnek nem szabad beleszólni, van egy vezető, az 

legyen hivatott erre.  

Tóth Tamás képviselő: mint berentei lakos is mondom ezt, előtt sokkal többet járták a területeket. 

Elfogadom a beszámolót, én csak azt mondtam, hogy több időt kellene tölteni a határban.  

Szántó Lajos alpolgármester: mióta ilyen összetett lett a munkarendjük, sokkal többet látom őket mint 

ezek előtt, nem kis értékre vigyáznak, jelenlegi munkájukkal meg vagyok elégedve  

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat. 

Juhász József polgármester a határozati javaslatot 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata a Rendőrség és a 

Polgárőr Egyesület tájékoztatójáról és a mezőőri szolgálat tevékenységéről szóló beszámolóról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Rendőrség, Polgárőr Egyesület  

munkájáról szóló tájékoztatót, és a BTG keretében működő mezőőri szolgálat munkájáról szóló 

beszámolót. és azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 154/2014.(V.29.) határozata a Rendőrség és a 

Polgárőr Egyesület tájékoztatójáról és a mezőőri szolgálat tevékenységéről szóló beszámolóról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Rendőrség, Polgárőr Egyesület  

munkájáról szóló tájékoztatót, és a BTG keretében működő mezőőri szolgálat munkájáról szóló 

beszámolót. és azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

Az előterjesztés a jkv. 1 sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

2. Napirendi pont 

Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Horgászegyesület, Sakk kör, Művelődési Központhoz 

tartozó csoportok, Berentéért Egyesület, Első Berentei Borbarát Egyesület beszámolója az 

önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról és a végzett munkáról, tevékenységről 

 

2.1. BCNÖ beszámolója 

Haga Gyula BCNÖ elnök: 2011. óta elnöke a BCNÖ-nak. Első rendezvényünk a 2012. évben 

megrendezésre került Roma-nap volt. Az egész napos rendezvényen gyerekek és felnőttek vettek részt, 
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nagy számmal a nem roma lakosságból is. 2013. május 1-i falunapon 1 órás műsort adott a helyi cigány 

fiatalok alkotta kisebbség tánc csoportja. Ugyan ebben az évben került megrendezésre a Sportrendezvény, 

kirándulás Hajdúnánásra, tapasztalatcsere más roma szervezetekkel. A kisebbségi önkormányzatok 

együttműködésével beindult cigány felzárkóztató oktatás nem sikerült. Az önkormányzattól kapott 

támogatást megköszönöm. 

Juhász József polgármester: a BCNÖ nem tett semmit annak érdekében, hogy megváltoztassa az 

emberek szemléletét, kivéve, hogy táncoltak, mulattak – erre költötték a támogatás összegét. Nem 

egészen úgy történnek a dolgok, ahogy menni kellene.  

Nyeste József képviselő: hasonlót szeretnék megfogalmazni. Ez a program verbális – ez öncélú, úgy is 

mondhatnám. Nem látom azt a célt, hogy közelebb kerülne a kisebbség a magyarokhoz. A támogatást 

felhasználják arra, amit hallottunk. Azt hogy külön roma focit szerveznek, nem értem miért. Miért kell a 

kisebbség gyerekeinek külön programokat szervezni? – sajnos ezáltal megkülönböztetjük egymást. Ennek 

nem lesz semmi célja. Mi a célja a romáknak ezekkel a programokkal? Semmi mást nem hallottam, csak 

azt, hogy mulattatok. El kellene fogadni egymást:  roma és magyar. 

Szántó Lajos alpolgármester: az Miskolci Egyetem előadást tartott a felzárkóztatásról, elmondták 

hogyan kellene felzárkózni a romáknak. Igaza van Polgármester úrnak és Képviselő úrnak.  

Haga Gyula BCNÖ elnök: soha nem különültünk el, ezek a programok nyilvánosak voltak, nem öncélú 

ez a szervezés , a pályázat feltétele volt, hogy vonjuk be a lakosságot és a környéket. Nem magunkra 

költjük ezt a pénzt és nem csak szórakozásra. Ha nem kapnánk az önkormányzattól támogatást, akkor 

még ennyit sem tudnánk tenni. A rendezvényen bemutatták a népi kultúrát pld kosárfonás, színházi 

előadás – felemelő volt ahogy a gyerekek szerepeltek. A kisebbségi napon sokan megjelentek, látták mit 

szerveztünk. Kikérem magamnak, hogy nem csinálunk semmit, lelkiismeretesen helytállok 

Nyeste József képviselő: ha a kultúrátokat akarjátok megmutatni legyél azon, hogy a magyarok is ott 

legyenek a rendezvényeiteken.  

Haga Gyula BCNÖ elnök: szép számban voltak a rendezvényen. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a roma kultúrát nem a romák között kellene előadni, minden nagyobb 

rendezvényen is szerepelni kellene. Ezeket a támogatásokat értelmesebb célra is fel lehetne használni. 

Szántó Lajos alpolgármester: mi csak ötleteket szerettünk volna adni, mi segíteni szeretnénk.  

Juhász József alpolgármester bejelenti, hogy a Horgászegyesület technikai okok miatt nem tudta 

elküldeni a beszámolóját, javasolja a beszámoló elnapolását. 

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

elnapolja a Horgászegyesület beszámolójának megtárgyalását. 

2.2. Sakk kör beszámolója 

Nagy László Sakk kör vezető: a berentei csapatba 11 fő igazolt játékos van. befejeződött a 2013-2014 

évi Megyei csapatbajnokság, ahol hatodik helyen végzett a csapat. Tarcalon országos szenior versenyen 

kimagasló eredményt értünk el, egy első és harmadik helyezés. Szlovákiában, Mezőkövesden, Tokajon, 

Szerencsen, Kazincbarcikán, Egerben, Debrecenben szép eredményt értek el. 
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Nyeste József képviselő: ha egy kicsit gyengébb is a szereplés, az nem baj. Az hogy berentei gyerekek 

gyakorolják a sakkot az örvendetes. Itt már bizonyítva van, az aki neveli az utánpótlást, az nagyon ért 

hozzá. Gratulálok a szép eredményhez.  

Szántó Lajos alpolgármester: a Sakk kör a legidősebb egyesület, volt egy mély pont, amikor vidékiek 

vettek részt a bajnokságokon, de berenteiekkel pótolva lett. Gratulálok az elért eredményekhez. 

Juhász József polgármester: a BCNÖ beszámolójának elfogadásáról/elutasításáról külön szavazást kér. 

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

 

A képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül nem fogadta el 

a Berentei Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatását. 

Haga Gyula BCNÖ elnöke elhagyta a tárgyalótermet. 

 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazzon a Sakk kör beszámolójának 

elfogadásáról. Ismerteti a határozati javaslatot 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata a Sakk-kör Egyesület 

beszámolójának elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Sakk-kör Egyesület  beszámolóját,  azt 

az előterjesztések szerint elfogadja. 

A beszámolók a jkv.. ….. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 155/2014.(V.29.) határozata a Sakk-kör Egyesület 

beszámolójának elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Sakk-kör Egyesület  beszámolóját,  azt 

az előterjesztések szerint elfogadja. 

A beszámolók a jkv.2.sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
 

2.3.  Berentéért Egyesület  

Juhász József polgármester: a Berentéért Egyesület vezetője írásban közölte, hogy a 2013-as vi 50.000.-

Ft támogatást nem kérte, mivel több éve az összes, települést érintő program szervezését és lebonyolítását 

a Művelődési Központ vette át. 

 

2.4. Első Borbarát Egyesület Beszámolója 

Iski István elnök: az írásos beszámolót leadtam az önkormányzat felé.  
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Az egyesület 13 fővel alakult meg, 1 főnek tagdíjnemfizetés miatt megszűnt a tagsága, 1 fő pedig kérte a 

tagsága szüneteltetését. az éves működésünk lehetett volna jobb is, bízunk abban, hogy az idei jobban fog 

sikerülni. 

Nyeste József képviselő: sok sikert a további munkához. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság elfogadásra javasolja az Egyesület 

beszámolóját. 

Juhász József polgármester: az Egyesület 200 eFt támogatást kapott az önkormányzattól, de ezt mi 

visszakaptuk különböző rendezvényekre.  

 

2.5. Művelődési központhoz tartozó csoportok beszámolója 

Csorba Csaba intvez.: a Művelődési központhoz a Mazsorett csoport, a Rozmaring Dalkör, a Szederinda 

Gyermek Néptáncegyüttes, a Moderntánc csoport, az Etka Jóga csoport, a Zumba Fitness csoport és a 

Thai Boksz csoport tartozik. A Művelődési kp. feladata, hogy ezeknek a csoportoknak a munkáját segítse, 

legyünk büszkék arra, hogy egy ilyen kis településen ilyen sok csoport működik.  

