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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. június 19-én a Polgármesteri Hivatal 

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

Jelen vannak:  Szántó Lajos  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Pogány Sándor  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 

 

Szántó Lajos alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő van, 

az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fodorné Szabó Erika képviselőt javasolja. Bejelenti, 

hogy Juhász József polgármester szabadságát tölti, Nyeste József képviselő igazoltan távol, Demeter 

Zoltán országgyűlési képviselő nem tud megjelenni a testületi ülésen, ezrét a 1. napirend megtárgyalása 

elmarad  Ismerteti a napirendi pontokat.  

Nyilvános: 

1. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő tájékoztatója az önkormányzatokat érintő 2015. évi 

változásokról 

2. Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról. 

 Előterjesztő: háziorvos, védőnő, mb. szakorvosok 

3. Beszámoló a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről  

 Előterjesztő: jegyző  Véleményező: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  

4. A helyi Horgászegyesült, Sportegyesület beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról és a végzett munkákról, tevékenységről 

 Előterjesztő: egyesület vezetői 

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

 Előterjesztő: jegyző 

6. Rendelet tervezetek megvitatása, elfogadása 

 Előterjesztő: jegyző Véleményező: PFB elnök 

7. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

Zárt 

1. Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás. 

2. Személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 4  igen 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással határozathozatal nélkül 

egyetért a napirendi  pontok módosításával. Ezzel egyidejűleg elfogadta Fodorné Szabó Erika  

képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

1. Napirendi pont 

1.1 Háziorvos beszámolója 

Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Dr. Lovas Enikő háziorvos: a beszámolót elküldtem a képviselők részére, várom a kérdéseket. 

Szántó Lajos alpolgármester: köszönöm a doktornő hozzáállását a berentei lakossághoz.  

Dr. Lovas Enikő háziorvos: jelen voltam az egészségügyi állapot megőrzése érdekében tartott  

megbeszélésen. Az egyetem részéről a kérdőíves felmérés újszerű dolog. A lakosságot fel kell készíteni, 

hogy számítsanak az egyetem munkatársaira. 

Rucska Andrea Miskolci egyetem: a kutatási terveket átadták, fontos a különféle előadások szervezése,  
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a lakosság egészségügyi állapotának pozitív irányba történő terelése. Különösen fontos az együttműködés 

a háziorvos részéről, az intézményvezetőktől, védőnőtől. A program mobilizálható, változtatni lehet rajt.  

Pogány Sándor képviselő: támogatom az elképzelést, probléma pld az 500 fő megtalálása, a 

hozzáálláson sok minden múlik, ösztönözni kell a lakosságot. 

Rucska Andrea Miskolci egyetem: a lakosságot értesíteni kell, hogy lesz ilyen jellegű megkeresés. 

Otthoni önkéntes kérdőíves adatfelvétel történik. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a Szociális és egészségügyi bizottságot a megbeszélésre nem hívták 

meg, ezt nagyon sajnálom. Lakossági érdek, hogy részt vegyenek a felmérésben. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a kutatási 

árajánlatot 2014-2015 évre vonatkozóan, melynek összege 5.964 eFt. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

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

Kar által  készítendő komplex egészségügyi állapotfelmérésről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara 

által adott – Berente településre vonatkozó – 2014-2015 évekre vonatkozó kutatási árajánlatot és a  

költségekre 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére 5 964,0 eFt-ot biztosít, az alábbi kiegészítéssel: 

- a szűrővizsgálat bevont személyek száma: minimum 500 fő, 

- a 2014-2015 évi idősek heti szokásos eü.-i szűrőprogramot a komplex eü.-i állapotmérés keretében 

kell végezni, 

- az állapotmérés kiértékelését követően a megadott költség keret terhére 2016. év elején az 

állapotfelmérésbe bevont – legveszélyeztetettebb - személyekre kiterjedő utóvizsgálatok végzése. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 199/2014.(VI.19.) határozata a ME Egészségügyi 

Kar által  készítendő komplex egészségügyi állapotfelmérésről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara 

által adott – Berente településre vonatkozó – 2014-2015 évekre vonatkozó kutatási árajánlatot és a  

költségekre 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére 5 964,0 eFt-ot biztosít, az alábbi kiegészítéssel: 

- a szűrővizsgálat bevont személyek száma: minimum 500 fő, 

- a 2014-2015 évi idősek heti szokásos eü.-i szűrőprogramot a komplex eü.-i állapotmérés keretében 

kell végezni, 

- az állapotmérés kiértékelését követően a megadott költség keret terhére 2016. év elején az 

állapotfelmérésbe bevont – legveszélyeztetettebb - személyekre kiterjedő utóvizsgálatok végzése. 

Az ajánlat a jkv. 1. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

1.2. Védőnő beszámolója 

Harzsóné Üveges Szilvia védőnő: részletes beszámolót készítettem, hozzáfűznivalóm nincs, várom a 

kérdéseket. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a tetvesség irányában történt-e elmozdulás? 

Harzsóné Üveges Szilvia védőnő: a tetvességet 100 %-ban megszüntetni nem lehet. Ellenőriztem az 

iskolát és az óvodát. Két családot érint főként ez a probléma, együttműködést tanúsítanak, végzik a 

kezeléseket. 

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

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata a háziorvos 

munkájáról szóló tájékoztató és a védőnő munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a háziorvos munkájáról 

szóló tájékoztatót az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról, valamint a védőnő 

beszámolóját, melyet  az előterjesztés szerint elfogadja. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 200/2014.(VI.19.) határozata a háziorvos 

munkájáról szóló tájékoztató és a védőnő munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a háziorvos munkájáról 

szóló tájékoztatót az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról, valamint a védőnő 

beszámolóját, melyet  az előterjesztés szerint elfogadja. 

Az előterjesztés a jkv. 2. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

2. Napirendi pont 

Beszámoló a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről  

Fortuna János jegyző: részletes tájékoztató anyag készült, 50 %-os az I. félévi teljesítés. Elfogadásra 

javasolja. 

Tóth Tamás képviselő: a részletes tervek több időt igényelnek,  javasolom a júliusi ülésre elnapolni. 

Pogány Sándor képviselő: az intézkedési tervek készítési határideje legyen augusztus 15. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság elfogadásra javasolja, azzal, hogy az 

intézkedési tervek határideje auguszzus15. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata a helyi adóbevételek 

időarányos teljesítéséről és a várható 2015. évi helyi adóbevételek miatt szükséges intézkedésekről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adóbevételek időarányos 

teljesítéséről szóló beszámolót és azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

Testület egyidejűleg a 2015. évi helyi adóbevételek várható jelentős csökkenésére tekintettel az alábbi 

intézkedéseket tartja szükségesnek: 

- A betöltetlen közalkalmazotti álláshelyek zárolását, illetve a megüresedő álláshelyek elsősorban 

közmunkásokkal illetve 2015. március 31.-ig történő határozott időtartalmú foglalkoztatottakkal 

történő betöltését. 

- A kv.-i intézmények éves működési előirányzatai 5 %-ának zárolása. 

- A fejlesztési kiadások felülvizsgálatát. 

- A kv.-i szervek által nyújtott szolgáltatások, előállított termékek hiányzó önköltség számításának 30 

napon pótlása. 

- A hatékonyság és a munkaidő kihasználás javítását. A bevételek növelését a kiadások egyidejű 

csökkentésével. 

Az intézményvezetők fenti intézkedések hatékony végrehajtása érdekében a kv.-i szervre vonatkozóan 

részletes intézkedési tervet kötelesek készíteni a 2014.  augusztusi testületi ülésre. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző   Határidő: azonnal, ill. folyamatosan 

 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. Megállapítja, 

hogy a szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

 

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

határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 201/2014.(VI.19.) határozata a helyi adóbevételek 

időarányos teljesítéséről és a várható 2015. évi helyi adóbevételek miatt szükséges intézkedésekről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adóbevételek időarányos 

teljesítéséről szóló beszámolót és azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

Testület egyidejűleg a 2015. évi helyi adóbevételek várható jelentős csökkenésére tekintettel az alábbi 

intézkedéseket tartja szükségesnek: 

- A betöltetlen közalkalmazotti álláshelyek zárolását, illetve a megüresedő álláshelyek elsősorban 

közmunkásokkal illetve 2015. március 31.-ig történő határozott időtartalmú foglalkoztatottakkal 

történő betöltését. 

- A kv.-i intézmények éves működési előirányzatai 5 %-ának zárolása. 

- A fejlesztési kiadások felülvizsgálatát. 

- A kv.-i szervek által nyújtott szolgáltatások, előállított termékek hiányzó önköltség számításának 30 

napon pótlása. 

- A hatékonyság és a munkaidő kihasználás javítását. A bevételek növelését a kiadások egyidejű 

csökkentésével. 

Az intézményvezetők fenti intézkedések hatékony végrehajtása érdekében a kv.-i szervre vonatkozóan 

részletes intézkedési tervet kötelesek készíteni a 2014.  augusztusi testületi ülésre. 

Az előterjesztés a jkv. 3.  sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző   Határidő: azonnal, ill. folyamatosan 

 

 

3. Napirendi pont 

A helyi Horgászegyesült, Sportegyesület beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról és a végzett munkákról, tevékenységről 

 

Szántó Lajos alpolgármester: az egyesület gazdasági jellegű beszámolót küldött. Mivel lehetne a 

horgásztó javulását segíteni? 

Varga Béla egyesület vezető: elfogadásra került a munkaterv, április hónapban környezetvédelmi napot 

tartottak ( tó körüli takarítás), a legidősebb horgásztagok meghívást kaptak szlovákiai horgászversenyre. 

Az idei közgyűlésen a tagok kevés arányban vettek részt. Amióta kezelő váltás történt a tónál azóta nem 

olyan rugalmas, hogy a horgászoknak is jó lenne, a rendelet lekorlátozza, hogy milyen fajta halakat lehet 

telepíteni, kicsik a halak. Most nincs sorban állás egyesületi tagfelvételre.  

