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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. július 31-én a Polgármesteri Hivatal 

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

 

Jelen vannak:  Juhász József  polgármester 

 Szántó Lajos  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Nyeste József  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 

 Kocsis Bernadett  BMESZ  ügyintéző 

 Gyenesné Kovács Enikő  Ált.isk.igazgató 

 
Juhász József polgármester  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő teljes 

létszámmal jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szántó Lajos alpolgármestert 

javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat. 

Nyilvános  

1. Rendelet tervezetek megvitatása, elfogadása 

Előterjesztő: jegyző  Véleményező: PFB elnök 

2. Aktuális feladatok (árajánlatok, kérelmek elbírálása) 

Előterjesztő: jegyző Véleményező: PFB elnök 

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

Előterjesztő: jegyző 

4. Indítványok, bejelentések, javaslatok. 

Zárt 

1. Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás. 

2. Személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 
 

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

egyetért a napirendi  pontok módosításával. Ezzel egyidejűleg elfogadta Szántó Lajos alpolgármestert  

jkv. hitelesítőnek.  
 

1. Napirendi pont 

Rendelet tervezetek megvitatása, elfogadása 

Fortuna János jegyző: a PFB ülésén az a döntés született, hogy az önkormányzat  2014. évi ktv. rendelet 

módosítását és a Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendeletet el kell napolni 

átdolgozásra. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a PFB elnapolásra javasolja a rendeleteket. 

Juhász József polgármester egyetért a rendeletek elnapolásával. 
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással határozathozatal nélkül elnapolja az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását és a Kiadások készpénzben történő teljesítésének 

szabályairól szóló rendeletet. 

2. Napirendi pont 

Aktuális feladatok (árajánlatok, kérelmek elbírálása) 

 
Fortuna János jegyző: a határozati javaslatba több árajánlatot tartalmaz. A kerékpárút felújítása 

közbeszerzés alá esik, zárt borítékban adtak ajánlatot, 9 helyre küldtünk ajánlatot, öten nyújtottak be 

ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot a Papex Kft. adta, műszaki ellenőrzésre a Paravent Kft.  

Játszóterek felújítása: beérkezett 4 ajánlat, lesz egy tárgyalásos forduló, nem lehet eredményt hirdetni. 

Napelemes rendszer: legkedvezőbb ajánlat Mobil-Esco Zrt. 

Elektromos járműre külön kértünk ajánlatokat.  

Szennyvíztisztító telep fakivágás: Swordfish Kft. 

A szennyvíztisztító telep terület átadása megkezdődött, a gépház felújításától nem lehet eltekinteni, 

szükséges a gépház kiváltása vagy felújítása.  

A bizottság nem tárgyalta: a berentei bekötő útra elkészült a buszmegálló, szükséges az aszfaltozás 

nagyobb területen megépíteni. 

Ma reggel volt a borítékbontás: a legkedvezőbb ajánlatot Podráczki és Társa Kft. adta. A Bajcsy-Zs. 

lakótelepen szükséges a csapadékvíz elvezetés, az Akácos útról nem folyik el csapadékvíz, a veszélyes 

hulladéktárolóba folyik.  

Tóth Tamás képviselő: A Bajcsy-Zs. út csapadékvíz elvezetéséhez hozzá kell tenni a Toldi-Marx utakat. 

Lakossági bejelentés alapján a Toldi-Marx-Bajcsy utakon megszűnik az áram, ha esőzés van és fúj a szél.  

Fortuna János jegyző: a Bajcsy és Posta út csapadékvíz elvezetését a Keviterv készíti, augusztusban 

meglesz a vízjogi létesítés. Másik probléma: a vihar miatt a közvilágítás nem működött, írtam egy levelet, 

hogy ezeknek az utcáknak a műszaki állapotát vizsgálják felül. A lakosok a kártérítési igényüket 

bejelenthetik az ÉMÁSZ Zrt.-nek.  

Nyeste József képviselő: elnézést kérek a gyerekes szülőktől, hogy nem tudják igénybe venni a 

játszóteret – ez párját ritkítja.  