Tóth Tamás képviselő: nyáron a községünkben fafaragó tábor fog működni. Jó lenne iránymutatót 

mutatni az alkotóknak, hogy mit készítsenek pld. kopjafa, rámutatva ezzel, Berente bányásztelepülés volt.  

Nyeste József képviselő: olyan munkát csinálnak  amihez nekik kedvük van, nem szabadna megkötni a 

kezüket. Berente kérheti, hogy alkotásaikból maradjon a településnek is. A beszámoló nagyon jó volt, 

büszkék lehetünk azokra, akik szerepelnek.  

Berentéért egyesület: hiányolom az egyesület visszafogottságát, ez az egyesület az egyik legrégebbi. 

Segítettek Berente lakosságán pályázat útján mosógéphez jutni. Fontosnak tartom a szerveződéseket, a 

berentei életet színesítenék meg. Ezeket a szerveződéseket támogatni kell. Miért állt le ennyire az 

egyesület? 

Csorba Csaba intvez.: a fafaragó tábor vezetője kérdezte, hogy mit faragjanak az alkotók, van 

beleszólása a fogadó félnek.  

Juhász József polgármester: A Berentéért Egyesület vezetőjével beszéltem, azt mondtam a Művelődési 

központ nem tart igényt a munkájukra. Ez így van? 

Csorba Csaba intvez.: velem nem történt ilyen beszélgetés.  

Tóth Tamás képviselő: a BIO sokat levett a Berentéért egyesület válláról, korábban az Egyesület 

osztotta a virslit stb., de nincs akadálya annak, ha részt akarnak venni. Az augusztus 20.-i program 

publikus-e már? 

Csorba Csaba intvez.: egy zenekar visszalépett, de van helyette más, akivel fel tudom venni a 

kapcsolatot, de ez még nem letisztázott. 

Tóth Tamás képviselő. bővíteni kell a programokat, az Oktatási bizottság üljön össze és tárgyalja meg. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata az Első Berentei 

Borbarát Egyesület és a Művelődési központhoz tartozó csoportok beszámolójának elfogadásáról   

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Első Berentei Borbarát Egyesület és a 

Művelődési központhoz tartozó csoportok beszámolóit, azt az előterjesztések szerint  elfogadja 

A beszámolók a jkv.. ….. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 156/2014.(V.29.) határozata az Első Berentei 

Borbarát Egyesület és a Művelődési központhoz tartozó csoportok beszámolójának elfogadásáról   

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Első Berentei Borbarát Egyesület és a 

Művelődési központhoz tartozó csoportok beszámolóit, azt az előterjesztések szerint  elfogadja 

A beszámolók a jkv.3. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
 

3. Napirendi pont 

A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató 

 

Fortuna János jegyző ismerteti a két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról 

szóló tájékoztatót.  

Juhász József polgármester javasolja, hogy a tájékoztatót fogadja el a testület. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül elfogadta a két 

ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 

Nyeste József képviselő: számítógépes tanfolyam: azt mondja a jegyző, hogy azon folyik a vita, hogy ki 

milyen képzést akar. Úgy egyeztünk meg, hogy a lakosságra is kiterjesztjük a tanfolyamot. Akik fel 

voltak tüntetve nem tudják eldönteni, hogy milyen képzésen akarnak résztvenni? 

A temetőben lopják a virágot, a buszmegálló mellé valaki elvégezte a dolgát. Minek van a térfigyelő 

kamera? Vagy tudjuk ki volt az és nem lehet megmondani? – valakinek a valakije? 

Tóth Tamás képviselő: már egy éve húzódik, hogy a ravatalozóhoz is térfigyelő kamerát rakjunk. Mi 

van a kerítéssel? 

Fortuna János jegyző: számítástechnika: nem rajtam múlik, hogy még nem indult be. Nagyon 

kényelmesek az emberek, maguk az emberek sem tudják eldönteni, hogy mit akarnak. 

Juhász József polgármester: az emberek azt hiszik, hogy valamit fizetni kell a tanfolyamért. 

Fortuna János jegyző: fő probléma az, hogy valamilyen önerőt kell fizetni. 

Nyeste József képviselő: a lakosság felé nem hirdettünk meg semmit, nem tudjuk ki jelentkezett volna 

egyáltalán.  
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Tóth Tamás képviselő: meg kellett volna hirdetni, ha a létszám nem éri el a 10 főt nem érdemes 

elindítani. 

Juhász József polgármester: melyik kerítésre gondolsz? Majd a BMESZ vezetője tájékoztatást ad erről. 

Bejelentés: 

Juhász József polgármester: a nyári diákmunka július 1-től augusztus 15-ig tart, nem kell költséget 

megszavazni, mert a költségvetésben szerepel. 

Fortuna János jegyző: a nyári diákmunkát Fodorné képviselő asszony is szorgalmazta a BC gyakorlati 

programot. Továbbítottam a BC felé, de még nem kaptunk választ. Aki főiskolás vagy egyetemi hallgató 

részt vehetne ebben, vagy Leaderes egyesületnél is lehetnének gyakorlaton. Értékelem, ha valaki 

egyetemet vagy főiskolát végez, a későbbi képzéséhez szerezetne valamilyen gyakorlatot.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: nem csak a BC-re egyetemistákra és főiskolásokra terjesztettem ki az 

előterjesztést, hanem szakmunkásokra is.  

Nyeste József képviselő: azok a gyerekek akik magasabb szintű oktatásban részesülnek tegyük olyan 

helyre, ahol fejlődnek. Támogatom a képviselő asszony indítványát.  

Tóth Tamás képviselő: Berentés Mariann tervezővel fel kell bontani a szerződést. A bánya épületnél 

nem haladnak a munkák, hiányosságok vannak. Bíróságra lehet vinni az ügyet, semmi nem történt az ő 

részéről. 

Nyeste József képviselő: megkell nézni a jogi alapját, hogy mit lehet tenni Berentés Mariannal. 

 

Juhász József polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testületi ülésre megjelent a BC Zrt. 

képviseletében S. Varga Béla, Hegedűs István , Kazincbarcikai Polgármesteri hivatal képviseletében 

Sztupák Péter. 

 

 Az önkormányzat és a BC Zrt közöttö beruházásösztönző megállapodás tervezet megvitatása 

S. Varga Béla BC Zrt.: azért jöttünk el a képviselő-testületi ülésre, mert a BC kéréssel fordult az 

önkormányzathoz. A BorsodChem 6 éve veszteségesen működik, a mostani kínai tulajdonosnak azon túl, 

hogy a céget finanszírozza fejleszteni szeretne. Elapadtak a befektetői források, ahhoz hogy a jövőben 

munkahelyteremtés jöjjön létre vissza kell szereznünk a befektetőket. Az idei évre is magasra tettük a 

mércét. Látni kall, hogy a gazdaság továbbra sem száguld, a versenytársaink sem pihennek. A TDI 

tulajdonosa a BC, de van egy német és egy másik versenytársunk is. Ilyen körülmények között 

nehézségeket jelent az, hogy elérjük az idén a 0 eredményt, vagy meg tudjuk tartani. Másik rész: azon 

túlmenően, hogy a Wanhua is szeretne munkahelyteremtő beruházásokat teremteni Kazincbarcikán, 

további munkahelyteremtő beruházásokat vonzanak Magyarországra. Vasárnap utazom Kínába, célja az, 

hogy bemutassuk Magyarországot, a BC befektetési lehetőségeit. Erre azért van szükségünk, hogy egy 

kínai befektető beruházás mellett döntsön, hogy a feltételek számára kedvezőbbek legyenek. Nem utolsó 

szempont a helyi adópolitika. A BC Berente község részéről ezt nem élvezhette. Fontolja meg döntését a 

képviselő-testület. Amennyiben az Ipari parkban új beruházások jönnek létre, akkor 10 évre mentességet 

kaphassanak, 50 % iparűzési adókedvezményt is kaphatnának. Kérésünk: 2015. január 1-től az eddig 
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kivetett telekadótól tekintsen el a képviselő-testület, segítse a BC munkáját ezzel. Ez egy nagyon komoly 

döntés a testület részéről. Ha felelősen gondolkozunk, ha a hosszú távú érdekeket helyezi előnybe, akkor 

ez a döntés felelős döntés lesz. Sok tárgyalás előzte meg a testületi ülést. Sztupák Péter alpolgármester úr 

Kazincbarcika nevében meg tudja erősíteni. Berentén az adó maximális volt, Kazincbarcika nem vezette 

be, a környező településeken sincs telekadó pld. Székesfehérvár, Debrecen, Nyíregyháza, Sajóbábony – 

nincs ilyen adónem. Vajon mi az oka? ez egy felelős gondolkozás, vagy jogi értelmezés? A BC-vel együtt 

lélegzik Berente és Kazincbarcika, segítsék a BC-t, hogy fellélegezhessen, hogy több kínai befektető 

idetelepüljön.  