Tóth Tamás képviselő: fenntartó a Település Gondnokság. Össze kellene ülni a horgászok igényeit 

meghallgatni, rugalmasabbnak kell lenni.  

Varga Béla egyesület vezető: a közgyűlésen nem jelent meg sem a polgármester, sem a jegyző, a 

testületből senki – pedig jó alkalom lett volna az egyeztetésre. 

Szántó Lajos alpolgármester: a jövőben oda fogunk figyelni erre. Ismerteti a határozati javaslatot: 

Fortuna János jegyző: a Sportegyesület megküldte a beszámolóját, de nem jelent meg a testületi ülésen. 

Az Egyesület rezsiköltségét továbbra is az önkormányzat fizeti. 

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

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata a helyi 

Horgászegyesület és Sportegyesület beszámolójáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a helyi Horgászegyesület és 

Sportegyesület beszámolóit azt az előterjesztés 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. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 202/2014.(VI.19.) határozata a helyi 

Horgászegyesület és Sportegyesület beszámolójáról 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a helyi Horgászegyesület és 

Sportegyesület beszámolóit azt az előterjesztés szerint  elfogadja. 

A beszámolók a jkv. 4. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

4. 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. 

Szántó Lajos alpolgármester kéri a képviselő-testületet fogadja el a tájékoztatót. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

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

 

 

5. Napirendi pont 

Rendelet tervezetek megvitatása, elfogadása 

 

5.1. Első lakáshoz jutók támogatása 

Fortuna János jegyző: a PFB az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelettervezet módosítására a 

PFB megtette javaslatát, mely beépítésre került. A kv.-i rendelet módosítási tervezetet az előterjesztés  

szerint elfogadásra javasolja. A PFB a vállalkozásfejlesztésről szóló rendeletet nem tárgyalta. 

Pogány Sándor képviselő: pontosítani kell a rendeletet, mikortól lép hatályba. Az 5 § 2 bekezdését ki 

kell venni a rendeletből  

Tóth Tamás képviselő: támogatásra jogosultak köre 3 §.  – az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-a legyen.  

Fortuna János jegyző: a bizottsági javaslathoz képest 200 % legyen mind a két jövedelem határ. 

Változik az 5 szakasz, a 2. bekezdés törölve.  Hatálybalépés ideje július 1.  

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet. 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014.(VI…...) számú rendelete  

az első lakáshoz jutók támogatásáról 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) A rendelet hatálya Berente Község közigazgatási területén történő első lakás építésére és vásárlására 

terjed ki. 

(2) Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört az önkormányzat 

képviselő-testülete gyakorolja. A döntésre javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz. 

 

A támogatás tárgya 

2.§ 

(1) A támogatás a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz szükséges saját erő kiegészítéséhez szolgáló egyszeri, 

vissza nem térítendő támogatás és maximum ugyanolyan mértékű kamatmentes kölcsön. 

(2) A támogatás a házaspár, tartósan együtt élő élettársak, gyermekét egyedül nevelő szülő (továbbiakban: 

házaspár) első közös lakásának megszerzésére használható fel. 

 

Támogatásra jogosultak köre 

3.§ 

(1) Támogatásban részesíthetők: 

a)  azok a házastársak, akinél legalább az egyik fél nem töltötte be a 38. életévét és 
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b) a házaspár valamelyik tagja rendelkezik a kérelem beadását megelőzően legalább 5 év Berentei 

lakóhellyel, ennek hiányában 3 év Berentei munkahellyel és 

b) a kérelem benyújtásakor már házasságot kötöttek, vagy legalább 3 éve élettársi kapcsolatban élnek és 

c) a házastársak egyikének sincs tulajdonában lakás. 

(2) A tulajdonnal rendelkezőnek is adható támogatás, amennyiben a lakástulajdona számára nem 

beköltözhető, mert: 

a) haszonélvezettel vagy özvegyi joggal terhelt és a haszonélvező vagy az özvegyi jog jogosultja lakja, 

b) jogerős bírói ítéleten alapuló használati joggal terhelt a lakás és a használó benne lakik, 

c) tulajdonában lévő lakás lebontását az illetékes hatóság elrendelte. 

(3) A lakást vásárló és építő családosok, ha az egy főre eső havi nettó jövedelem az együttköltöző 

családtagok jövedelmét is figyelembe véve eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át. 

 

4.§ 

Nem jogosult támogatásra az igénylő 

a) akinek bárhol üdülőtelke, üdülője, hétvégi háza van, 

b) azonos jogcímen vissza nem térítendő támogatást már kapott az önkormányzattól, 

c) önkormányzati bérlakás tulajdonjogát szerzi meg, 

d) aki korábban Berente Községben telekvásárlási kedvezményben részesült. 

e) aki a Polgári Törvénykönyv 685. § b./ pontjában meghatározott közeli hozzátartozójától, továbbá az 

élettársától vagy élettársa közeli hozzátartozójától vásárolja a lakást. 

 

A támogatás mértéke és folyósításának módja. 

5.§ 

(1) A támogatás mértéke maximum: 2.000.000,- Ft, mely 50 % kamatmentes kölcsön és 50 % vissza nem 

térítendő támogatás lehet 

(2) A támogatás folyósítása lakásépítés esetén akkor történhet, ha az épület készültségi foka az 50 %-ot 

elérte. 

(3) A támogatás (1) bekezdés szerinti összege lakásvásárlás esetén nem lehet több a vételár vagy építési 

költség 30%-ánál. A támogatás kizárólag per-, igény- és tehermentes lakás vásárlásához adható. 

 

Az eljárás rendje 

6.§ 

(1) A támogatás iránti kérelmet (1. melléklet) a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalnál 

formanyomtatványon, az előírt mellékletekkel együtt kell benyújtani: 

a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését megelőzően, 

b) építés esetén a jogerős építési engedély keltétől számított 1 éven belül. 

(2) A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá: 

a) vásárlás esetén az adás-vételi szerződés egy példányát, 

b) építés esetén a jogerős építési engedélyt. 

(3) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre 

vonatkozóan nyilatkozatot tenni, 

(4) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester 

szerződést köt (2. melléklet). 

 

7.§ 

A támogatás folyósításáról szóló megállapodásban rögzíteni kell: 

- Az odaítélt támogatás formáját és összegének mértékét, 

- Azt, hogy lakás vásárlásnál a támogatás az eladó részére kerül átutalásra, 

- a kamatmentes kölcsön visszafizetésének feltételeit, 

- a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a támogatást kizárólag a megjelölt célra használja fel, a 

támogatás más célra történő felhasználása annak visszafizetését vonja maga után, 

- azt, hogy a kedvezményezettek feltétlen hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a támogatással vásárolt 

vagy épített lakásra vagy lakóházra a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes kölcsön mértékéig 

jelzálogjog, a jelzálogjog biztosítására a kamatmentes kölcsön visszafizetésére vállalt futamidő lejártáig, 

legfeljebb azonban 10 évre elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az önkormányzat javára, 
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- lakásépítési támogatás esetén a támogatott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a támogatásról kötött 

megállapodás megkötésének keltétől számított négy éven belül a lakóházat felépíti és a felépített 

lakóházra a használatbavételi engedélyt szerez, 

- támogatott nyilatkozatát arról, hogy a támogatással vásárolt vagy épített lakásba, lakóházba - vétele 

esetén a lakás tulajdonjogának bejegyzését követő 30 napon belül, építkezés esetén a használatbavételi 

engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül - beköltözik, abban lakóhelyet létesít és e 

lakóhelyét legalább a bejelentkezést követő 5 évig nem szünteti meg. 

 

8. § 

A megállapodás megkötéséhez a támogatásban részesülő köteles 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, 

adásvételi szerződést, illetve jogerős építési engedélyt, kereseti igazolást becsatolni. A támogatásról 

kötött megállapodás teljesítésének személyi biztosítékaként kettő készfizető kezes szükséges, akik 

kezességvállaló nyilatkozatot kötelesek becsatolni. A megállapodást a támogatásban részesülők és a 

készfizető kezeseik is aláírják. Készfizető kezességet az a személy vállalhat, akinek a rendszeres havi 

nettó jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át meghaladja. 

 

A támogatás visszafizetésének szabályai 

9.§ 

A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő 

késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott: 

a)  a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, 

b) a támogatással létesített vagy magvásárolt lakást a jogerős használatbavételi engedély keltétől vagy az 

adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül elidegeníti és a vételárat nem Berente Község 

területén fordítja lakásszerzésre vagy lakásépítésre. 

 

Záró rendelkezés 

10.§ 

(1) Ez a rendelet 2014. július 1.-jén lép hatályba. 

 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: az elhangzott kiegészítésekkel javasolja az első lakáshoz 

jutók támogatásának elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2014.(VI.23.) számú rendelete  

az első lakáshoz jutók támogatásáról 

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

 

 

5.2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Ortó Istvánné pü. főmunkatárs: az I. n.éves előirányzat módosítása a testületi határozatok átvezetését 

jelenti, illetve a 2013. évi pénzmaradvány igénybevételét. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság megtárgyalta a 2014. évi költségvetési 

rendelet módosítását és elfogadásra javasolja. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

 

Berente Községi Önkormányzat …/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Berente Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 
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2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R) módosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja. 

1. §  

Az R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

 eredeti előző módosított 

ei.. 

új módosított ei. 

 1/2014 ÖR  …/2014 ÖR 

Bevételi főösszegét 1.942.320.- E 

Ft-ban 
 2.046.409.- E 

Ft-ban 

Kiadási főösszegét 1.942.320.- E 

Ft-ban 
 2.046.409.- E 

Ft-ban 

a bevételek részeként a 

2013. évi pénzm. 

igénybevétele összegét 

500.000.- E Ft-

ban 
 726.924.- E Ft-

ban 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 

jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és 

kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és 

azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 

bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.” 