Alacskával történő pályázat: mondja el részletesen a lakosságnak, hogy miért van szükség arra, hogy 

Alacskával pályázunk. 

Fakivágás: 400 eFt-ba kerül. Szerződést kötöttünk egy olyan céggel aki vállalja a fakivágást – miért nem 

ők végzik? 

Meg lehet nézni a buszmegállót ! Igényesebb buszmegállót gondoltam volna. 

Tóth Tamás képviselő: csapadékvíz elvezetés: arról volt szó, hogy tervezés alatt van Bajcsy-Kandó 

Toldi. Sehol nem tartunk. Azt mondtátok, hogy az engedélyek megvannak. Van terv vagy nincs? 

Fortuna János jegyző: a terveket a tervező elküldte egy félévvel ezelőtt, az engedélyezéssel van gond, az 

húzódik, ezt nem tudjuk gyorsítani, a szerződést másfél évvel ezelőtt megkötöttük, a Vízügyi hatóságnál 

folyik jelenleg az eljárás.  
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Tóth Tamás képviselő: tehát a vízjogi létesítésre kell várni. A Művelődési házban megszavaztuk a 

festést átalakítást – nem történt semmi. 

Fortuna János jegyző: a szerződéskötés folyamatban van, egy ajánlatkérés nem érkezezett be. 

Nyeste József képviselő: több kérdést feltettem, nem kaptam rá választ. Nem a jegyzőt kérdezem, hanem 

a polgármester, a falu vezetője a polgármester nem a jegyző.  

Juhász József polgármester: az árajánlatokat a jegyző kéri be, ez az ő feladata, ezért részletes 

tájékoztatást is ő tud adni. A borítékbontásnál itt vagyok. 

Fortuna János jegyző: az ajánlatkéréseket a bíráló bizottság bírálja el, a hivatali dolgozóknak és nekem 

mint jegyzőnek van a legtöbb információja a felújítási, beruházási munkákról.  

Fakivágás: a Barlangkutató egyesülettel olyan megállapodásunk van, hogy a veszélyes fákat vághatja ki. 

Itt más jellegű fakivágásról van szó. Szóba sem jöhetett, hogy a Barlangkutató vágja ki a fát, itt nem erről 

van szó.  

Buszváró: hogy milyen? a BMESZ készítette el, voltak egyeztetési problémák. H itt lesz az 

intézményvezető meg lehet kérdezni. 

Játszóterek: közbeszerzési eljárás alá esik. Azért nem akarom, hogy erről döntsön a testület, mert „futni” 

kell még párt kört, minden ajánlatkérésnél lejjebb mennek az árak, összességében meghaladja az 50 mFt 

ajánlatot.  

Kerékpár felújítás: elég nagy szórás volt. A második körben kedvezőbb árat adtak, a Papex 70 mFt-ról 

lement 40 mFt-ra. 

Buszmegálló: lehet minősíteni, ott soha nem volt buszmegálló, sajnos ilyen munkát végeznek a mijeink.  

Nyeste József képviselő: legyen buszmegálló, de olyan minőségben, ami berentének megfelel. Nem 

biztos, hogy azok a munkások a felelősek érte.  

Fakivágás: ha azt mondanánk a mi embereinknek, hogy felajánlunk egy kis célprémiumot, biztosan 

elvégeznék a munkát, vannak itt jól dolgozó emberek is. Unalmas már, hogy ezeket az embereket mindig 

ledegralálják. 

Szántó Lajos alpolgármester: pont a testület határozott úgy, hogy olyat csináljanak mint a bánya 

területén van, azokat pedig annak idején ti csináltátok a tanműhellyel – arról volt szó, hogy olyan legyen.  

Fakivágás: el kell menni és megnézni a területet. Ott borzasztó állapotok vannak. 