Tóth Tamás képviselő: nehéz döntés előtt állunk, többször átrágtuk, áttárgyaltuk. támogatom és fel is 

vállalom ezt. Azzal indultunk, hogy munkahelyet kell teremteni, ehhez nekünk el kellene engedni az 

adónemet. Ez a döntés a következő testületre is hatni fog, ez 10 évre szól, valahol ezt el kell kezdeni. 

Nem gazdálkodott rosszul ez az önkormányzat, vannak tartalékaink. 

Nyeste József képviselő: előzetesen el kell mondanom, hogy Berente település és a BC közötti 

megállapodás mellett voltam, nem is értem igazából miért nem volt köztünk egy ilyen megállapodás? 

Valamiféle megállapodás legyen, állandó kapcsolatban kellett volna lennünk a BC-vel. Közel 100 mFt-ot 

elengedtünk, olyan szerződést kötöttünk, amiből a BC profitált. Nézzük meg miféle munkahelyet 

teremtettünk, 3 ember került be a BC-be. Hogy van az, hogy ez a 3 ember értestül arról, hogy a BC-be el 

lehet helyezkedni? Itt a sorompónál „szórakoznak” velünk, a BC a füvet a területén nem nyírja le. 

Valamiféle kölcsönös szempontok alapján kellene megkötni ezt a szerződést. Októberben választás: a 

következő testületet egy adott helyzet elé fogjuk állítani. 10 év valamiféle irgalmatlan, 10 évre előre? – 

nem tudjuk, hogy mi lesz a választások után. Ha meg is kötjük a szerződést, a BC vegye alapult azt, hogy 

adunk egy gesztust, egy őrületes kedvezményt adunk. Nincs rá időnk átgondolni, mert mennek Kínába és 

le akarnak tenni valamit az asztalra. Arról már nem is beszélve – akár egy közmeghallgatást is megért 

volna. Nem vagyok ellene, de nem a kölcsönös előnyöket használjuk ki, nem egyenlő partneri viszonyok 

vannak, nem tud róla a berentei lakosság, kidolgozatlan.  

Szántó Lajos alpolgármester: elmondták, hogy melyik településen nincs telekadó. 1999-ben vált le 

Berente Kazincbarcikától, 45 évet kellett pótolni nekünk. Mindenlehetőséget ki kell használnunk, hogy 

fejlesszük a településünket. Oda kell figyelni nagyon a legnagyobb adózónkra, azon vagyok, hogy a 

megfelelő utat válasszuk. Kötöttünk már olyan szerződést ahol 6 embert vettünk fel. 

Nyeste József képviselő: de legalább azoknak tudjuk a nevét. 

Tóth Tamás képviselő. sajnálom, hogy nem hamarabb ültünk le, látom, hogy mintha egy kicsit Barcika 

felé települnének az adózók.  

Sztupák Péter Kbarcika alpolgármestere: mi nem versenytársak szeretnénk lenni, hanem 

együttműködő partnerek, összejött az uszoda működtetése is. Értem én Nyeste képviselő aggodalmait, 

bizonyos mértékben osztom is. Barcikának is sok intézményt kell eltartani, a munkahelyteremtés 

elsődleges szempont. A mi helyzetünk is megváltozott, miután Wanhua megvásárolta a BC-t. A Wanhua 

ápolni szeretné a kapcsolatot a két településsel, megörökölte a magas hitelt az előző tulajdonostól.  
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Juhász József polgármester: a BC előző vezetésével is kapcsolatot tartottam. Sok mindent ígért az 

akkori vezetés pld. aluljáró építése. 

Sztupák Péter Kbarcika alpolgármestere: Berentének nyilván nagy az adóbevétele. A  BC a 

kormánytól kapott támogatást, hogy megmentsen 550 embert. Barcikának mindig is az volt a célja, hogy 

munkahelyet teremtsen, fejlődjön, nem elsősorban az adóbevétel. Ha az emberek dolgoznak, többet 

keresnek, többet költenek. Az Ipari parkban fejlődés szükséges. A területek fejlesztése nagyon fontos, 

jövőbeni adóbevétel akkor van, ha új gyárak létesülnek. Nem szeretnénk ahhoz az adóbevételhez 

ragaszkodni, hogy Berentével osztozunk, hogy adómentességet adunk ezekre az övezetekre. Amit a 

berenteiek elfogadnak, mi is elfogadjuk. Nemcsak az Ipari parkra akarjuk az adómentességet, hanem a 

Tesco terület mellé is. Sok munkanélküli van, aki szakképzetlen, látom a BC-t, hogy abban is 

gondolkozik, hogy segítse a két települést is. Tudomásunk van arról, hogy megindulna egy nagyobb kínai 

beruházás. Örülni fogunk annak, ha Berentére fog érkezni egy 150 fős üzem, azért mert közös az 

adópolitikánk. Csak a BC-t alapozva tudunk bővülni. Munkahelyet teremtettünk, a BC nélkül ez 

lehetetlen lenne. Nálunk is vannak apró problémák. A BC rugalmasságát kérem, közös oldalon kell állni, 

hogy munkahelyet teremtsünk, a sérelmeket megpróbálni félretenni. Ha megérkezik a kínai delegáció 

meg kell beszélni a részleteket is. A BC-nek meg kell érteni, hogy az adóból sok mindent kell 

finanszírozni. Nem szeretnénk Berentével versenyezni. 2010-ben vezette be Berente a telekadót, - 

mondtuk Berente milyen ügyes, gondolkodtunk mi is ebben. Azt mondta a BC, ha ezt a lépést 

megtesszük, a maradék iparűzési adót is elveszíthetjük. A két település érdeke, hogy munkahelyet 

teremtsen. 2011-ben volt az, hogy elgondolkodtuk a telekadó bevezetésén. Akkor azt mondhatta volna a 

kínai befektető, hogy más vállalatokba ássa be magát. A két településnek és a BC-nek közös céljának kell 

lenni. A bizottsági ülésen azt láttam, hogy mind a két fél érdekelt. Kérem a BC-t, hogy nagyobb 

felelősséget vállaljon a települések iránt. Ne versenytársak legyünk, ez egy helyes irány lehet. Én a 

munkahelyteremtés oldalán állok. 

Tóth Tamás képviselő: berentei lakosok felé: ezek után is fenntartható ez az állapot (szociális juttatások) 

az adócsökkentés miatt, 700 mFt-ot meg tudtunk spórolni.  

Másik oldal: a munkahelyteremtés ebben a térségben szinte lehetetlen. Ezt az oldalt a BC részén tudjuk 

megfogni, ezt meg kell lépni.  

Pogány Sándor képviselő: a hosszútávra előrenyúló döntések meghatározóak. Az uszodával is úgy 

voltam, hogy hosszú távon térül meg. az óvodások, iskolások ingyen járnak úszni, sok család el tud jutni 

a Balatonra. Ez a megállapodás szintén hosszútávra szól, olyan dologról beszélünk ami nem létezik, ez az 

idetelepülni kívánó üzemekre terjed ki. Mindenképpen támogatni kell, a megállapodás fontos része a 

telekadó, az országban nem sok településen van telekadó. Több milliárdot kifizetett már a BC, ezt úgy is 

lehet nézni, hogy Berente ezt a pénzt ajándékba kapta. 

Nyeste József képviselő: Tóth Tamás képviselő mondta, hogy ez a testület jól gazdálkodott. Egyáltalán 

nem gazdálkodott jól. Pogány képviselő bízik benne – és ha nem? Egyáltalán nem vagyok a szerződés 

ellen, de megint egy kidolgozatlan dologba megyünk bele. Mi egy zsáktelepülés vagyunk, aki kapott már 

eleget. Itt a kölcsönös előnyökre és az egyenlő partnerségre tenném a hangsúlyt.  
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Pogány Sándor képviselő: adókedvezmény: azért mondtam, ha adunk adókedvezményt és nem jön egy 

vállalkozás sem, nem vesztünk semmit, hogy adókedvezményt adunk egy olyan cégnek, aki nem biztos, 

hogy ide települ.  

Nyeste József képviselő: az egyenlő partnerség amit én szeretnék. 