 

 (2) Berente Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát  76.- E 

Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 24.-.E Ft-tal, a dologi 

kiadások előirányzatát 430.- E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 530.-.E Ft önkormányzati 

többlettámogatást állapít meg.  

(3) Berentei Település Gondnokság költségvetési szerv személyi juttatását 2.147.-.E Ft-tal, a munkaadót 

terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 580.- E Ft-tal, a dologi kiadások 

előirányzatát 5.100.-E Ft felemeli, és ezzel egyidejűleg 7.827.-.E Ft önkormányzati többlettámogatást 

állapít meg.  

(4) Berentei Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv személyi juttatását ......E Ft-tal, a munkaadót 

terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát, a dologi kiadások előirányzatát 3.236.-E Ft-

tal felemeli, és ezzel egyidejűleg 3.236-.E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.  

(5) Berentei Művelődési Központ költségvetési szerv személyi juttatását .......E Ft-tal, a munkaadót 

terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 

13.000.-E Ft-tal  felemeli, és ezzel egyidejűleg 13.000.-.E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít 

meg.” 

 

Szakmári Attila képviselő javasolja a 2014. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

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

 

 

6. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 
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6.1. Közbeszerzési terv módosítása 

 

Fortuna János jegyző: az ez évi közbeszerzési terv elfogadásakor még nem tudtuk, hogy nyerünk-e a 

pályázaton Alacskával együtt. Közbeszerzés keretén belül kell az energia udvart megvalósítani, a terve 

plusz feladatként kerül bele. 

Pogány Sándor képviselő: bizottsági ülésen kértem a számadatokat, az hangzott el, hogy Berente fogja 

fizetni mint a két település Áfa tartalmát. Alacska miért nem fizeti ki a saját ÁFA-ját. 

Fortuna János jegyző: Alacska nem tudta vállalni az ÁFA-t, így került benyújtásra, mi Alacska részére 

csak az ÁFA-t adjuk, berentei támogatás feltételeként.  

Pogány Sándor képviselő: kérés: bármilyen Alacskával kapcsolatos kérdés lesz. legyen minden 

kidolgozva ! Nagyon sok ilyen apróság összejön. Pld. 4 mFt ÁFA oda megy Alacskára. 

Fortuna János jegyző: ennek a révén nyerünk 17,4 mFt-os támogatást energia udvarra, a többi Alacska 

részéről kölcsön. 

Pogány Sándor képviselő: hivatkozva a rendeleteinkre: ilyen nagy volumenű költségeknél tervezni 

kellene. Nekünk ez 17 mFt-unkba kerül, ez kb. 8 év alatt térül majd meg, vannak fenntartásaim ezzel 

kapcsolatban.  

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság megtárgyalta a közbeszerzési terv 

módosítását, 2 igen, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata az 51/2014.(II.27.) 

határozattal elfogadott 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az 51/2014.(II.27.) határozattal elfogadott 

2014. évi közbeszerzési terv módosítására vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztés szerint elfogadja.  

A testület egyidejűleg jóváhagyja, hogy Berente mint gesztor, - egy eljárás keretében - Alacska község 

nevében is kérjen árajánlatot az MVH 1645264752 számú határozattal jóváhagyott program kivitelezési 

munkáira, tekintettel a program előfinanszírozására és a saját erő biztosítására. 

Az MVH  támogatás összege 2 x 14 700 eFt, míg a testület a saját erő összegét a 136/2014.(IV.24.) 

határozat szerint: (2 x 3 969 eFt ÁFA+ 6 800 eFt és 1 836 eFt ÁFA) 16 574 eFt összegben, a 2014. évi 

kv.-i tartalékkerete terhére biztosítja. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 203/2014.(VI.19.) határozata az 51/2014.(II.27.) 

határozattal elfogadott 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az 51/2014.(II.27.) határozattal elfogadott 

2014. évi közbeszerzési terv módosítására vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztés szerint elfogadja.  

A testület egyidejűleg jóváhagyja, hogy Berente mint gesztor, - egy eljárás keretében - Alacska község 

nevében is kérjen árajánlatot az MVH 1645264752 számú határozattal jóváhagyott program kivitelezési 

munkáira, tekintettel a program előfinanszírozására és a saját erő biztosítására. 

Az MVH  támogatás összege 2 x 14 700 eFt, míg a testület a saját erő összegét a 136/2014.(IV.24.) 

határozat szerint: (2 x 3 969 eFt ÁFA+ 6 800 eFt és 1 836 eFt ÁFA) 16 574 eFt összegben, a 2014. évi 

kv.-i tartalékkerete terhére biztosítja. 

Az előterjesztés a jkv. 7. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

6.2. Közbeszerzés alá eső beruházások 

Szántó Lajos alpolgármester: a szennyvíz csatorna felújítása és az óvoda bővítése közbeszerzés alá esik. 

A legkedvezőbb ajánlatot a szennyvíz csatorna felújítására Podráczki és Társa Kft. adta 87.526,8 eFt, 
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műszaki ellenőrzés Hoc Mérnökiroda Kft. 1.638,3 eFt. Óvoda bővítés: KV Kft. 12.273,5 eFt, műszaki 

ellenőrzés Paravent Kft 330.2 eFt.  

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság elfogadásra javasolja. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) 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. csatornahálózat felújítása (közbeszerzés) PODRÁCZKI és TSA Kft87 526,8 eFt 

- Berente szv. csatornahálózat felújítása műszaki ellenőrzése HQC Mérnökiroda Kft 1 638,3 eFt 

- Berente óvoda bővítés (közbeszerzés) KV Kft 12 273,5 eFt 

- Berente óvoda bővítés műszaki ellenőrzése PARAVENT Kft 330,2 eFt 

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

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző  Határidő: folyamatos 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 204/2014.(VI.19.) 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. csatornahálózat felújítása (közbeszerzés) PODRÁCZKI és TSA Kft87 526,8 eFt 

- Berente szv. csatornahálózat felújítása műszaki ellenőrzése HQC Mérnökiroda Kft 1 638,3 eFt 

- Berente óvoda bővítés (közbeszerzés) KV Kft 12 273,5 eFt 

- Berente óvoda bővítés műszaki ellenőrzése PARAVENT Kft 330,2 eFt 

Az árajánlatok kimutatása a jkv. 8. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző  Határidő: folyamatos 

 

 

6.3. Árajánlatok megtárgyalása 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a beérkezett árajánlatokat.  

Pogány Sándor képviselő: elhangzott, hogy a Műszaki csoport nézze át az összes munkát és ütemezze 

be. 

Borza Bertalan BMESZ vezető: megnéztük a területet, a 26-os út és az Esze T. úti buszmegállót el 

tudjuk készíteni. Vannak gépek, el tudjuk a padkát is készíteni, az Ipari úton nem jártunk, úgy tudom 

hogy a munka egy részét elvégezte egy vállalkozó. Az árok tisztítását, kaszálását is a szervezet végezte el. 

Tóth Tamás képviselő: nem erről volt szó, hogy ezeket a munkákat kell elvégezni. 

Pogány Sándor képviselő: azt mondtam, hogy minden munkát meg kell nézni, amit megtud a szervezet 

csinálni végezzék el, nem arról volt szó, hogy csak ezt a munkát. 

Borza Bertalan BMESZ vezető: a bizottság határozatából nem kaptam. Van elegendő feladata a 

műszaki csoportnak.  

Szakmári Attila képviselő mint PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat. 

Javaslata: a 2 buszmegállót készítse el a BMESZ, a többi munkát vállalkozóval kell elkészíttetni. A 26-os 

főút felőli bekötőúton levő buszmegállókba BMESZ helyezzen el 1-1 db saját gyártású buszvárót illetve 

vizsgálja meg, hogy 2014. augusztus 31.-ig rendelkezésre álló kapacitása terhére milyen munkákat tud 

elvégezni. 

Tóth Tamás képviselő: a Marx K. úti csapadékvíz elvezetés hogy áll? 

Fortuna János jegyző: a Kevitervvel beszéltem, minden hiánypótlást teljesített, a Vízügyi hatóságon 

múlik, a korábbi engedélyek is hosszadalmasak voltak. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata árajánlatok 

elfogadásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, s a 2014. évi  
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költségvetési tartalékkeret terhére az alábbi döntést hozta: nettó eFt 
- Berente óvoda gáz nyomásszabályozó áthelyezése TERRAROSA Kft 387,7 eFt 

- Berente SztBIO főzőüstök cseréje Boros Gasztro Kft 2 766,3 eFt 

- Berente SztBIO nővérhívó rendszer cseréje,  PLEXCOM MEDIK Kft 2 361,2 eFt 

- a berentei bekötőút 26-os főút és az Esze Tamás út vége közötti szakaszának felújítása   

 BERETFÉM Kft 1 950,0 eFt 

- a berentei bekötőút 26-os főút és az Esze Tamás út vége közötti szakaszán levő buszmegálló felújítása  

  KV Kft 481,6 eFt 

- a berentei bekötőút 26-os főút és az Esze Tamás út vége közötti szakaszán levő csapadékvíz elvezető rendszer  

  PODRÁCZKI és TSA Kft  392,9 eFt 

- Berente bekötőút út felújítások műszaki ellenőrzése  Kovács István 45,7 eFt 

- Berente Kandó – Bajcsy-Zs. utcák kereszteződésében levő telefonakna fedlap elhely.  

 MATÁV 115,0 eFt 

- Berente Ipari út padka felújítás PODRÁCZKI és TSA Kft2 869,4 eFt 

- Berente Ipari út padka felújítás műszaki ellenőrzés  Kovács István 57,4 eFt 

- Berente szabadidőpark tér- és pályavilágítás kivitelezési munkái VÉGVÁR Kft 3 468,0 eFt 

- Berente szabadidőpark színpad és kiszolgáló épület tervezése Karcműhely Kft 290,0 eFt 

- Berente Gagarin lakótelep csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálat  

 Durbák Beatrix 110,0 eFt 

- Berente volt bányatelep, horgásztó feletti terület geodéziai felmérése, telekhatár rend.  