Juhász József polgármester: ki kell menni megnézni, - én is úgy gondolom, hogy magas a költsége (700 

eFt)  A mi embereinknek nincs jogosultságuk erre – és ha baleset történik? – nem tehetjük meg, egy 

embernek van engedélye. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a FPB megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat és 3 

igennek elfogadásra javasolja. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata az árajánlatok 

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

költségvetési tartalékkeret terhére az alábbi döntést hozta: nettó eFt 
- Berente kerékpárút felújítása (közbeszerzés) PAPEX Kft 49 849,0 eFt 

- Berente kerékpárút felújítása műszaki ellenőrzése (1,91 %)  PARAVENT KFt 740,0 eFt 
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- Berente „E-garázs- napelemes rendszer kiépítése” MOBIL-ESCO Zrt 13 100,0 eFt 

- Alacska „E-garázs- napelemes rendszer kiépítése” MOBIL-ESCO Zrt 13 100,0 eFt 

- Berente, Alacska „E-garázs- napelemes rendszer kiépítése”műszaki ell.-e Gottfried István 230,0 eFt 

- Berente elektromos jármű, felépítmény beszerzése  MOBIL-ESCO Zrt 3600,0 eFt 

- Alacska elektromos jármű, felépítmény beszerzése  MOBIL-ESCO Zrt 3200,0 eFt 

- Berente volt szv.tisztítótelep fakivágás  SWORDFISH Kft 790,0 eFt 

- Berente térfigyelő kamerák bővítése  Duálplus Kft 211,6 eFt 

- Berente volt szv.tisztítótelep átemelő gépház felújítás/kiváltás tervezés Durbák Beatrix 292,5 eFt 

 Macsuga Zoltán 350,0 eFt 

- Berente 476-486, 0211/2 többcélú víztározó tervezés Durbák Beatrix 275,0 eFt 

- Berente 476-486, 0211/2 többcélú víztározó geodéziai felmérése KT Földmérő Kft 60,0 eFt 

- Berente bekötőút aszfaltburkolat javítás, kátyúzás (többletmunka) KV Kft 242,2 eFt 

- Berente csapadékvízelvezetés Bajcsy-Zs. lakótelep Podráczki és Társa Kft10 443,0 eFt 

- Berente csapadékvízelvezetés Külterület (0219,0247, 0257 …) Podráczki és Társa Kft 8 344,2 eFt 

- Berente csapadékvízelvezetés műszakiellenőrzés Kovács István 357,9 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. 

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal  és 1 fő képviselő nem szavazott az alábbi határozatot 

hozza: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 245/2014.(VII.31.) határozata az árajánlatok 

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

költségvetési tartalékkeret terhére az alábbi döntést hozta: nettó eFt 
- Berente kerékpárút felújítása (közbeszerzés) PAPEX Kft 49 849,0 eFt 

- Berente kerékpárút felújítása műszaki ellenőrzése (1,91 %)  PARAVENT KFt 740,0 eFt 

- Berente „E-garázs- napelemes rendszer kiépítése” MOBIL-ESCO Zrt 13 100,0 eFt 

- Alacska „E-garázs- napelemes rendszer kiépítése” MOBIL-ESCO Zrt 13 100,0 eFt 

- Berente, Alacska „E-garázs- napelemes rendszer kiépítése”műszaki ell.-e Gottfried István 230,0 eFt 

- Berente elektromos jármű, felépítmény beszerzése  MOBIL-ESCO Zrt 3600,0 eFt 

- Alacska elektromos jármű, felépítmény beszerzése  MOBIL-ESCO Zrt 3200,0 eFt 

- Berente volt szv.tisztítótelep fakivágás  SWORDFISH Kft 790,0 eFt 

- Berente térfigyelő kamerák bővítése  Duálplus Kft 211,6 eFt 

- Berente volt szv.tisztítótelep átemelő gépház felújítás/kiváltás tervezés Durbák Beatrix 292,5 eFt 

 Macsuga Zoltán 350,0 eFt 

- Berente 476-486, 0211/2 többcélú víztározó tervezés Durbák Beatrix 275,0 eFt 

- Berente 476-486, 0211/2 többcélú víztározó geodéziai felmérése KT Földmérő Kft 60,0 eFt 

- Berente bekötőút aszfaltburkolat javítás, kátyúzás (többletmunka) KV Kft 242,2 eFt 

- Berente csapadékvízelvezetés Bajcsy-Zs. lakótelep Podráczki és Társa Kft10 443,0 eFt 