Juhász József polgármester: ha az esélyt sem adjuk meg, hogy egy cég ide jöjjön, akkor nem lesz 

munkahelyteremtés. A képviselők programjában biztosan benne lesz a munkahelyteremtés. Biztos vagy 

nem biztosa a megtérülése? ha nem hoz ide semmit, akkor nem kap semmilyen kedvezményt. Barcika is 

abban érdekelt, hogy a semminek megkapja az 50 %-át. A legfontosabb a munkahelyteremtés, a Start 

munka nem végleges. 

S.Varga Béla BC.: Elhangzott, hogy az önkormányzat kedvezményeket ad a BC-nek, igen, - abból amit a 

BC-től beszedett. Ha nagyon mélyen belemegyünk az adótörvénybe, kimondja, hogy figyelemmel kell 

lenni az adózóra. A Wanhua úgy döntött, hogy megmenti a BC-t. Kapták a nagy mértékű telekadót, ez 

lojalitás vagy jogi értelmezés. Ide jöttünk és tisztelettel kérjük engedjék el a telekadó mértékét. 

2013-ban vettem át ezt a területet. Tapasztaltam, hogy ezt a költséget elviselte, viszont a tőlünk területet 

bérlő cégeknek megemeltük a bérleti díjat, azzal az összeggel, amit Berente megemelt. Egy Berente 

számára komoly adófizető cég úgy döntött elköltözik innen.  

Foglalkoztatás: amikor 550 fő leépítése terítéken volt, kaptunk kedvezményeket a kormánytól. A 

legboldogabban veszünk fel, ha berentei lakos. Amit mi idehoztunk munkahelyteremtés, ahol a berentei 

lakosok jó eséllyel indulhatnak. tisztelettel kérjük adjanak muníciót erre az útra. A döntés az önöké. 

Kazincbarcika nem vetette ki a telekadót, nagyon sikeresen pályázott. Berente nem sok pályázatot nyert, 

éppen az adóerő miatt. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta és a jelenlévő tagjai úgy 

döntöttek, hogy támogatni kell a BC előterjesztését. 

Fortuna János jegyző: néhány kiegészítés, hogy pontosan tudjuk miről is dönt a képviselő-testület. Két 

dologban van vita: a telekadót teljes mértékben eltöröljük vagy nem. Ha ezt elfogadnánk, amit a BC kér 

270 mFt telekadó bevételtől esne el az önkormányzat 2015-ben. A kormány szándéka, hogy a helyi 

adókat és az állami támogatások rendszerét felül fogják vizsgálni. Támogassuk mindenben a BC-t, új 

befektetők idevonzásával. Nem kellene teljes adómentességet adni. A BC kérése az, hogy teljesen 

engedjük el az adót. Gesztusként ismertesse meg velünk a mérlegadatokat, támassza alá a kérését. 

Összességében előre lemondunk összességében több 300 mFt-ról. Az üzletben nincs olyan, hogy 

gesztusokat teszek. A keret megállapodást én szorgalmazta, ez üzlet, adjunk kedvezményt, de felelősen. 

Ne mi finanszírozzuk nem berenteiek szociális foglalkoztatását. 

Nyeste József képviselő: jobb szerettem volna, ha ezt a polgármester mondja el – egyetértek a jegyzővel, 

kőkemény üzletről van szó. Semmiféle olyat nem vettem ki, hogy Berente profitálhatna. Nem értem, hogy 

jött ide az uszoda, amit az alpolgármesterünk mondott. 

Szántó Lajos alpolgármester: 6 munkahelyet teremtettünk, ezek előtt is mentek üdülni a gyerekek, 

felnőttek. El kellett volna jönni a megbeszélésre. 
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Sztupák Péter Kbarcika alpolgármestere: kedden bizottsági ülésen itt voltam, nyilván voltak érvek és 

ellenérvek. Olyan témában nyilatkoztam, hogy kicsit meg kellett hasonulni. Nekünk az a jó, ha Berentén 

megmarad a telekadó. Senki pénztárcájába nem nyúlhatunk. Fontos megállapítás: minden évben 

felülvizsgálja a két fél a megállapodást. Nálunk úgy szokott lenni, hogy a jegyző a törvényességre figyel, 

az előterjesztéseket nem ő terjeszti be. 2015. január 1-es kérdésről dönt a testület, ha a következő testület 

másként akar dönteni megtehet, nincs benne ebbe a szerződésbe szankció. Úgy gondolkodjon a testület, 

hogy ez nem egy olyan megállapodás amiből nem lehet kiszállni. Az idetelepülő vállalkozás meg fogja 

nézni hol mennyi az adó mértéke.  

Pogány Sándor képviselő: egyetértek Kazincbarcika alpolgármesterével. A mi részünkről elhangzott, 

hogy felelősségteljes döntés szükséges. A mi részünkről van egy kimutatás, ami szakmai és számszaki 

hibáktól hemzseg, a számadatok nem egyeznek, a kimutatásban is nagy eltérések vannak. Ez mindenkire 

vonatkozzon, aki komolyan akarja a döntést. 

Nyeste József képviselő: én az egyenlő partnerséget hiányolom. Kérem a BC vezetőségét, ha 

visszatérünk valamilyen más ügyre, kérem álljanak úgy hozzánk, ahogy mi mos Önökhöz. elhangzottak 

itt most belső dolgok is, nem tartozott ide.  

S. Varga Béla BC.: a Polgármester és a Jegyző úr által szokott eljutni hozzánk a probléma. Ha mi 

követtük el a számszaki hibát, elnézést kérek. Amit mi ígérünk minden megteszünk, hogy stabil 

adófizetője legyünk Berentének.  

Pogány Sándor képviselő: nem a BC követte el a számszaki hibát. 

Juhász József polgármester: ha fűnyírásról van szó, szoktam szólni.  

Sztupák Péter Kbarcika alpolgármestere. ezekkel a problémákkal mi is szembesültünk, kértük jelöljön 

ki egy olyan embert, aki erre illetékes.  

Juhász József polgármester: kérem Jegyző urat szó szerint olvassa fel a határozati javaslatot, ezután 

kérem a bizottság véleményét. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke javasolja a BC kérelmének elfogadását, ez volt a 

bizottság véleménye. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata az önkormányzat és a 

BC Zrt közötti beruházás ösztönzési és munkahelyteremtő megállapodásról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az önkormányzat és a BC Zrt közötti 

beruházás ösztönzési és munkahelyteremtő megállapodás tervezetet, azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

A megállapodás tervezet a jkv. ... sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 
 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 157/2014.(V.29.) határozata az önkormányzat és a 

BC Zrt közötti beruházás ösztönzési és munkahelyteremtő megállapodásról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az önkormányzat és a BC Zrt közötti 

beruházás ösztönzési és munkahelyteremtő megállapodás tervezetet, azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

BC Zrt.  megállapodás a jkv.4. sz. mellékletét képezik. 

Felelős: polgármestr, jegyző    Határidő: folyamatos 
 

S.Varga Béla BC: hadd köszönjem meg a BC nevében és a lakosok nevében is a felelős gondolkozást.  

Sztupák Péter Kbarcika alpolgármestere: a két település egy közös ülésen részt vehetne, hogy 

megismerné a testület munkáját, ünnepélyesen alá lehetne írni a megállapodást. Nem gondolnám azt, 

hogy ez kútba dobott pénz Berente részéről. További jó munkát kívánok. 

Juhász József polgármester: a lakosság részére szeretném megerősíteni, hogy nem fogja csorba érni a 

támogatási formákat, senki nincs félnivalója.  

Nyeste József képviselő: hogy lehet azt megígérni, hogy nem csorbul a lakosság!! Egy új testület úgy 

dönt ahogy akar.  

Tóth Tamás képviselő: a következő testületnek nagy teher lesz a vállán, 600 mFt-ot átviszünk a 

következő testületnek.  

 

A BC Zrt. képviseletében S. Varga Béla, Hegedűs István, Kazincbarcikai Polgármesteri hivatal 

képviseletében Sztupák Péter alpolgármester távozik a képviselő-testületi ülésről. 

 

4. Indítványok, javaslatok 

Az önkormányzati intézmények kétheti jutalmazása 

Juhász József polgármester: az összevont bizottsági ülésen megtárgyaltuk az intézményvezetők jutalom 

iránt benyújtott előterjesztéseit. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

javasolja a két heti jutalom iránt benyújtott kérelmek elfogadását.  

Nyeste József képviselő: a technikai megoldás hogyan van? – szeretném informálni a lakosságot. 

differenciál a vezető? A másik dolog: javasolnám, hogy kapjon két heti jutalmat az is, aki nem az 

intézményekben dolgozik.  