 KT Földmérő Kft 185,0 eFt 

- Berente SztBIO megsüllyedt övárok helyreállítás Babus Sándor Izsófalva 120,0 eFt 

A testület egyidejűleg szükségesnek tartja a 26-os főút felőli bekötőúton levő buszmegállókba BMESZ 

helyezzen el 1-1 db saját gyártású buszvárót. 

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

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző  Határidő: folyamatos 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 205/2014.(VI.19.) 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 óvoda gáz nyomásszabályozó áthelyezése TERRAROSA Kft 387,7 eFt 

- Berente SztBIO főzőüstök cseréje Boros Gasztro Kft 2 766,3 eFt 

- Berente SztBIO nővérhívó rendszer cseréje,  PLEXCOM MEDIK Kft 2 361,2 eFt 

- a berentei bekötőút 26-os főút és az Esze Tamás út vége közötti szakaszának felújítása   

 BERETFÉM Kft 1 950,0 eFt 

- a berentei bekötőút 26-os főút és az Esze Tamás út vége közötti szakaszán levő buszmegálló felújítása  

  KV Kft 481,6 eFt 

- a berentei bekötőút 26-os főút és az Esze Tamás út vége közötti szakaszán levő csapadékvíz elvezető rendszer  

  PODRÁCZKI és TSA Kft  392,9 eFt 

- Berente bekötőút út felújítások műszaki ellenőrzése  Kovács István 45,7 eFt 

- Berente Kandó – Bajcsy-Zs. utcák kereszteződésében levő telefonakna fedlap elhely.  

 MATÁV 115,0 eFt 

- Berente Ipari út padka felújítás PODRÁCZKI és TSA Kft2 869,4 eFt 

- Berente Ipari út padka felújítás műszaki ellenőrzés  Kovács István 57,4 eFt 

- Berente szabadidőpark tér- és pályavilágítás kivitelezési munkái VÉGVÁR Kft 3 468,0 eFt 

- Berente szabadidőpark színpad és kiszolgáló épület tervezése Karcműhely Kft 290,0 eFt 

- Berente Gagarin lakótelep csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálat Durbák Beatrix 110,0 eFt 

- Berente volt bányatelep, horgásztó feletti terület geodéziai felmérése, telekhatár rend.  

 KT Földmérő Kft 185,0 eFt 

- Berente SztBIO megsüllyedt övárok helyreállítás  Babus Sándor Izsófalva 120,0 eFt 

A testület egyidejűleg szükségesnek tartja a 26-os főút felőli bekötőúton levő buszmegállókba BMESZ 

helyezzen el 1-1 db saját gyártású buszvárót. 

Az árajánlatok kimutatása a jkv. 9. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző  Határidő: folyamatos 
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6.4. Játszóterek felújítása 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság javaslata 50 mFt költségkeret, melyből az 

iskola és az óvoda játszótereit kell felújítani, az onnan kikerülő még használható eszközök kerüljenek a 

szabadidőparkba. A műszaki szervezet újítsa fel, a 2 lakótelepre fedett homokozót helyezzen el. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata a játszóterek 

korszerűsítéséről, felújításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a játszóterek felújítására készített 

tervezői javaslatot és költségvetést, mely alapján az alábbi döntést hozta: 

- A testület az iskola és óvoda udvarokon levő játszótereket 50 millió költségkeretből – közbeszerzési 

eljárás során kiválasztott vállalkozó - 2014. szeptember 31.-ig korszerűsítse. 

- Az 1. pont szerinti költségkeret terhére a lakótelepi játszóterekre 1-1 db fedett homokozót kell 

építeni. 

- A lakótelepeken és a az iskola és óvoda udvarokról leszerelésre kerülő, hasznosítható játszótéri 

eszközöket a BMESZ 2014 szeptember 31.-ig újítsa fel, és az óvodai, iskolai leszerelt játszótéri 

eszközöket elsősorban a lakótelepeken, másodsorban a szabadidőparkban helyezze el.  

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: 2014.08.31. 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 206/2014.(VI.19.) határozata a játszóterek 

korszerűsítéséről, felújításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a játszóterek felújítására készített 

tervezői javaslatot és költségvetést, mely alapján az alábbi döntést hozta: 

- A testület az iskola és óvoda udvarokon levő játszótereket 50 millió költségkeretből – közbeszerzési 

eljárás során kiválasztott vállalkozó - 2014. szeptember 31.-ig korszerűsítse. 

- Az 1. pont szerinti költségkeret terhére a lakótelepi játszóterekre 1-1 db fedett homokozót kell 

építeni. 

- A lakótelepeken és a az iskola és óvoda udvarokról leszerelésre kerülő, hasznosítható játszótéri 

eszközöket a BMESZ 2014 szeptember 31.-ig újítsa fel, és az óvodai, iskolai leszerelt játszótéri 

eszközöket elsősorban a lakótelepeken, másodsorban a szabadidőparkban helyezze el.  

Az előterjesztés a jkv. 10. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: 2014.08.31. 

 

 

6.5. Település Gondnokság előterjesztése 

 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a Település Gondnokság előterjesztéseit.  

Heutschy László TG vezető: Halastó: várom a Horgászegyesület vezetőjét egyeztetés céljából. Az 

alábbi előterjesztéseket teszem a testület elé: 

Szarvasmarha állomány bővítése: 

Jelenleg 4 borjas üsző tartózkodik a területen, szeretnénk az állományt bővíteni, 10 db növendék üszőt 

vásárolnánk az állományhoz. Az eszközállomány megvan, a dolgozók körében is egy pozitív változást 

tapasztalok. A szarvasmarha megtérülése függ a piactól is. Fontos, hogy az embereknek munkát tudjunk 

adni. 10 db üsző megvásárlásának költsége kb. 2,5 mFt. 

Fűkasza vásárlás: 

A Település Gondnokságnak 5 db fűkasza áll rendelkezésére, de a feladat megnőtt ezért szükségünk lenne 

2 db 360-as fűkasza vásárlását, melynek költsége 500 eFt.  

Kombájnnal végzett bérmunka: 

Lehetőségünk nyílna a géppark állományunkban lévő kombájnnal bérmunkát végezni a környező 

területeken és településeken, úgy azt önköltségi áron megtehessük, melynek ár 18.000.- Ft/ha 
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Vagyonvédelmi kamerarendszerhez szükséges oszlopok vásárlása: 

A kamerarendszert tovább bővítjük, a marhatelep is kamerázásra kerül, ehhez oszlopok beszerzése 

szükséges, melynek költsége 200 eFt. 

Kóbor kutya: 

Nem tudjuk a kóbor ebeket elhelyezni, minden menhely megtelt. Az ózdi menhelynek ha 100 eFt 

támogatást adnánk, akkor el tudnának helyezni kóbor kutyákat, ideiglenesen a bánya területén helyeztük 

el.  

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság megtárgyalta a BTG előterjesztéseit és 

elfogadásra javasolja. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

.  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata a BTG 

előterjesztéséről  

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

szerint fogadja el: 

- fűkasza beszerzésre 500 eFt 

- szarvasmarha tenyészállatok vásárlása 2 500 eFt 

- vagyonvédelmi kamerarendszerhez szükséges oszlopok vásárlására 200 eFt 

A testület egyidejűleg jóváhagyja a kombájn bérmunka díját 18 eFt/ha összegben. 

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

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

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 207/2014.(VI.19.) határozata a BTG 

előterjesztéséről  

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

szerint fogadja el: 

- fűkasza beszerzésre 500 eFt 

- szarvasmarha tenyészállatok vásárlása 2 500 eFt 

- vagyonvédelmi kamerarendszerhez szükséges oszlopok vásárlására 200 eFt 

A testület egyidejűleg jóváhagyja a kombájn bérmunka díját 18 eFt/ha összegben. 

Az előterjesztések a jkv. 11. sz. mellékletét képezik. 

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

 

 

6.6. Szt BIO előterjesztése 

 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: ismerteti az előterjesztést. 

Az intézmény hőselőkészítőjébe szeretnének vásárolni egy klímaberendezést, melynek összege 250 eFt. 

A képviselő-testület a 147/2014. (IV. 24.) kt. határozattal elfogadta az intézmény rámpájának átépítését. 

Kérem, hogy egészítsék ki ezt a határozatot az intézmény belső udvarának lefedésével. A legkedvezőbb 

ajánlatot a KV Kft adta, melynek összege 5.255.600.- Ft., műszaki ellenőrzésre a Paravent Kft, összege 

120.000.- Ft. Időközben érkezett egy 200 eFt-os árajánlat klímaberendezés bezerzéséről. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: ha a rámpa készen lenni, már akkor is késő lenne. Mire lehetne 

használni a belső udvar lefedését? 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: Tudnánk hasznosítani rendezvények lebonyolítására. Étkezés előtt az 

idős emberek a folyosón gyülekeznek, - várakozhatnának ott is. 

Szántó Lajos alpolgármester: a vendégház átalakítása hogy áll? 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: elvetette a testület az átalakítását.  

Fortuna János jegyző: a közbeszerzési tervnél ki lehet egészíteni a határozatot. 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: a rámpa elkészítése indulhat-e? 

Szántó Lajos alpolgármester: indulhat. 



E:\jkv06_19ny.doc 14  

Fortuna János jegyző: határozat kiegészítése: a testület egyidejűleg szükségesnek tartja a jelenlegi 

szobák átalakítását, az árajánlatokat be kell kérni. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta a SztBIO előterjesztését és 

elfogadásra javasolja.  