- Berente csapadékvízelvezetés Külterület (0219,0247, 0257 …) Podráczki és Társa Kft 8 344,2 eFt 

- Berente csapadékvízelvezetés műszakiellenőrzés Kovács István 357,9 eFt 

Az árajánlatok kimutatása a jkv. 1.  számú mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző  Határidő: folyamatos 
 

2.1. A 203/2014. (VI.19.) kt. határozat módosítása 

 
Fortuna János jegyző: a múlt évben pályázati kiírás jelent meg, mivel Alacska a Bükk LEADER-be 

benne van, így közösen pályázunk, hogy a napelemes rendszer megépüljön. Része lett volna a 

pályázatnak az elektromos jármű is. A pályázatot a LEADER Egyesület készítette. 

Nyeste József képviselő: készült valamilyen hatástanulmány? Mennyi a megtérülési ideje? 

Juhász József polgármester: nem tudom, hogy mennyi idő alatt térül meg, senki nem tudja. ne várja el 

tőlem mint polgármestertől, hogy hogy tudjam a pontos paramétereket. Hosszú távon megéri az 
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elektromos jármű. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mi sem vagyunk „h….ék”. Mosolyogva 

támogatta a BC Együttműködési megállapodást és nemmel szavazott, nem most kellene harcolni, akkor 

kellett volna, amikor tanműhely vezető volt. 

Szeretném majd feltenni szavazásra, hogy a képviselő-testületi ülésekről ne legyen televíziós közvetítés, a 

választások miatt. A jelenlegi testület helyzeti előnyben van. akit érdekel a faluban, el kell jönni az ülésre.  

Pogány Sándor képviselő: energiaudvar, új autó: nem támogattam akkor sem, hogy Alacskának Berente 

fizesse ki az ÁFA-t. A kölcsönt sem támogattam mert nem tartom helyesnek. Abban nagyon bízom, ha 

meglesz ez az autó hozza az előnyöket. Nagyon bízom benne, hogy 8 évig működni fog és visszajön az 

ára.  

Fortuna János jegyző: a napelemes rendszer tiszta nyereség lesz, elkészítem a következő ülésre a 

számításokat.  

Pogány Sándor képviselő: már ez elhangzott az elmúlt üléseken is. 

Fortuna János jegyző: adtunk már másoknak is kölcsönt. Ez egy közös pályázat, a testület erről már 

döntött, már jóvá lett hagyva. Már van egy határozat, ezt módosítanánk, hogy kölcsönt nyújtunk Alacska 

részére. Ha nem fizeti vissza, akkor visszavesszük Alacskától az autót.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: kb. két hónappal ezelőtt volt itt a BC képviselője, ők azt ígérték, hogy a 

kínai tárgyalások után el fognak jönni és beszámolnak. Már értesülhettünk az újságból, hogy Barcikára 

üzemet fognak létesíteni.  

Juhász József polgármester: itt volt S.Varga és azt mondta: fog jönni ide egy cég. Még nem írtuk alá az 

Együttműködési megállapodást, a bevételünk ugyan úgy alakulhat mint tavaly. Ő konkrétumokkal akar 

idejönni. A következő testület fogja eldönteni, hogy ad-e kedvezményt. Addig nem változik a helyi 

adóbevételünk.  

Pogány Sándor képviselő: visszatérve a pályázathoz. Elektromos autó: tudom, hogy milyen határozatok 

voltak elfogadva. Nem tetszik a kölcsön Alacskának. Az autó, hogy mennyire lesz üzembiztos, mennyibe 

fog kerülni  - ezt biztosan ki lehet számolni. Szeretném látni a számításokat. 

Nyeste József képviselő: le kell írni, hogy mennyi a megtérülés, a jegyzőnek valószínű, hogy megéri, jó 

lenne figyelembe venni, hogy Berentének mi lenne jó. 

Juhász József polgármester: azt gondoltam, hogy az elektromos autót el fogja utasítani a testület. Volt 

egy előadás Dr. Nagy úr, akkor a testület bólogatott, akkor nem kellett volna elfogadni. 

Tóth Tamás képviselő: támogattam ezt a pályázatot. A hatástanulmány egy bizonyos típusra vonatkozik.  