Juhász József polgármester: az intézményvezető differenciálhat. Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata az önkormányzati 

intézmények kétheti jutalomkeretére vonatkozó intézményi előterjesztésekről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az intézményvezetők kétheti jutalom 

kifizetésére vonatkozó javaslatot és azokat az előterjesztések szerint, a 2014. évi kv.-i tartalékkeret 

terhére az alábbi pót előirányzati összegekkel (bér+járulék) elfogadja: 

Intézmény bér+járulék eFt 

BHNÓ (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 2 779,4 

BMESZ (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 2 837,6 

BTG (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 4 771,1 

BMK (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 773,3 

SztBIO 7 262,6 

BKÖH 2 714,7 
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Önkormányzati alkalmazottak ( védőnő, adósságkezelő) 300.900 Ft 

Az előterjesztések a jkv.. … sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 158/2014.(V.29.) határozata az önkormányzati 

intézmények kétheti jutalomkeretére vonatkozó intézményi előterjesztésekről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az intézményvezetők kétheti jutalom 

kifizetésére vonatkozó javaslatot és azokat az előterjesztések szerint, a 2014. évi kv.-i tartalékkeret 

terhére az alábbi pót előirányzati összegekkel (bér+járulék) elfogadja: 

Intézmény bér+járulék eFt 

BHNÓ (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 2 779,4 

BMESZ (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 2 837,6 

BTG (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 4 771,1 

BMK (közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak) 773,3 

SztBIO 7 262,6 

BKÖH 2 714,7 

Önkormányzati közalkalmazottak ( védőnő, adósságkezelő) 300,9 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
 

Nyeste József képviselő: ha jól emlékszem a jutalom összege 21,5 mFt. Azt szeretném, ha ugyanennyi 

jutalmat megkapná, az is, aki nem berentei intézményben dolgozik. 

Fortuna János jegyző: a képviselő úrnak be kellene jelenteni az érintettségét is. A berentei lakosok 

legfeljebb szociális segélyt kaphatnak, azt hogy jutalmat kapjon egy nem berentei dolgozó, az 

önkormányzat nem teheti meg, csak segélyezés formájában.  

Nyeste József képviselő: ez nem az én ötletem, engem megkerestek, hogy ők miért nem kapnak? Nem 

érzitek, hogy igazuk is lehet? 

Juhász József polgármester: döntsön a testület arról, hogy kidolgozza vagy nem a hivatal azt, hogy 

mennyibe kerülne a nem berentei intézményekben dolgozók jutalmazása. Kérem a testület szavazását.  

 

A képviselő-testület 1 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el Nyeste József képviselő 

indítványát. 

 

4.1.  Település Gondnokság előterjesztései 

Heutschy László TG vezető: ismerteti az előterjesztéseket: 

 munkaösztönzést célzó szabályzat módosítása 

 intézményvezető helyettesi feladatok ellátása 

 aratási ünnep 

 mezőőri formaruha vásárlás 
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Kombájn kezelés kioktatására a meglévő szakikból hozunk ide, aki megtanítja a dolgozóinkat megbízási 

díjjal.  

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság 4 igen szavazattal javasolja az előterjesztés 

jóváhagyását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata a BTG 

előterjesztéseiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a BTG előterjesztéseit és azokat a 2014. 

évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pót előirányzati összegekkel elfogadja: 

- mezőőri, halőri  formaruha vásárlás 500,0 

- aratási ünnepségekre 200,0 

- intézményvezetői pótlék+járulékai 152,0 

- megbízási díjak (növényvédelem, aratás) 500,0 

A testület az étkezési utalvány juttatási szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint 

fogadja el: 

5.c) A tárgy havi aktuális időszakban  munkából való távolmaradás (kivéve: fizetett szabadság+üzemi 

baleseti táppénzes időszak) esetén a közfoglalkoztatott 5.b) pont szerinti étkezési utalvány juttatását 

2000.- Ft/nap levonás terheli. 

Az előterjesztések a jkv.. ….. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 159/2014.(V.29.) határozata a BTG 

előterjesztéseiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a BTG előterjesztéseit és azokat a 2014. 

évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pót előirányzati összegekkel elfogadja: 

- mezőőri, halőri  formaruha vásárlás 500,0 

- aratási ünnepségekre 200,0 

- intézményvezetői pótlék+járulékai 152,0 

- megbízási díjak (növényvédelem, aratás) + járulékai 500,0 

A testület az étkezési utalvány juttatási szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint 

fogadja el: 

5.c) A tárgy havi aktuális időszakban  munkából való távolmaradás (kivéve: fizetett szabadság+üzemi 

baleseti táppénzes időszak) esetén a közfoglalkoztatott 5.b) pont szerinti étkezési utalvány juttatását 

2000.- Ft/nap levonás terheli. 

Az előterjesztések a jkv.. 6. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
 

Heutschy László TG vezető: van egy új projekt a Naturalma telepítés, az illetékesek eljöttek a testületi 

ülésre megtartani előadásukat. 

Tóth Tamás képviselő: erről most hallok először, nem készültünk fel rá. Kérem elnapolását.  

Pogány Sándor képviselő: Ki hívta meg? 
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Juhász József polgármester: ha már itt vannak, tartsák meg előadásukat. 

Fortuna János jegyző: A gyümölcsös telepítéssel hosszú távú és kiszámítható munkához és 

jövedelemhez jutnának azok a munkanélküliek, akik jelenleg az állam által finanszírozott 

közfoglalkoztatásban vesznek részt. 

A munkahelyteremtés költsége nem éri el az 1,4 millió Ft/fő összeget, s 6-7 év alatt a befektetés megtérül. 

Az időjárás, a helyi adottságok és a részben kiszámíthatatlan vásárló igények okozta bizonytalanságok, 

értékesítési nehézségek csökkentésére két, részben eltérő területen kerülne sor a mintaültetvények 

telepítésére, eltérő gyümölcsfajtákkal. 

A megtérülési mutatót a jövő évben megnyíló vidékfejlesztési pályázatok támogatásával javíthatjuk. A 

pályázati támogatás esélyét és mértékét a már meglevő gyümölcsös növeli, ezért a minta gyümölcsösök 

telepítését saját erőből javasoljuk finanszírozni. 

 

Az Alma Kft. részletes bemutatást tart a Naturalma programról, a gyümölcsös telepítésről, költségeiről 

és megtérüléséről. 

 

Nyeste József képviselő: köszöni az előadást, biztosan úgy kellene kezdeni, hogy talajvizsgálat. 

Juhász József polgármester. a talajvizsgálat eredménye folyamatban van.  

Nyeste József képviselő: a munkahelyteremtés szempontjából fontosnak tartom a Település 

Gondnokságnak tartani kell a kapcsolatot a Hollandalma Kft-vel. 

Juhász József polgármester:köszönöm a tájékoztatást. 

 

4.2. SztBIO előterjesztés 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: ismerteti az előterjesztést: az intézménnyel határos porta (Ady E. 

utca 5.) kerítésére 380.000.- Ft összeget szeretne kérni. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Tóth Tamás képviselő: a kerítés magassága 2 m legyen. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(V.29.) határozata a SztBIO 

előterjesztéséről  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a SztBIO előterjesztéseit, azokat az 

alábbiak szerint fogadja el: 

- kerítés felújítás anyagköltsége 380 eFt 

Az előterjesztések a jkv….sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezető, jegyző    Határidő: 2014. augusztus 31. 
 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 160/2014.(V.29.) határozata a SztBIO 

előterjesztéséről  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a SztBIO előterjesztéseit, azokat az 

alábbiak szerint fogadja el: 

- kerítés felújítás anyagköltsége 380 eFt 

Az előterjesztések a jkv. 7. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezető, jegyző    Határidő: 2014. augusztus 31. 
 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: mindenki előtt ismeretes, hogy egy fiatalember nem került ellátásra 

az intézményben. Az ápoló tett egy olyan megjegyzést, hogy ez nem kórház. Ezután el akarta látni a 

sebet, de a sérült nem tartott rá igényt, csúnya szavakat használt.  Az eset felkerült a közösségi oldalra. Az 

intézményben történtek nem közösségi oldalra valók. A jövőre vonatkozóan kérem, ha a Képviselő úrnak 

megjegyzés és kifogása van, hivatalos úton tegye meg ezt. 