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata a SztBIO 

előterjesztéséről  

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

alábbiak szerint fogadja el: 

- klímaberendezés beszerzése 200,0 eFt 

A testület a 147/2014.(IV.24.)  határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

- Berente Ady E. út 7.-11. szám alatti SztBIO belső (rámpa, udvar) átalakítása  

 KV Kft Berente 5 255,6 eFt 

- Berente Ady E. út 7.-11. szám alatti SztBIO belső átalakítás műszaki ellenőrzése  

 PARAVENT Kft Edelény 120,0 eFt 

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

Felelős:  intézményvezető, jegyző    Határidő: 2014. augusztus 31 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 208/2014.(VI.19.) határozata a SztBIO 

előterjesztéséről  

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

alábbiak szerint fogadja el: 

- klímaberendezés beszerzése 200,0 eFt 

A testület a 147/2014.(IV.24.)  határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

- Berente Ady E. út 7.-11. szám alatti SztBIO belső (rámpa, udvar) átalakítása  

 KV Kft Berente 5 255,6 eFt 

- Berente Ady E. út 7.-11. szám alatti SztBIO belső átalakítás műszaki ellenőrzése  

 PARAVENT Kft Edelény120,0 eFt 

Az előterjesztések a jkv. 12. sz. mellékletét képezik. 

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

 

 

6.7. Művelődési központ előterjesztése 

 

Csorba Csaba Művház. vezető ismerteti az előterjesztést:  

2014. július 21-25-ig tart a Fafaragó alkotótábor, településüdvözlő táblát készítenének el, költsége 400 

eFt. 

Szabadtéri színház többletköltsége 430 eFt. A Kassai Thália Színház a Portugál tragikomédiát adja elő. 

Az augusztus 20 állami ünnep  megrendezésére jóváhagyott 3.5 mFt szerepel a költségvetésben. 

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

előterjesztését és elfogadásra javasolja. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) 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 

- fafaragó tábor költségeire 400,0 

- a 2014. szeptember 5. Szabadtéri színházi előadás többletköltségeire 430,0 

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

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető    Határidő: azonnal 
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Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat jóváhagyását. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 209/2014.(VI.19.) 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 

- fafaragó tábor költségeire 400,0 

- a 2014. szeptember 5. Szabadtéri színházi előadás többletköltségeire 430,0 

Az előterjesztés  a jkv. 13. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető    Határidő: azonnal 

 

 

6.8. Vágópont kialakítása 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta a vágópont kialakítását és 

elnapolását javasolja, az adott árajánlatokat irreálisan magasnak tartja, legalább 50 %-os 

költségcsökkentést kell kérni. 

Fortuna János jegyző: Megyaszón voltunk, a tervező azt mondta le tudja vinni a költségeket 50 %-al 

Pogány Sándor képviselő: 100 mFt feletti beruházási költség van, de nincs kimutatva megint pontosan, 

„ész nélkül” csináljuk ezt is. Mit akarunk csinálni? Mibe fog ez kerülni? – minden esetben ezt el kell 

mondani ! 

Szántó Lajos alpolgármester: papíron ez még nem lett kidolgozva, ezért javasolta a PFB az elnapolását. 

Tóth Tamás képviselő: több időt kell fordítani rá, a piackutatást is be kell indítani, egy üzleti tervet kell 

készíteni.  

Fortuna János jegyző: ha elnapoljuk, nem lépünk tovább, ki kell egészíteni a határozatot azzal, hogy a 

tervező dolgozza ki a költségcsökkentést és üzemeltetési terv készüljön el. 

Pogány Sándor képviselő: vigyázni kell azzal, hogy ki dolgozza ki az üzleti tervet, lásd. ÁBC. 

Fortuna János jegyző: nem szabad elfogadni, hogy a horgásztavat működtetjük 15 mFt-os veszteséggel. 

Bolt: nem kellett volna 6 embert alkalmazni stb. Legfőbb felelős a polgármester, nem ragaszkodom 

ahhoz, hogy én legyek, lehet a műszaki vezető is. 

Heutschy László TG vezető: a tervezés fázisát el kell indítani, a mi állatállományunk nem elég ennek a 

működtetéséhez. Mindenkinek az a problémája, hogy az előállított termékeket nem tudja értékesíteni. 

Vágópont legközelebb Megyaszón és Hangonyban van, ebben a térségben nincs ilyen. A vágópont nem 

sok embernek ad munkát, be lehet tenni a közfoglalkoztatási programba.  

Fortuna János jegyző: bele kell foglalni a határozatba a majdani gazdaságosságot megalapozó tervek 

elkészítését, a TG vezetője a júliusi ülésre készítse el. Felelős: polgármester, TG vezető. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: A PFB a koncepció felülvizsgálatát, átdolgozását, a 

becsült kivitelezési költségek 50 %-os csökkentését tartja szükségesnek. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata VÁGÓPONT építési 

koncepció tervdokumentációjának jóváhagyásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Karcműhely Kft által készített 

VÁGÓPONT építési koncepció tervdokumentációját, az alábbi döntést hozta: 

A testület  

- a koncepció felülvizsgálatát, átdolgozását, a becsült kivitelezési költségek 50 %-os csökkentését és 

- a majdani működés gazdaságosságát megalapozó üzemtervek, számítások elkészítését 

tartja szükségesnek. 

Az üzemtervek elkészítéséért, a gazdaságossági számítások elkészítéséért a BTG vezetője felelős. 

A tervdokumentáció a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, BTG vezető  Határidő: folyamatos 
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Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 210/2014.(VI.19.) határozata VÁGÓPONT építési 

koncepció tervdokumentációjának jóváhagyásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Karcműhely Kft által készített 

VÁGÓPONT építési koncepció tervdokumentációját, az alábbi döntést hozta: 

A testület  

- a koncepció felülvizsgálatát, átdolgozását, a becsült kivitelezési költségek 50 %-os csökkentését és 

- a majdani működés gazdaságosságát megalapozó üzemtervek, számítások elkészítését 

tartja szükségesnek. 

Az üzemtervek elkészítéséért, a gazdaságossági számítások elkészítéséért a BTG vezetője felelős. 

A tervdokumentáció a jkv. 14. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, BTG vezető  Határidő: folyamatos 

 

Pogány Sándor képviselő. általában nem úgy mennek az előkészítések, ahogy kellene: a rendeletben 

benne van, hogy beruházási tervet kell készíteni.  

 

 

6.9 Naturalma gyümölcsös telepítési program 

Heutschy László TG vezető: a gyümölcsös telepítéssel hosszú távú és kiszámítható munkához, 

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 további telepítések megtérülési mutatóit 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. 

Fortuna János jegyző: az alacskai gyümölcstelepítés megelőlegezett költségeit, 5,4 millió forintot 

Alacska Község Önkormányzata 6 év alatt, részletekben – 900 eFt/év - fizetné vissza az önkormányzati 

mezőgazdasági területek legelő, kaszáló célú bérbeadásából származó bevételből.  

A jelenlegi területalapú támogatásba bevont terület 39 ha, mely minimum 70 eFt/ha, 2,73 millió Ft/év  

bevételt és 40-50 eFt/ha, 1,560- 1,950 millió Ft  kiadást jelent Alacska község önkormányzatának. A 

tiszta bevétel 1,170 – 0,780 millió Ft/év volt az elmúlt években. További legelőnek, kaszálónak és 

gyümölcs vagy erdőtelepítésre bevonható zártkerti terület közel 100 ha. 

Szántó Lajos alpolgármester: kb. 2 hónapja voltunk meghallgatni egy előadást, azt mondták, hogy a 

piacszerzésben is segítenek. azt nem értem, miért kell nekünk Alacskára menni területért? – miért nem 

saját területet vonunk be? Berentének is an területe. 

Tóth Tamás képviselő: osztom az alpolgármester véleményét. Első lépés a földnek a minőségét 

megvizsgálni. Berentei pénzből berenteieknek kell munkahelyet teremteni.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: a munkahelyteremtést támogatottnak tartom, Berentének van területe, 

munkaerő bőven, ebben kellene gondolkozni.  

Heutschy László TG vezető: ők ajánlották Alacskát a fekvés és domborzata megtekintése után. Másik 

ok: óriási kihasználatlan területek vannak ott, a földalapú támogatást ideadják nekünk, mi sem fizetünk 

rá. 

Szántó Lajos alpolgármester: a legelőre jószágot kell küldeni, a gyümölcsöst Berentén kell csinálni. 

 

Tóth Tamás képviselő: mivel mi adjuk a 100 %-ot, mi döntsük el -  berentei területen lehet csak 

létrehozni a Naturalma programot. Berentén is vannak területek, szerintem alkalmasak rá.  

Fortuna János jegyző: megerősítem amit az intézményvezető mondott: az önkormányzat bérbe venné a 

területeket, az állatállomány bővítésére több területre lenne szükség. Másik: miért kell együttműködni 
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Alacskával? – Berentének egy fillér támogatást sem fognak adni – előre kell gondolkozni. Ha 

gazdaságosságot akarunk, akkor együtt kell működni más településekkel. Ezt újra kell gondolni, nem 

előítéletekkel kell élni.  

Szántó Lajos alpolgármester: ne a gyümölcsöst vigyük már Alacskára ! – a legelőt igen. Munkahelyet 

akarunk teremteni, de itt Berentén, nem Alacskán és a alacskai területen.  

Pogány Sándor képviselő: úgy is meg lehet közelíteni, hogy béreljük a területet, nem kell összekeverni. 

Szántó Lajos alpolgármester: meg kell várni a talajvizsgálat eredményét, utána döntsünk. A berentei 

részt kell támogatni.  

Fortuna János jegyző: jóvá kell hagyni egy összeget a talajvizsgálatra, költsége 600 eFt.  