Amikor ez elindult az autó egy mellékes dolog volt, első volt a napelemes rendszer. továbbra is 

támogatom, ez a jármű csak ételszállításra vonatkozik típustól függ.  

Fortuna János jegyző: kikérem magamnak amit Nyeste úr feltételezett illetve mondott. Amiért nem 

terjesztettem be a hatástanulmányokat elnézést kérek érte, de még én sem kaptam meg. El lehet napolni, 

ez héten belül pótolják a hatástanulmányt a pályázatírók. Biztos vagyok benne,  

Juhász József polgármester: visszavonjuk ezt a határozatot? Elkészüljön a hatástanulmány? Elfogadjuk 

a pályázatot vagy nem?  

Ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a 203/2014.(VI.19.) 

határozata módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a 203/2014.(VI.19.) határozat módosítására 

vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztés szerint/alábbi kiegészítéssel ……………………. elfogadja. 

A testület 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 beruházásokat terhelő ÁFA (2 x 3 969 eFt) 7 938,0 eFt 

- a járműfelépítmények költsége (3200+3600 + ÁFA) 8 636,0 eFt 

Összesen: 16 574 eFt összegben, a 2014. évi kv.-i tartalékkerete terhére biztosítja. 

A testület egyidejűleg jóváhagyja az alacskai járműfelépítmény finanszírozására vonatkozó 

megállapodást. 

Az előterjesztés és a megállapodás tervezet a jkv.. ….. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal  és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot hozza: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 246/2014.(VII.31.) határozata a 203/2014.(VI.19.) 

határozata módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a 203/2014.(VI.19.) határozat módosítására 

vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

A testület 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 beruházásokat terhelő ÁFA (2 x 3 969 eFt) 7 938,0 eFt 

- a járműfelépítmények költsége (3200+3600 + ÁFA) 8 636,0 eFt 

Összesen: 16 574 eFt összegben, a 2014. évi kv.-i tartalékkerete terhére biztosítja. 

A testület egyidejűleg jóváhagyja az alacskai járműfelépítmény finanszírozására vonatkozó 

megállapodást. 

Az előterjesztés és a megállapodás tervezet a jkv.. 2. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

2.2. BTG és Alacska Község Önkormányzata közötti megállapodás 
Heutschy László BTG vezető: szükségünk van a földterületre a mezőgazdaság bővítésére. az Alacskai 

önkormányzattal közösen szeretnénk megállapodást kötni. 

Szántó Lajos alpolgármester: már erről volt szó, akkor is azt mondtam, hogy először Berentén vegyünk 

területet, nem kell átmenni Alacskára. Van bőven Berentén is terület, tegyük azt rendbe. Most is 

ellenzem, először itt kell rendet rakni. 

Heutschy László BTG vezető: a mi területeinket is kezelésbe vesszük folyamatosan. A földalapú 

támogatás bennünket illet majd meg. Alacskától bérleti díj ellenében vennénk át a területet, a rajta lévő 

hozadék a mi állattartásunkhoz kell. A berentei területeket nem hagyjuk ki, mind a két területre 

koncentrálunk.  

Pogány Sándor képviselő: igazából nem látom ennek az előnyeit egyáltalán.  
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Juhász József polgármester: itt volt Seres Ottó a Munkaügyi központ vezető a BM munkatársával.  100 

db mangalicát lehetne tartani, nekünk 160 db van, 60 db már eleve Alacskának van írva, Alacska ezért 

kaphat még Startos állást. 70 eFt-ot kapunk ha-onként, ez jól hangzik, - mi van ha olyan területet ad át 

Alacska ami bozótos, nekünk a kaszálót nem fogja ideadni. Miért kell nekünk az alacskai, itt van a 

berentei föld is. 

Fortuna János jegyző: 40 ha területet adna bérbe Alacska, eddig szárzúzózták ezt a területet. Olyan 

területek bérbevételéről van szó, ami után már évek óta kapják a támogatást. Nekünk itt vannak az 

eszközeink, az állatállománynak kell a terület. A testület legalább azt hagyja jóvá, hogy bérbe adja a 

területet, ki kellene használni a gépeinket. 