Nyeste József képviselő: Ha már így akarunk tájékoztatást adni, akkor nyugodtan felkerülhet a 

Facebookra. Indítottak egy belső eljárást meghallgatva ezt meg ezt a személyt. Ezt a problémát nem én 

raktam fel a Facebookra. Azt mondta kivizsgálták az ügyet. Nem hallgatták meg a sérültet és a többi 

jelenlévőt. Az ápolónőnek kutya kötelessége lett volna ellátni a sebet. Drasztikus szavakat használt az 

illető? – ez csupán válasz volt az ott dolgozó viselkedésére. Miről akar intézményvezető asszony beszélni 

? – és a jutalom?  

Juhász József polgármester: az intézményvezető feladata a differenciálás.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: meghallgattam a gondozónőt is, a balesetet szenvedett sérült testvérét 

is. Hibázott a gondozónő. Mindig csak a negatív visszajelzések vannak az intézményről. Az 

intézményben az ápolónők, beleértve a nappali ellátás dolgozóit is, maximálisan teljesítenek. Az erkölcsi 

elismerés sokat jelentenem ezt még nem kaptuk meg. Az intézményben 71 ellátott van, közülük sok a 

fekvőbeteg, nincs olyan betegünk, akinek felfekvése lenne. Május 12-én volt az ápolók világnapja, ebből 

az alkalomból megköszönöm minden kollégának a munkáját.  

Nyeste József képviselő: az ápolók világnapja alkalmából én is köszöntöttem az ápolókat a Facebook 

oldalamon. Nem kell általánosítani, egy szóval sem mondtam, hogy nem dolgoznak  az alkalmazottak. Itt 

egy esetről volt szó. Kikérem magamnak, hogy az ott dolgozókat elmarasztaltam volna.  

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: az intézmény nem hivatott arra, hogy összevarrjon egy sebet.  

Juhász József polgármester a vitát lezárja. 

 

4.3. Általános iskola előterjesztése 

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig. ismerteti az előterjesztést. 

- balatonszepezdi tábor gyermekfelügyelet 3 180,0 

- balatonszepezdi gyermektáborozás költségei 1 375,2 

- pedagógusnapi elismerés költségeire 31,5 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 

iskola előterjesztését. A balatonszepezdi tábor időpontja július 1-től július 28-ig. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata a Berentei Általános 

Iskola pótelőirányzati előterjesztéseiről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berentei Általános Iskola pótelőirányzati 

előterjesztéseit azokat a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pót előirányzati összegekkel 

elfogadja: eFt 

- balatonszepezdi tábor gyermekfelügyelet 3 180,0 

- balatonszepezdi gyermektáborozás költségei 1 375,2 

- pedagógusnapi elismerés költségeire 31,5 

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

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 161/2014.(V.29.) határozata a Berentei Általános 

Iskola pótelőirányzati előterjesztéseiről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berentei Általános Iskola pótelőirányzati 

előterjesztéseit azokat a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pót előirányzati összegekkel 

elfogadja: eFt 

- balatonszepezdi tábor gyermekfelügyelet 3 180,0 

- balatonszepezdi gyermektáborozás költségei 1 375,2 

- pedagógusnapi elismerés költségeire 31,5 

Az előterjesztés a jkv. 8. sz. mellékletét képezi.   

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 
 

 

4.4 Művelődési központ előterjesztése 

Csorba Csaba Művház vezető ismerteti az előterjesztést: 

- közfoglalkoztatás saját erő költségeire 250,0 eFt 

- rajz, festő alkotótábor költségeire 213,0 eFt 

összegű támogatást kér. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság megtárgyalta a Művelődési központ 

előterjesztését és elfogadásra javasolja. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata a Berentei Művelődési 

Központ pótelőirányzati előterjesztéseiről  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berentei Művelődési Központ  

pótelőirányzati előterjesztéseit azokat a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pót előirányzati 

összegekkel elfogadja: eFt 

- közfoglalkoztatás saját erő költségeire 250,0 

- rajz, festő alkotótábor költségeire 213,0 

A testület egyidejűleg támogatja a nyári alkotótáborok megszervezését. 

Az előterjesztések a jkv. ... sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 
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Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 162/2014.(V.29.) határozata a Berentei Művelődési 

Központ pótelőirányzati előterjesztéseiről  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berentei Művelődési Központ  

pótelőirányzati előterjesztéseit azokat a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pót előirányzati 

összegekkel elfogadja: eFt 

- közfoglalkoztatás saját erő költségeire 250,0 

- rajz, festő alkotótábor költségeire 213,0 

A testület egyidejűleg támogatja a nyári alkotótáborok megszervezését. 

Az előterjesztések a jkv. 9. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

4.4.  Miskolci Egyetem: Lakossági egészségfelmérés és prevenciós egészségfejlesztő program 

Juhász József polgármester: a lakossági egészségfelmérés költsége 9,5 mFt 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke javasolja a napirend elnapolását.  

Nyeste József képviselő: az állapotfelmérés a berentei lakosokról szól. Tudjuk mi milyen állapotban 

vannak az emberek? Felmerült már az intézményvezető asszony részéről, hogy elektromos ágyat 

vásároljon? – és ezt a témát elnapolásra javasolja a FPB elnöke ? 

Juhász József polgármester javasolja a napirend elnapolását. 

A képviselő-testület elnapolja a Miskolci Egyetem ajánlatát lakossági egészségfelmérés és prevenciós 

egészségfejlesztő program tekintetében 

 

4.5.  Hóvirág napköziotthonos óvoda előterjesztése 

Kalász Lászlóné óvoda vez. ismerteti az előterjesztést. Az óvoda Alapító okiratában nem szerepelt a 

közfoglalkoztatás, ezért módosítása szükséges. Lehetőség van a Munkaügyi központ támogatásával 3 fő 

közalkalmazott foglalkoztatása. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság javasolja az óvoda előterjesztésének 

jóváhagyását. 

Nyeste József képviselő: már korábban felvetettem, hogy az óvodának meg lehetne változtatni a nevét 

pld. Angyalkert, de időközben Kazincbarcikán elneveztek egy intézményt erre a névre. 

Juhász József polgármester: milyen szervezeti átalakítással jár a névváltoztatás? 

Kalász Lászlóné óvoda vez.: az alapító okiratot kell megváltoztatni. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata a BHNÓ alapító 

okiratának módosításáról és pótelőirányzati kérelméről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BHNÓ előterjesztését az intézmény 

alapító okiratát az előterjesztés szerint, a csatolt egységes szerkezetű tartalommal módosítja. 
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Megbízza a polgármestert az Alapító Okiratot Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító 

aláírásával. 

Egyidejűleg a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére közfoglalkoztatás saját erő költségeire 347,1 eFt-ot 

biztosít. 

Az előterjesztés és az egységes szerkezetű alapító okirat a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 163/2014.(V.29.) határozata a BHNÓ alapító 

okiratának módosításáról és pótelőirányzati kérelméről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BHNÓ előterjesztését az intézmény 

alapító okiratát az előterjesztés szerint, a csatolt egységes szerkezetű tartalommal módosítja. 

Megbízza a polgármestert az Alapító Okiratot Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító 

aláírásával. 

Egyidejűleg a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére közfoglalkoztatás saját erő költségeire 347,1 eFt-ot 

biztosít. 

Az előterjesztés és az egységes szerkezetű alapító okirat a jkv. 10. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

4.6.  Tigáz gázelosztó vezeték építése 

Juhász József polgármester: a képviselő-testület a 128/2014. (IV.24.) kt. határozatával 635 eFt-ot 

hagyott jóvá a Sajószentpéter közötti új összekötőút melletti gázelosztó vezeték építése céljára, a Tigáz 1 

mFt-ért vállalja a nagyobb átmérőjű vezeték megépítését. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke javasolja az 1 mFt jóváhagyását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata a TIGÁZ Zrt részére  - 

gázelosztó vezeték építése céljára - történő pénzeszköz átadásról szóló 128/2014.(IV.24.) határozat 

módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete ismételten megvitatva a TIGÁZ Zrt finanszírozási 

megállapodás tervezetét, - módosítva 128/2014.(IV.24.) határozatát - a 2014. évi kv.-i tartalékkeret 

terhére 1000 eFt-ot ad át a Berente – Sajószentpéter közötti új összekötőút melletti gázelosztó vezeték 

építése céljára. 

A megállapodás a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő elhagyta a képviselő-testületi ülést. 

Juhász József polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 6 fő. 

 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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: 
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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 164/2014.(V.29.) határozata a TIGÁZ Zrt részére  - 

gázelosztó vezeték építése céljára - történő pénzeszköz átadásról szóló 128/2014.(IV.24.) határozat 

módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete ismételten megvitatva a TIGÁZ Zrt finanszírozási 

megállapodás tervezetét, - módosítva 128/2014.(IV.24.) határozatát - a 2014. évi kv.-i tartalékkeret 

terhére 1000 eFt-ot ad át a Berente – Sajószentpéter közötti új összekötőút melletti gázelosztó vezeték 

építése céljára. 