Pogány Sándor képviselő: először a talajvizsgálatra kell határozat, csak erről kell szavazni. A 

szerződéstervezetet tárgyalta a bizottság? 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: nem. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata NATURALMA 

gyümölcsös telepítési programról és Alacska község önkormányzatával tervezett mezőgazdasági 

együttműködésről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Holland Alma Kft által készített ajánlatot 

és üzleti terveket, valamint Alacska község önkormányzatával történő mezőgazdasági együttműködésre 

vonatkozó javaslatot, az alábbi döntést hozta: 

A telepítések előkészítésére, a talajvizsgálatok, a pályázati támogatáshoz szükséges tervek elkészítésére, 

engedélyek beszerzésére 600 eFt-ot hagy jóvá, a  2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

A testület  

1. 2 db 3-3 ha-os mintaültetvény 2014. őszi telepítésére 10 820 eFt-ot hagy jóvá, a  2014. évi kv.-i 

tartalékkeret terhére, Alacska és Berente településeken a 0148 és 0228 hrsz-ú ingatlanokon Alacska 

község önkormányzatával közösen - tervezett gyümölcsösök telepítésére, 

2. illetve az önkormányzat teljes jogú tagként részt kíván venni a Naturalma programban, és Naturalma 

Klubban. 

3. egyidejűleg további telepítések előkészítésére, a talajvizsgálatok, a pályázati támogatáshoz 

szükséges tervek elkészítésére, engedélyek beszerzésére 600 eFt-ot hagy jóvá, a  2014. évi kv.-i 

tartalékkeret terhére, 

Az árajánlat, üzleti tervek és megállapodás tervezetek a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat 3. pontjának elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 211/2014.(VI.19.) határozata NATURALMA 

gyümölcsös telepítési programról és Alacska község önkormányzatával tervezett mezőgazdasági 

együttműködésről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Holland Alma Kft által készített ajánlatot 

és üzleti terveket, valamint Alacska község önkormányzatával történő mezőgazdasági együttműködésre 

vonatkozó javaslatot, az alábbi döntést hozta: 

A telepítések előkészítésére, a talajvizsgálatok, a pályázati támogatáshoz szükséges tervek elkészítésére, 

engedélyek beszerzésére 600 eFt-ot hagy jóvá, a  2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

A testület egyidejűleg további egyeztetést és pontosított üzletiterv számítást tart szükségesnek a 

gyümölcstelepítések ügyében. 

Az árajánlat, üzleti tervek és megállapodás tervezetek a jkv. 15.  számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

6.9.Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi beszámolója 

Szántó Lajos alpolgármester: a Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi beszámolóját a képviselők 

megkapták. A beszámolóból kiderült, hogy 50 %-al nött a probléma Berentén, már két előadónak kell 

kijárni Berentére – ez eléggé probléma.  
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Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke javasolja a beszámoló elfogadását.  

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata a kazincbarcikai 

székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat berentei tevékenységéről szóló beszámolóról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a kazincbarcikai székhelyű Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat berentei tevékenységéről szóló beszámolót, azt az előterjesztés szerint 

jóváhagyja. 

A beszámoló a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 213/2014.(VI.19.) határozata a kazincbarcikai 

székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat berentei tevékenységéről szóló beszámolóról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a kazincbarcikai székhelyű Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat berentei tevékenységéről szóló beszámolót, azt az előterjesztés szerint 

jóváhagyja. 

A beszámoló a jkv. 16. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

6.10. Az önkormányzat és a BCNÖ közötti Együttműködési Megállapodás 

 

Fortuna János jegyző: évekkel ezelőtt megtörtént az önkormányzat és a BCNÖ közötti Együttműködési 

Megállapodás aláírása. A belső vizsgálatok és a Kormányhivatal is jelezte, hogy a változásokat át kell 

vezetni. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság javasolja az Együttműködési Megállapodás 

elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata az önkormányzat és a 

BCNÖ közötti együttműködési megállapodásról szóló 113/2012.(IV.05.) határozat módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az önkormányzat és a BCNÖ közötti 

együttműködési megállapodásról szóló 113/2012.(IV.05.) határozat módosítására vonatkozó javaslatot, 

azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 214/2014.(VI.19.) határozata az önkormányzat és a 

BCNÖ közötti együttműködési megállapodásról szóló 113/2012.(IV.05.) határozat módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az önkormányzat és a BCNÖ közötti 

együttműködési megállapodásról szóló 113/2012.(IV.05.) határozat módosítására vonatkozó javaslatot, 

azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. 17. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
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6.11. Nonprofit Kft. létrehozása 

 

Pogány Sándor képviselő: 6-8 évvel ezelőtt is szó volt arról, hogy az önkormányzat hozzon létre egy 

Nonprofit Kft-t. A PFB javaslata szerint a műszaki csoport dolgozza szeptember 30-ig. 

Fortuna János jegyző: a társaság létrehozásával egy olyan többcélú társaság jönne létre, mely az 

önkormányzatok számára nyújtott szolgáltatásokra (pl. elektromos autó bérbeadása, az együttműködési 

lehetőségek koordinálása, stb) tekintettel jogosult lenne a beszerzéseket (elektromos autó vásárlás) terhelő 

ÁFA visszaigénylésére, valamint a nonprofit szervezetek számára kiírásra kerülő pályázati lehetőségek 

kihasználására. Alternatív megoldásként a BMESZ átalakítása jöhet szóba Nonprofit Kft-vé. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság javasolja a Nonprofit Kft. létrehozásának 

kidolgozását. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata a „Berente és 

Környéke Projektfejlesztő Nonprofit Kft” létrehozásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a „Berente és Környéke Projektfejlesztő 

Nonprofit Kft” létrehozására vonatkozó javaslatot, - módosítva 83/2014.(IV.24.) határozatát - az alábbi 

döntést hozta: 

A testület felkéri a polgármestert és a BMESZ vezetőjét,  hogy a „Berente és Környéke Projektfejlesztő és 

Szolgáltató Nonprofit Kft” létrehozásával kapcsolatos előzetes egyeztetéseket folytassa le, majd a 

döntéseket és társaság megalakításához szükséges okiratokat terjessze a Képviselő-testület elé. 

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, BMESZ vezető  Határidő: 2014. szeptember 31. 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 215/2014.(VI.19.) határozata a „Berente és 

Környéke Projektfejlesztő Nonprofit Kft” létrehozásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a „Berente és Környéke Projektfejlesztő 

Nonprofit Kft” létrehozására vonatkozó javaslatot, - módosítva 83/2014.(IV.24.) határozatát - az alábbi 

döntést hozta: 

A testület felkéri a polgármestert és a BMESZ vezetőjét,  hogy a „Berente és Környéke Projektfejlesztő és 

Szolgáltató Nonprofit Kft” létrehozásával kapcsolatos előzetes egyeztetéseket folytassa le, majd a 

döntéseket és társaság megalakításához szükséges okiratokat terjessze a Képviselő-testület elé. 

Az előterjesztés a jkv.18. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, BMESZ vezető  Határidő: 2014. szeptember 31. 

 

 

6.12. Sador szélerősségmérő rendszer telepítése 

 

Fortuna János jegyző: a telepítés és lebontás díja: 300.000 Ft (tartalmaz minden járulékos költséget, 

benzin, munkadíj, távközlési költségek) 300 eFt 

SODAR eszköz havi adatszolgáltatási díja:  100.000 Ft/hó  

(Tíz percenkénti adatok havi egyszeri átadása) 1 200 eFt 

Adatok kiértékelése szélenergetikai szempontból, tanulmány készítése: egyszeri  120 eFt 

MINDÖSSZESEN (1 évre) 1 620 eFt 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság egyhangúlag támogatja az árajánlat 

elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata SODAR 

szélerősségmérő rendszer telepítéséről 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az OMSZ árajánlatát, a szélenergia helyi 

hasznosításának megalapozása céljából, a kv.-i tartalékkeret terhére 1620 eFt-ot hagy jóvá 1 éves SODAR 

szélerősségmérésekre. 

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 216/2014.(VI.19.) határozata SODAR 

szélerősségmérő rendszer telepítéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az OMSZ árajánlatát, a szélenergia helyi 

hasznosításának megalapozása céljából, a kv.-i tartalékkeret terhére 1620 eFt-ot hagy jóvá 1 éves SODAR 

szélerősségmérésekre. 

Az előterjesztés a jkv. 19. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

6.13. Energia hasznosítási célú pályázatok 

 

Fortuna János jegyző: megjelentek a pályázati lehetőségek: napenergia, energetikai fejlesztések. Ahhoz, 

hogy a pályázaton sikeresen induljunk el kell készíteni a terveket, fel kell mérni az intézményeket. A 

költségkeretet biztosítani kell, legjobban előkészítve a SztBIO van, készült egy megvalósíthatósági 

tanulmány.  

Szántó Lajos alpolgármester: a határozati javaslatban nincs költség. 

Fortuna János jegyző: még én sem tudom, nem kaptuk meg, arról lehet dönteni, hogy kezdjük vagy ne. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata energia megtakarítási 

illetve megújuló energia hasznosítási célú pályázatok előkészítéséről, benyújtásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a 2014. év nyarán várható pályázati 

lehetőségeket, utasítja a hivatalt a pályázatok előkészítéséhez szükséges tervek előkészítésére, tervezési 

árajánlatok beszerzésére. 

Elfogadott projektek: 

KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban című pályázat SztBIO 

KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Hivatal, településgondnokság, horgásztó 

A testület a pályázatot előkészítéséhez szükséges tervek elkészítéséhez szükséges fedezetet a kv.-i 

rendelet tartalékkerete terhére biztosítja. 

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 217/2014.(VI.19.) határozata energia megtakarítási 

illetve megújuló energia hasznosítási célú pályázatok előkészítéséről, benyújtásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a 2014. év nyarán várható pályázati 

lehetőségeket, utasítja a hivatalt a pályázatok előkészítéséhez szükséges tervek előkészítésére, tervezési 

árajánlatok beszerzésére. 