Nyeste József képviselő: A legjobb befektetés az, ha a saját földjeinket kitisztítjuk és ott próbálunk 

gazdálkodni. 

Heutschy László BTG vezető: jó lenne, ha a testület megnézné ezeket a területeket. 

Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a FPB 2 igen 1 tartózkodással javasolja az Együttműködési 

megállapodás elfogadását. 

Tóth Tamás képviselő: elég ha bérbe vesszük ezt a földet, semmilyen Együttműködési megállapodást 

nem kell aláírni 

Juhász József polgármester: mennyi ez az összeg? 

Fortuna János jegyző: 28 eFt/ha 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a BTG és Alacska 

Község Önkormányzata közötti földhaszonbérleti megállapodás elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BTG és Alacska Község önkormányzata 

közötti földhaszonbérleti és a két önkormányzat közötti együttműködési megállapodás tervezetet azt az 

alábbiak szerint fogadja el: 

A testület a földhaszonbérleti szerződést jóváhagyja, míg az együttműködési megállapodás elfogadását 

elnapolja, mivel annak további egyeztetését tartja szükségesnek. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: 2014.08.31. 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal  és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot hozza: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 247/2014.(VII.31.) határozata a BTG és Alacska 

Község Önkormányzata közötti földhaszonbérleti megállapodás elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BTG és Alacska Község önkormányzata 

közötti földhaszonbérleti és a két önkormányzat közötti együttműködési megállapodás tervezetet azt az 

alábbiak szerint fogadja el: 

A testület a földhaszonbérleti szerződést jóváhagyja, míg az együttműködési megállapodás elfogadását 

elnapolja, mivel annak további egyeztetését tartja szükségesnek. 

Az előterjesztés, a megállapodás a jkv. 3. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: 2014.08.31. 
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2.3. BTG előterjesztései 

 
Heutschy László TG vezető: ismerteti az előterjesztéseket: 

 Legszebb konyhakertek díjazása – valamennyi résztvevőnek ajándékcsomag 

 Munka- és védőruha költség – átcsoportosítás 

 Túlóra (bér +járulék) szarvasmarha állomány őrzése  

Nyeste József képviselő: mit takar a munkásruha kifejezés? 

Heutschy László BTG vezető: pólót kapnak és két részes munkaruhát, nálunk ez a gyakorlat. 

Fortuna János jegyző: közalkalmazottakról van szó, a szabályzat szerint részesülnek munkaruhában. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: ezt a munkaruhát kötelező a dolgozóknak hordani? Ha nem hordják, 

kár befektetni a pénzt.  

Nyeste József képviselő: reklamáltak az emberek, hogy nem kaptak pólót, valószínű, hogy a műszaki 

csoportnál fordult ez elő. 

Tóth Tamás képviselő: Erika feltette a kérdést. A munkaruhát kell vagy nem kell viselni? ha nem akkor 

minek vesszük. 

Heutschy László BTG vezető: a közfoglalkoztatási dolgozóknál nagy a fluktuáció, a Startban nincs 

kihordási idő, nem kötelező a munkaruhát egy hónapos foglalkoztatásnál adni. 

Nyeste József képviselő: le kellene ezeket a dolgokat jogilag fektetni. Mi jár és mi nem a dolgozóknak a 

jegyző feladata lenne, hogy lefektesse. 

Fortuna János jegyző: az intézményekben van szabályzat, mindent le lehet szabályozni. A 

közmunkásoknak a Mtv. szerint kell adni a juttatásokat. Fennáll az a probléma – mi van ha valaki 2 

hónapot dolgozik? 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a BTG 

előterjesztéséről  

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

szerint fogadja el: 

- „Legszebb konyhakert” díjazására 150 eFt 

- munka, védőruha beszerzésre (átcsoportosítás) 250 eFt 

- túlóra (bér + járulék) 300 eF 

A testület egyidejűleg támogatja az iskolai mezőgazdasági szakkör létrehozását, s felkéri az 

iskolaigazgatót annak megszervezésére, az augusztusi testületi ülésre írásos előterjesztés készítésére. 