A megállapodás a jkv.11. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 
 

4.7. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület „Életjel kampány” támogatás kérése 

 

Juhász József polgármester ismerteti az „Életjel kampány” kérelmét. A bizottsági ülésen 50 eFt 

támogatás hangzott el. 

Szakmári Attila képviselő mint FPB elnöke 100 eFt támogatást javasol.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata az Országos Egyesület 

a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az Országos Egyesület a Mosolyért 

Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét, az egyesület részére, a kb.-i mentőállomás diagnosztikai 

eszközeinek bővítésére a  2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére 100 eFt támogatást nyújt. 

A kérelem a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 165/2014.(V.29.) határozata az Országos Egyesület 

a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az Országos Egyesület a Mosolyért 

Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét, az egyesület részére, a kb.-i mentőállomás diagnosztikai 

eszközeinek bővítésére a  2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére 100 eFt támogatást nyújt. 

A kérelem a jkv. 12. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

4.8. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolója 

Juhász József polgármester ismerteti a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolóját. Javasolja, hogy a testület fogadja el. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 



E:\2014.05.29\jkv05_29ny (3).doc 22  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata a Sajó-Bódva 

Hulladékkezelési társulás 2013. évi beszámolója 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Sajó Bódva Hulladékkezelési társulás 

2013. évi beszámolóját  az az előterjesztés szerint elfogadja. 

A beszámoló a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 166/2014.(V.29.) határozata a Sajó-Bódva 

Hulladékkezelési társulás 2013. évi beszámolója 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Sajó Bódva Hulladékkezelési társulás 

2013. évi beszámolóját  az az előterjesztés szerint elfogadja. 

A beszámoló a jkv. 13. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
 

4.9. Játszóterek kialakítása 

Juhász József polgármester: a játszóterek felújítására beérkeztek az árajánlatok, a 4 játszótér költsége 

138.831.557.- Ft 

Fortuna János jegyző: a tervező felé jeleztem, hogy ez nagyon magas összeg, azt mondta 10-15 %-ot le 

lehet alkudni, így is 114 mFt. A döntést el lehet napolni. 

Tóth Tamás képviselő: a tervező tudott róla, hogy 50 mFt volt ráhagyva.  

Fortuna János jegyző: volt  egy igény, aszerint lett kiválasztva.  

Juhász József polgármester javasolja a napirendi pont elnapolását a június 19-i ülésre. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elnapolja a döntést a játszóterek kialakításával kapcsolatban. 

 

4.10. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Nyilatkozat kérés 

Fortuna János jegyző: az Erőmű felszámolásához kapcsolódó, az AES BE Kft „fa” tulajdonát képező 

mezőgazdasági területekről van szó. Az önkormányzat nem élhet elővásárlási jogával, az államnak van 

elővásárlási joga, mi pedig vagyonkezelésbe vennénk, vagy megvásárolnánk ezt a területet. 

Lehetne a területet használni (pernye tároló) állattartás céljára. Javaslom elfogadni a határozati javaslatot, 

kb. 16 ha-ról van szó. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(V.29.) határozata a Berente 080, 0105, 

0106, 0107, 0108, 0139, 0140, 0141, 0142 és 0150 hrsz-ú ingatlanok állami elővásárlási jog 

gyakorlásához szükséges önkormányzati nyilatkozatról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) 

1229-2/2014 számú levelében foglaltakat, a Berente 080, 0105, 0106, 0107, 0108, 0139, 0140, 0141, 

0142 és 0150 hrsz-ú ingatlanok állami elővásárlási jog gyakorlásához és az ingatlanoknak az 
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önkormányzat általi megvásárláshoz vagy vagyonkezelésbe vételéhez szükséges önkormányzati 

nyilatkozatot az alábbiak szerint fogadja el: 

1. A testület a Berente 080, 0105, 0106, 0107, 0108, 0139, 0140, 0141, 0142 és 0150 hrsz-ú ingatlanok – 

az államot képviselő – NFA általi megvásárlása esetén kész arra, hogy az NFA-tól, mint rendelkezési 

joggal bíró szervezettől megvásárolja – jelen határozat elfogadásától számított 60 napon belül – a 

mellékletben szereplő, Berente 080, 0105, 0106, 0107, 0108, 0139, 0140, 0141, 0142 és 0150 hrsz-ú 

ingatlanokat, az értékbecslés által megállapított áron, vagy az NFA által az elővásárlási jog gyakorlása 

során fizetett áron.  

2. Amennyiben az adásvétel nem lehetséges a  testület illetve az önkormányzat kész – az 1. pont szerinti 

ingatlanokat - 5 éves időtartamra vagyonkezelésbe venni és a helyi szociális földprogram keretében 

hasznosítani. 

3. A testület az ingatlan megvásárlásának fedezetét a 2014. évi kv. tartalékkerete terhére biztosítja. 

Az NFA levele illetve az ingatlanok kimutatása a jkv. ... sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző   Határidő: azonnal illetve 2014.07.29. 

 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB 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 167/2014.(V.29.) határozata a Berente 080, 0105, 

0106, 0107, 0108, 0139, 0140, 0141, 0142 és 0150 hrsz-ú ingatlanok állami elővásárlási jog 

gyakorlásához szükséges önkormányzati nyilatkozatról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) 

1229-2/2014 számú levelében foglaltakat, a Berente 080, 0105, 0106, 0107, 0108, 0139, 0140, 0141, 

0142 és 0150 hrsz-ú ingatlanok állami elővásárlási jog gyakorlásához és az ingatlanoknak az 

önkormányzat általi megvásárláshoz vagy vagyonkezelésbe vételéhez szükséges önkormányzati 

nyilatkozatot az alábbiak szerint fogadja el: 

1. A testület a Berente 080, 0105, 0106, 0107, 0108, 0139, 0140, 0141, 0142 és 0150 hrsz-ú ingatlanok – 

az államot képviselő – NFA általi megvásárlása esetén kész arra, hogy az NFA-tól, mint rendelkezési 

joggal bíró szervezettől megvásárolja – jelen határozat elfogadásától számított 60 napon belül – a 

mellékletben szereplő, Berente 080, 0105, 0106, 0107, 0108, 0139, 0140, 0141, 0142 és 0150 hrsz-ú 

ingatlanokat, az értékbecslés által megállapított áron, vagy az NFA által az elővásárlási jog gyakorlása 

során fizetett áron.  

2. Amennyiben az adásvétel nem lehetséges a  testület illetve az önkormányzat kész – az 1. pont szerinti 

ingatlanokat - 5 éves időtartamra vagyonkezelésbe venni és a helyi szociális földprogram keretében 

hasznosítani. 

3. A testület az ingatlan megvásárlásának fedezetét a 2014. évi kv. tartalékkerete terhére biztosítja. 

Az NFA levele illetve az ingatlanok kimutatása a jkv. 14. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző   Határidő: azonnal illetve 2014.07.29. 

 

 

4.11. Berente története III. Visszaemlékezés 

Fortuna János jegyző: a képviselő-testület a 23/2013.(I.31.) határozatával jóváhagyta Berente 

helytörténeti monográfia III. kötetét. Aki elvállalta megromlott egészségügyi helyzetére való tekintettel 

nem tudja elkészíteni. Blitzer Csaba berentei lakos elvállalná ezt a feladatot.  

Pogány Sándor képviselő: ha már elindítottuk, fejezzük be, támogatom. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 



E:\2014.05.29\jkv05_29ny (3).doc 24  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(V.29.) határozata Berente helytörténeti 

monográfia III. kötetének megírására vonatkozó megbízási szerződésről, a 23/2013. (I.31.) kt. 

határozat módosításáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a 23/2013. (I.31.) kt. határozatát az alábbiak 

szerint: 

Berente helytörténeti monográfia III. kötetének elkészítésével megbízza Blitzer Csaba Berente, József A. 

utca 64. sz. alatti lakost, részére 360.000.- Ft megbízási díjat hagy jóvá, vállalva a megbízási díjat terhelő 

járulékokat. Egyidejűleg 40 eFt költségkeretet biztosít hangrögzítő diktafon és tartozékai beszerzésére. 