Elfogadott projektek: 
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KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban című pályázat SztBIO 

KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Hivatal, településgondnokság, horgásztó 

A testület a pályázatot előkészítéséhez szükséges tervek elkészítéséhez szükséges fedezetet a kv.-i 

rendelet tartalékkerete terhére biztosítja. 

Az előterjesztés a jkv. 20. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

6.14. HEROSZ Ózdi Szervezet támogatása 

 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a kóborállatok befogása érdekében javasolja a HEROSZ 

Ózdi Szervezet támogatását 100 eFt összeggel. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata a HEROSZ Ózdi 

Szervezete támogatásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a HEROSZ Ózdi Szervezete támogatására 

vonatkozó javaslatot, az egyesületet 2014. évben 100 eFt/év összeggel támogatja a 2014. évi kv.-i 

tartalékkeret terhére, amennyiben az egyesület vállalja havonta 1, évente 12 db kóbor eb átvételét, 

befogadását. 

Egyidejűleg a testület jóváhagyja az egyesülettel kötendő megállapodás tervezetet. 

A megállapodás tervezet a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 218/2014.(VI.19.) határozata a HEROSZ Ózdi 

Szervezete támogatásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a HEROSZ Ózdi Szervezete támogatására 

vonatkozó javaslatot, az egyesületet 2014. évben 100 eFt/év összeggel támogatja a 2014. évi kv.-i 

tartalékkeret terhére, amennyiben az egyesület vállalja havonta 1, évente 12 db kóbor eb átvételét, 

befogadását. 

Egyidejűleg a testület jóváhagyja az egyesülettel kötendő megállapodás tervezetet. 

A megállapodás tervezet a jkv.21.  számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

6.15. OFF ROAD verseny szervezése 

 

Tóth Tamás képviselő: az OFF ROAD verseny augusztus 29-30-án kerülne megrendezésre, a 

lebonyolítás költsége 500  eFt. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: tavaly is nagy sikere volt a lakosság körében a 

versenynek. A bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata OFF ROAD verseny 

szervezéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva Tóth Tamás képviselő 2014. augusztusi 

OFF ROAD verseny szervezésére vonatkozó javaslatát, azt 2014. évben 500 eFt-al támogatja a 2014. évi 

kv.-i tartalékkeret terhére. 

A rendezvény programja és költségvetése a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
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Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 219/2014.(VI.19.) határozata OFF ROAD verseny 

szervezéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva Tóth Tamás képviselő 2014. augusztusi 

OFF ROAD verseny szervezésére vonatkozó javaslatát, azt 2014. évben 500 eFt-al támogatja a 2014. évi 

kv.-i tartalékkeret terhére. 

A rendezvény programja és költségvetése a jkv. 22. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

6.16. Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodás. 

 

Fortuna János jegyző: bizottsági ülésen felmerült a Barcikával kötött Együttműködési Megállapodás 

módosítása. Nagy igény van a tábor iránt, úszás oktatásra is járnak, e miatt szükséges szolgáltatás 

vásárolni, 3 mFt-al meg kell növelni, a működési támogatás összegét ennyivel csökkenteni. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke javasolja az Együttműködési Megállapodás 

módosításának elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata Kazincbarcika 

Város Önkormányzata, intézményei és Berente Község Önkormányzata közötti – 476/2013.(XI.28.), 

248/2013. (V.30.) határozattal módosított 177/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott  - megállapodás 

módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Kazincbarcika Város Önkormányzata, 

intézményei és Berente Község Önkormányzata közötti - – 476/2013.(XI.28.), 248/2013. (V.30.) 

határozattal módosított 177/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott  - megállapodás módosításáról 
szóló javaslatot és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

A megállapodás 4/A. és 5.  pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

4/A./ A felek megállapodnak abban, hogy Berente Község Önkormányzata a Barcika Art Kft.-től 

szolgáltatásokat vásárol az alábbiak szerint: 

- 2013. évre vonatkozóan összesen bruttó 7.928.440,- Ft értékben; 

- 2014. évre vonatkozóan összesen bruttó 17.885.480,- Ft 14.885.480,- Ft értékben; 

5./ Felek megállapodnak abban, hogy Berente Község Önkormányzata a kazincbarcikai az 4. pontban 

említett kulturális programok megvalósításához, a kazincbarcikai uszoda újranyitásához és 

működtetéséhez, továbbá 6 (hat) fő berentei lakos uszodai foglalkoztatásához Kazincbarcika Város 

Önkormányzata részére támogatást nyújt. Ennek összegét az alábbiakban határozza meg: 

a kazincbarcikai uszoda újranyitásának támogatása a 2013. évben: 8 000 000 Ft 

a kazincbarcikai uszoda működésének támogatása a 2013. évben: 16 071 560 Ft 

a kazincbarcikai uszoda működésének támogatás a 2014. évben: 16 114 520 19 114 520 Ft 

Felek megállapodnak abban, hogy a támogatás nyújtásának esedékessége: 

- a 2013. évben június 30. 

- a 2014. évben június 31. 

A módosított megállapodás tervezet a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

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

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 220/2014.(VI.19.) határozata Kazincbarcika 

Város Önkormányzata, intézményei és Berente Község Önkormányzata közötti – 476/2013.(XI.28.), 
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248/2013. (V.30.) határozattal módosított 177/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott  - megállapodás 

módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Kazincbarcika Város Önkormányzata, 

intézményei és Berente Község Önkormányzata közötti - – 476/2013.(XI.28.), 248/2013. (V.30.) 

határozattal módosított 177/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott  - megállapodás módosításáról 
szóló javaslatot és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

A megállapodás 4/A. és 5.  pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

4/A./ A felek megállapodnak abban, hogy Berente Község Önkormányzata a Barcika Art Kft.-től 

szolgáltatásokat vásárol az alábbiak szerint: 

- 2013. évre vonatkozóan összesen bruttó 7.928.440,- Ft értékben; 

- 2014. évre vonatkozóan összesen bruttó 17.885.480,- Ft 14.885.480,- Ft értékben; 

5./ Felek megállapodnak abban, hogy Berente Község Önkormányzata a kazincbarcikai az 4. pontban 

említett kulturális programok megvalósításához, a kazincbarcikai uszoda újranyitásához és 

működtetéséhez, továbbá 6 (hat) fő berentei lakos uszodai foglalkoztatásához Kazincbarcika Város 

Önkormányzata részére támogatást nyújt. Ennek összegét az alábbiakban határozza meg: 

a kazincbarcikai uszoda újranyitásának támogatása a 2013. évben: 8 000 000 Ft 

a kazincbarcikai uszoda működésének támogatása a 2013. évben: 16 071 560 Ft 

a kazincbarcikai uszoda működésének támogatás a 2014. évben: 16 114 520 19 114 520 Ft 

Felek megállapodnak abban, hogy a támogatás nyújtásának esedékessége: 

- a 2013. évben június 30. 

- a 2014. évben június 31. 

A módosított megállapodás tervezet a jkv. 23. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

6.17. Közbeszerzés, tájékoztató 

Fortuna János jegyző: a szennyvízcsatorna felújítás és az óvoda bővítés közbeszerzési ajánlattételi 

felhívása kiküldésre került, az ajánlatok 2014. május 23.-án 10 óráig beérkeztek. Az elbírálási határidő 

június 16. illetve 23. 

Elkészült a kerékpárút és az energiaudvarok közbeszerzési ajánlattételi felhívása, s az ajánlatkéréssel 

érintett vállalkozások listája.  

A tervezett két közbeszerzési eljárásnál lenne egy kivitelezési szakasz, amit meghirdetnénk az Észak-

magyarországban. Legyen határozatba foglalva? 

Pogány Sándor képviselő: legyen határozatba. Hiányolom azt, hogy a pályázóknak ad egy lehetőséget, 

hogy árat csökkentesen (árlejtés), úgy kell kiírni, hogy ezt lehessen megkérdezni a vállalkozóktól.  

Kerékpárút: nem sok információt találtam a kiírásban, a műszaki rész nem tiszta. Fizetési feltételek: 

érdekes dolgok vannak benne, előleg, részszámla, a kettő üti egymást. Fontos a műszaki tartalom – mi 

alapján fognak ajánlatot adni? 

Fortuna János jegyző: a meghívásos eljárás kiegészíthető tárgyalásos eljárásra – (árengedmény miatt) – 

erre van lehetőség. A műszaki tartalom meg fog jelenni a honlapon, a fizetési feltételek rögzíthetőek egy 

határozatban. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: PFB javasolja, hogy a kerékpár út és az energiaudvarok 

közbeszerzési eljárását megelőzően, a közbeszerzési eljárásra meghívandó kivitelezők kiválasztásához 

hirdetményt jelentessen meg az önkormányzat, az Észak-Magyarország című napilapban. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata a közbeszerzési 

eljárások helyi szabályairól 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 

javaslatokat, azokat az alábbiak szerint fogadja el: 

- a kerékpár út és az energiaudvarok közbeszerzési eljárását megelőzően, a közbeszerzési eljárásra 

meghívandó kivitelezők kiválasztásához hirdetményt jelentessen meg az önkormányzat, az Észak-

Magyarország című napilapban. 

- a közbeszerzési eljárás a Kbt 122/A. § alapján un. meghívásos, tárgyalásos eljárás formájában 

kerüljön lebonyolításra, 

- részszámla csak az előleg feletti összegben legyen benyújtható. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 
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Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 221/2014.(VI.19.) határozata közbeszerzési 

eljárások helyi szabályairól 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 

javaslatokat, azokat az alábbiak szerint fogadja el: 

- a kerékpár út és az energiaudvarok közbeszerzési eljárását megelőzően, a közbeszerzési eljárásra 

meghívandó kivitelezők kiválasztásához hirdetményt jelentessen meg az önkormányzat, az Észak-

Magyarország című napilapban. 