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

Felelős:  intézményvezetők, jegyző    Határidő: 2014. augusztus 19. 
Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 248/2014.(VII.31.) határozata a BTG 

előterjesztéséről  

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

szerint fogadja el: 

- „Legszebb konyhakert” díjazására 150 eFt 

- munka, védőruha beszerzésre (átcsoportosítás) 250 eFt 
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- túlóra (bér + járulék) 300 eF 

A testület egyidejűleg támogatja az iskolai mezőgazdasági szakkör létrehozását, s felkéri az 

iskolaigazgatót annak megszervezésére, az augusztusi testületi ülésre írásos előterjesztés készítésére. 

Az előterjesztések a jkv.4. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  intézményvezetők, jegyző    Határidő: 2014. augusztus 19. 
 

2.4. BMESZ előterjesztése 

Kocsis Bernadett BMESZ ügyintéző ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat tulajdonában lévő 

Berente, Bajcsy-Zs. utca 11. 1/7. sz. alatti lakás felújítási költsége összesen 755.028.- Ft. 

Nyeste József képviselő: az önkormányzati bérlakásokat nem nézi meg az önkormányzat, hogy milyen a 

lakás állaga? a kettő közötti különbséget a volt bérlő fizeti. 

Kocsis Bernadett BMESZ ügyintéző: amikor kiköltözött a lakó készült egy jegyzőkönyv, le van írva 

minden. 

Fortuna János jegyző: amikor beköltözött a bérlő, akkor sem volt sokkal jobb állapotú. Most részletes 

jegyzőkönyv készült a lakás állapotáról. 

Nyeste József képviselő: örülök neki, hogy megváltozott a helyzet, saját bőrömön tapasztaltam, hogy 

nem minden esetben volt így. Úgy költöztem be a lakásba, hogy hiányzott a csap, szekrény stb.  

Juhász József polgármester: vádaskodni nagyon könnyű, a facebookon fent volt, hogy a rendőr miért 

kapja meg a lakást. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a lakást amilyen állapotba átveszi, olyan állapotba kell visszaadni. 

Nyeste József képviselő: nem említettem, hogy a polgármester utalta ki a rendőrnek a lakást. A faluban 

mindenki tudja, hogy a polgármester sisak nélkül jár a faluban. 

Juhász József polgármester: szelektív az emlékezete úgy látszik. Hogy vetted fel a támogatást, hogy 

kaptad meg az 1 mFt-ot? Van neked tulajdonod Berentén? 

Nyeste József képviselő: tudomásom szerint a víz, gáz támogatást azok az emberek is megkapták, akik 

berentei önkormányzati lakásban laknak –én ebben lakom. Szerződést kötöttem, hogy megvásárolom a 

lakást, nekem járnak ezek a juttatások  

Juhász József polgármester: törvényesen neked van tulajdonod? Senki nem kapja meg a támogatást aki 

bérlő.  

Nyeste József képviselő: miből vettem ugyan meg a csapokat, gáztűzhelyt? ebből az 1 mFt-ból. 

Visszafizetem a pénzt itt megígérem.  

Juhász József polgármester a vitát lezárja. 

Kocsis Bernadett BMESZ ügyintéző: az önkormányzati bérlakás felújításának költsége 755.028 Ft. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a PFB elfogadásra javasolja az előterjesztést, de a bérlőt 

terhelő helyreállítási költséget a volt bérlőnek ki kell fizetni.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a BMESZ 

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

alábbiak szerint fogadja el: 

- bérlakás felújításra 755 eFt 
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A testület egyidejűleg utasítja a jegyzőt a - lakás korábbi bérlőjének bérbeadáskori állapotának megfelelő 

- lakásállapot megállapítására, a volt bérlő által esetlegesen okozott károk felmérésére illetve a bérlőt 

terhelő helyreállítási kötelezettség kimutatására. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: 2014.08.31.  