Felelős: polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 
 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 168/2014.(V.29.) határozata Berente helytörténeti 

monográfia III. kötetének megírására vonatkozó megbízási szerződésről, a 23/2013. (I.31.) kt. 

határozat módosításáról 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a 23/2013. (I.31.) kt. határozatát az alábbiak 

szerint: 

Berente helytörténeti monográfia III. kötetének elkészítésével megbízza Blitzer Csaba Berente, József A. 

utca 64. sz. alatti lakost, részére 360.000.- Ft megbízási díjat hagy jóvá, vállalva a megbízási díjat terhelő 

járulékokat. Egyidejűleg 40 eFt költségkeretet biztosít hangrögzítő diktafon és tartozékai beszerzésére. 

Felelős:  polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

5. Napirendi pont 

Árajánlatok megtárgyalása 

Fortuna János jegyző ismerteti a beérkezett árajánlatokat.  

Pogány Sándor képviselő: javasolja az árajánlatok megtárgyalásának elnapolását. 

Juhász József polgármester: az árajánlatokat a testület a június 19-i ülésen fogja megtárgyalni. 

 

A képviselő-testület elnapolja az árajánlatok megtárgyalását a június 19-i ülésre 

 

 

6. Napirendi pont 

Rendeletek megtárgyalása 

6.1. Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet tervezet 

Nyeste József képviselő: ez első lakáshoz jutók támogatását én kezdeményeztem. A falu elöregszik, a 

fiatalok kevesen maradnak itthon. Olyan megoldást szeretnék – emennyiben elfogadja a testület – az első 

lakáshoz jutók részesüljenek 2 mFt támogatásban. A visszajelzésekből megítélve, a fiatalok nagyon 

örülnének ennek. Foglalkozzunk vele, ha nem is szavazunk róla. 

Pogány Sándor képviselő: ennek idején azért ment tévútra, mert vissza lehetett élni vele, ezért lett 

megszüntetve. Jó dolog ez, de teljesen ki kell dolgozni részletesen.  

Nyeste József képviselő: Kazincbarcikán 800 eFt-ot adnak. A részleteket ki kell dolgozni, azt szeretném, 

ha foglalkoznánk ezzel a gondolattal 
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Tóth Tamás képviselő: nem vagyunk arról híresek, hogy a rendeletet betartsuk.  

Fortuna János jegyző: kiküldtem a rendelettervezetet. 

Nyeste József képviselő: olvastam a tervezetet, tele van joghézaggal. 

Juhász József polgármester: javaslom a napirendi pont elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elnapolja az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet tervezet 

megtárgyalását. 

 

6.2. Vállalkozásfejlesztési és befektetési rendelet 

Fortuna János jegyző: a BC Zrt megállapodás tervezetéhez kapcsolódó vállalkozásfejlesztési és 

befektetési rendelet tervezetet kiküldtem, a bizottság nem tárgyalta, javasolom elnapolni. 

Juhász József polgármester: egyetértek a napirendi pont elnapolásával. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elnapolja a Vállalkozásfejlesztési és befektetési rendelet 

megtárgyalását. 

 

 BMESZ tájékoztató 

Borza Bertalan BMESZ vezető: a ravatalozó melletti kapu látványterve elkészült, a Kandó K. úti irattár 

felújítását, kerítését megkezdtük. Szakmai napot tervezünk június 12-én a Művelődési házban, melyen 

bemutatásra kerül az akkumulátorral működő kerti gépek és eszközök szaktanácsadással.  

Szántó Lajos alpolgármester: a Kandó K. úti irattár posta felőli ablakát be kell rácsozni 

Tóth Tamás képviselő: a bánya épületével nem megyünk semmire. Nem lehetne, hogy a BMESZ 

foglalkozzon vele? Olyan embernek kellene kézbe venni az ügyet, aki ért hozzá. 

Juhász József polgármester: Berentés Mariannról van szó, mit csináljunk vele? 

Tóth Tamás képviselő: már többször javasoltam, bontsuk fel a szerződést. 

Szántó Lajos alpolgármester: a bánya épületénél nem halad a munka, egyetértek a szerződés 

felbontásával. 

Fortuna János jegyző: jeleztük a felmondást Berentés Mariann felé. Mi még nem kaptuk meg 

hiánytalanul a terveket. Ha a testület azt mondja, hogy mehetünk a bírósághoz, akkor elindítjuk az 

eljárást. A tervezői szerződést fel lehet mondani, a műszaki ellenőrzési feladatoknál garanciális feladatok 

vannak. 

Juhász József polgármester: a tervezői szerződést fel kell mondani.  

Tóth Tamás képviselő: indítsuk el az eljárást, akár bírósági úton is. 

Juhász József polgármester: jogi útra tereljük vagy nem? 

Tóth Tamás képviselő: jogi útra kell terelni, nem kérdés.  

Lakossági bejelentés: a lakótelepen a szeméttároló edényeket el kellene zárni a guberálók miatt. Erre van 

lehetőség? 

Fortuna János jegyző: Barcikán a takarító személyzetnek vagy kulcsa, de itt mindenkinek adhatunk. 
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Borza Bertalan BMESZ vezető: nem ismerem a Berentés Mariannal való szerződést. Az 1,1 m3 

konténerek elzárására van lehetőség 

Juhász József polgármester: kérem szavazzon a testület arról, hogy jogi útra tereljük Berentés 

Mariannal kötött szerződést. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(V.29.) határozata a Berente 5 hrsz-ú volt 

bányafőépület felújítási tervezői szerződéséről szóló 103/2014.(III.27.) határozat módosításáról 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete Berentés Mariann (3711 Szirmabesenyő, 

Honvéd út 23.) építészmérnökkel 2012. október 31.-én , a Berente 5 hrsz-ú volt bánya főépületek 

felújítási tervének elkészítésére kötött tervezői szerződést a testület felmondja és megbízza az 

önkormányzatot képviselő Dr. Kozslik István ügyvédet az önkormányzatot ért kár miatti 

kárigény jogi úton történő érvényesítésével. 
Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 
 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 169/2014.(V.29.) határozata a Berente 5 hrsz-ú volt 

bányafőépület felújítási tervezői szerződéséről szóló 103/2014.(III.27.) határozat módosításáról 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete Berentés Mariann (3711 Szirmabesenyő, 

Honvéd út 23.) építészmérnökkel 2012. október 31.-én , a Berente 5 hrsz-ú volt bánya főépületek 

felújítási tervének elkészítésére kötött tervezői szerződést a testület felmondja és megbízza az 

önkormányzatot képviselő Dr. Kozslik István ügyvédet az önkormányzatot ért kár miatti 

kárigény jogi úton történő érvényesítésével. 
Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 
 

 

 Lakossági felvetések 

Nagy Imre lakos: az Életet az éveknek egyesület Dunántúlra szervezett egy kirándulást. Igényelni 

szerettük volna az önkormányzat tulajdonában lévő buszt egy hétre. Megkaptam a határozatot, melyben a 

kérelmünket elutasította a testület. Annyit szeretnék megjegyezni: ti is lesztek öregek. 

Juhász József polgármester. ezzel nem szabad visszaélni.  

Szántó Lajos alpolgármester: már 3 hónapja meg ez a téma. Szeretném, ha mindenki eljutna kirándulni, 

ha 30 embert elviszünk, mi lesz a többivel, aki nem tud elmenni? 

Nagy Imre lakos: tudomásul vettük a testület döntését – nem tehettünk mást. 

 

Juhász József polgármester a nyilvános ülést bezárt 14,00 órakor, a képviselő-testület zárt ülésen 

folytatja munkáját. Bejelenti, hogy a zárt ülést Szántó Lajos alpolgármester vezeti. 

 

Juhász József polgármester – egyéb elfoglaltsága miatt - elhagyta a képviselő-testületi ülést. 
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kmf. 

 

 

 

Juhász József Fortuna János  Szántó Lajos 

polgármester jegyző    alpolgármester, jkv. hitelesítő 

 

 

Mellékletek: 

1 M: 154/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott Polgárőr E., Rendőrség, mezőőri beszámolók 

2 M: 155/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott Sakk kör beszámoló 

3 M: 156/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott Első Borbarát E., Műv.kp. beszámoló 

4 M: 157/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott, önkormányzat és  BC Zrt. közötti megállapodás 

5 M: 158/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott jutalom előterjesztések 

6 M: 159/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott BTG előterjesztések 

7 M: 160/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott SztBIO előterjesztés 

8 M: 161/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott Ált.isk. előterjesztés 

9 M: 162/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott Művelődési kp. előterjesztés 

10 M: 163/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott BHNÓ előterjesztés, Alapító okirat 

11 M: 164/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott Tigáz megállapodás 

12 M: 165/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott kérelem 

13 M: 166/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott Sajó-Bódva Völgye beszámoló 

14 M: 167/2014. (V.29.) kt. határozattal elfogadott NFA levél, ingatlanok kimutatása 

 