- a közbeszerzési eljárás a Kbt 122/A. § alapján un. meghívásos, tárgyalásos eljárás formájában 

kerüljön lebonyolításra, 

- részszámla csak az előleg feletti összegben legyen benyújtható. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

 

6.18. BMESZ előterjesztése 

 

Borza Bertalan BMESZ vezető: áttekintettük a Művelődési ház karbantartási munkáit. A jelenlegi 

világítás nem megfelelő pld. kisterem. Magas az épület gázszámlája. Szükséges a kis és nagyterem LED 

világításra történő átállása. Költségtakarékosság végett szükséges lenne a Művelődés ház hőszigetelt 

függesztett kazettás álmennyezet kialakítása. Ez nem a szervezet beruházása, csak előkészítették. A 

vállalkozó foglalkoztatná a mi dolgozóinat is.  

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata a művelődési ház 

korszerűsítéséről, álmennyezet építésről és világítás korszerűsítésről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a művelődési ház álmennyezet építésére 

és a világítás korszerűsítésére vonatkozó előterjesztést. 

A testület a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá: bruttó 

- álmennyezet készítésre (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) 3 330 eFt 

- világítás korszerűsítésre (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) 6 286 eFt 

Az átalakítási munkálatokat követő belső festési, felületkezelési munkákat a BMESZ dolgozói végezzék 

el, melynek anyagköltségét a BMK 2014. évi kv.-e tartalmazza. 

Az előterjesztés a jkv…. sz. mellékletét képezi 

Felelős:  polgármester, jegyző, BMESZ     Határidő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő mit a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 222/2014.(VI.19.) határozata a művelődési ház 

korszerűsítéséről, álmennyezet építésről és világítás korszerűsítésről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a művelődési ház álmennyezet építésére 

és a világítás korszerűsítésére vonatkozó előterjesztést. 

A testület a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá: bruttó 

- álmennyezet készítésre (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) 3 330 eFt 

- világítás korszerűsítésre (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) 6 286 eFt 

Az átalakítási munkálatokat követő belső festési, felületkezelési munkákat a BMESZ dolgozói végezzék 

el, melynek anyagköltségét a BMK 2014. évi kv.-e tartalmazza. 

Az előterjesztés a jkv. 24. sz. mellékletét képezi 

Felelős:  polgármester, jegyző, BMESZ     Határidő: folyamatos 
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6.18. Eb nyilvántartás, eb tartással kapcsolatos problémák 

 

Fortuna János jegyző ismerteti az eb nyilvántartásról szóló tájékoztatót, kéri hogy a tájékoztatót fogadja 

el a testület. Megoldatlan, hogy közterületen hová vigyék sétáltatni az állatot, kutyasétáltató kellene.  

Pogány Sándor képviselő: közterület felügyelet jó ötlet lenne. Rendelettel nem fogunk meg senkit. 

Tóth Tamás képviselő: először ki kellene jelölni egy területet, ahol kutyafuttatás lenne, ezzel kellene 

kezdeni.  

Fortuna János jegyző: a közterület felügyelő hatósági ember lehet, éves költsége kb. 3 mFt – az emberek 

szemléletén kellene változtatni.  

Pogány Sándor képviselő: azt javasolom, dolgozzuk ki, mik a jogkörei, egyelőre elég 1 fő. 

Fortuna János jegyző: tájékoztatást ad Berente Község Közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájáról, 

melyet a szakemberek javasolnak elfogadni. 

Szántó Lajos alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VI.19.) határozata közterület felügyelet 

létrehozásáról, valamint a helyi közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az ebtartással, a közterületi 

köztisztasággal kapcsolatos problémákat és az alábbi döntést hozta: 

A testület megbízza a jegyzőt egy helyi közterület felügyelet felállítására vonatkozó előterjesztés 

elkészítésével, egyidejűleg jóváhagyja a település közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiáját. 

A stratégia a jkv. …. sz. mellékletét képezi 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

Szakmári Attila képviselő minta PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Szántó Lajos alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 

5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 223/2014.(VI.19.) határozata közterület felügyelet 

létrehozásáról, valamint a helyi közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az ebtartással, a közterületi 

köztisztasággal kapcsolatos problémákat és az alábbi döntést hozta: 

A testület megbízza a jegyzőt egy helyi közterület felügyelet felállítására vonatkozó előterjesztés 

elkészítésével, egyidejűleg jóváhagyja a település közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiáját. 

A stratégia a jkv. 25. sz. mellékletét képezi 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő:folyamatos 

 

 

 Lakossági felszólalás: 

 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: első lakáshoz jutók támogatása: adtak is meg nem is. Életszerűtlen ez a 

rendelet, amit megalkotott a testület. Olyan magasra állapította meg az 1 főre jutó összeget, hogy ez nem 

berentei fiatalokhoz van kötve. tudnak-e %-os adatot mondani arról, hogy hány százalékának áll 

rendelkezésre ez az összeg? 

Fortuna János jegyző: van egy statisztikai kimutatás, mely tartalmazza, hogy Berentén mennyi az egy 

főre jutó jövedelem.  

Szabóné Hegedűs Márta lakos: nagyon kevés az a fiatal család, akinek ez rendelkezésére áll. Ez egy 

kivitelezhetetlen rendelet, amit szándékosan állapítottak így meg. Az esélyt nem szabadna elvenni a 

fiataloktól Berentén. Kérem a testületet gondolja át döntését és reális rendeletet hozzon. A BC-nek 

garancia nélkül odadobtak 100 mFt-okat. Ha Barcika megteheti, hogy 28 eFt az 1 főre jutó összeg, nem 

tudom Berentének miért nem lehet ez jó?! 

Választás: 

Kérem a testületet döntsenek arról, hogy az Idősek Otthonában a jelöltek bemutatkozhassanak, 

kampányolhassanak. Ha ez nem így történik, az ott dolgozóknak előnye származhat belőle. Sok a demens 

és ez visszaélésekre ad okot.  

Szántó Lajos alpolgármester : nem kellene elkezdeni a kampányokat. 
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Fortuna János jegyző: jogszabály írja elő, hogy hol lehet választási gyűlést tartani. A demens betegnek 

is van választó joga, a HVB fog efölött őrködni. Lehetősége lesz a jelölteknek delegáltak megbízására. 

Bármilyen szabálytalanságot észlel valaki, lehet állásfoglalást kérni, ez nem képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik. 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: azt ne mondja nekem senki, hogy a demens fel tudja fogni, hogy kire 

szavaz.  

Fortuna János jegyző: nincs elég információd erről.  Amennyiben a választások előtt vagy napján 

jogsértésről szerzel tudomást, jeled a HVI, vagy HVB felé. 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: nem értem, hogy miért nem lehet választási gyűlést tartani az 

otthonban? Miért fosztjuk meg az ott élő embereket attól, hogy megismerhessék, hogy kire is 

szavazhatnak.  

Fortuna János jegyző: választási gyűlés iskolában, intézményben nem tartható, de kérek állásfoglalást a 

Kormányhivataltól. 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: téma a településen, hogy Vitéz András HVB elnöke elfogult. Kérem, 

hogy a 2014-es önkormányzati választásokon ne ő töltse be ezt a tisztséget. 

A fizikai dolgozók nem tudnak WC-re menni, kezet mosni, nem lehet megnyitni a csapot. A minimális 

feltételeket biztosítsa az önkormányzat.  A családsegítő szolgálatot regionális szinten kell működtetni. 

Fortuna János jegyző: a testület úgy döntött, hogy Barcika lássa el ezt a feladatot, míg a helyi 

adósságkezelési tanácsadó kiegészíti a munkájukat. 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: a honlapon a költségvetésnél a részletek nincsenek feltéve. Egyenlő 

bánásmód:két intézményben a dolgozók még nem kapták meg a jutalmat, azok a dolgozók is 

megdolgoztak a pénzükért, mint a többi.  Még egyszer: kérem a testületet módosítsa az első lakáshoz 

jutók támogatásáról szóló rendeletet és reális rendeletet alkossanak.  

Szántó Lajos alpolgármester a vitát lezárta. 

 

Tóth Tamás képviselő: a Katolikus egyház a feszület felújítását szeretnék kérni, rossz állapotban van. A 

BMESZ nézze meg. 

 

kmf. 

 

 

 

Szántó Lajos Fortuna János  Fodorné Szabó Erika 

alpolgármester jegyző    képviselő, jkv. hitelesítő 

 

Mellékletek: 
1 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara kutatási árajánlata 

2 Háziorvosi tájékoztató, védőnői beszámoló 

3 A helyi adóbevételek 2014. I. félévi teljesítéséről.  

4 a helyi Horgászegyesület és Sportegyesület beszámolói 

5 Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VI.23.)  rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 

6 Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI.23.) rendelet az önk. 2014. évi ktv. módosításáról 

7 2014. évi módosított közbeszerzési terv 

8 Közbeszerzési árajánlatok kimutatása 

9 Árajánlatok kimutatása 

10 Játszótér felújításra vonatkozó előterjesztés 

11 BTG előterjesztései 

12 SztBIO előterjesztése 

13 BMK előterjesztései 

14 Vágópont koncepció tervek 

15 Gyümölcstelepítésre vonatkozó előterjesztések 

16 A kazincbarcikai székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat berentei tevékenységéről szóló beszámoló 

17 Az önkormányzat és a BCNÖ közötti együttműködési megállapodás 

18 Nonprofit Kft-re vonatkozó előterjesztés 

19 OMSZ árajánlat 

20 Előterjesztés a megújuló energia hasznosítási célú pályázatokról  

21 Megállapodás tervezet állatmenhely 

22 A 2014. augusztusi OFF ROAD verseny szervezésére vonatkozó javaslat 

23 Módosított megállapodás tervezet (Kb. uszoda) 

24 A  művelődési ház álmennyezet építésére és a világítás korszerűsítésére vonatkozó árajánlatok 

25 A település közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiája 