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 249/2014.(VII.31.) határozata a BMESZ 

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

alábbiak szerint fogadja el: 

- bérlakás felújításra 755 eFt 

A testület egyidejűleg utasítja a jegyzőt a - lakás korábbi bérlőjének bérbeadáskori állapotának megfelelő 

- lakásállapot megállapítására, a volt bérlő által esetlegesen okozott károk felmérésére illetve a bérlőt 

terhelő helyreállítási kötelezettség kimutatására. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: 2014.08.31.  

 

 

2.5. Az önkormányzat 2014-2018 évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési terve 

 

Fortuna János jegyző: a belső ellenőrök elkészítették az önkormányzat 2014-2018 évekre vonatkozó 

stratégiai ellenőrzési tervet. Javasolja, hogy a testület fogadja el. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a PFB elfogadásra javasolja a Stratégiai Ellenőrzési 

tervet. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a 2014.  – 2018. 

évekre vonatkozó STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a 2014.  – 2018. évekre vonatkozó 

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV és kockázatelemzés előterjesztéseit, azokat az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

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

Felelős:  intézményvezetők, jegyző    Határidő: folyamatos 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület  6 igen,0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 250/2014.(VII.31.) határozata a 2014.  – 2018. 

évekre vonatkozó STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a 2014.  – 2018. évekre vonatkozó 

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV és kockázatelemzés előterjesztéseit, azokat az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

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

Felelős:  intézményvezetők, jegyző    Határidő: folyamatos 

 



F:\2014.07.31\jkv07_31ny.doc 11  

 

2.6. Miskolci Egyetem Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése 

 
Fortuna János jegyző ismerteti a környezeti potenciál elemzésre vonatkozó ajánlatot: 

Juhász József polgármester: amit mi művelünk arra kellene csak a felmérés, - a sok elhagyatott területet 

minek? Mindenki művelje meg, utána meg fogja tudni mi fog benne teremni. Az ajánlott összeg 

6.46.000.- Ft. Egyelőre az ajánlott összeg felét javasolom elfogadni. 

Heutschy László BTG vezető: tudomásom szerint ez az összeg arra vonatkozik. A talajállapotot ismerni 

kell. A lakosság kiskertjének a vizsgálatát ingyen végzik. Ez az összeg a mezőgazdasági területek 

elemzésére szólna.  

Juhász József polgármester: ezek az egyetemisták nem megengedhető módon viselkedtek itt, innentől 

kezdve tüskét hagy az emberbe. 

Tóth Tamás képviselő: a veszélyes hulladéklerakó részén és Sajószentpéter felé is végezzék el a 

vizsgálatokat és a mangalica telepnél is. 

Pogány Sándor képviselő: lett jelezve az Egyetemre az egyetemisták viselkedése? Ha nem lett jelezve, 

akkor hanyagul bánunk a dolgainkkal. 

Fortuna János jegyző: értesítettem a Tanszék vezetőjét a történtekről, elnézést kért. Tíz fő 

egyetemistából 1-2 ember viselkedése kifogásolható.  

Pogány Sándor képviselő: nem arról van szó, hogy elnézést kértek. Nem megírni kellett volna, hanem 

lefotózni és elküldeni az egyetemre, hogy ilyen emberek jöttek ide.  

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a PFB 3 igennel javasolja elfogadni a Miskolci Egyetem 

ajánlatát  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a Miskolci Egyetem 

Műszaki Földtudományi Kar Földrajz-Geoinformatikai Intézete – környezeti potenciál elemzésre 

vonatkozó - ajánlatának elbírálásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Miskolci Egyetem Műszaki 

Földtudományi Kar Földrajz-Geoinformatikai Intézete – környezeti potenciál elemzésére vonatkozó - 

ajánlatát, azt az alábbiak szerint fogadja el: 

A testület a 2014. évi tartalékkeret terhére nettó 3000 eFt-ot hagy jóvá a környezeti potenciál elemzés I. 

ütemének elvégzésére. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás elfogadásával. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület  4 igen,0 nem szavazattal és 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 251/2014.(VII.31.) határozata a Miskolci Egyetem 

Műszaki Földtudományi Kar Földrajz-Geoinformatikai Intézete – környezeti potenciál elemzésre 

vonatkozó - ajánlatának elbírálásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Miskolci Egyetem Műszaki 

Földtudományi Kar Földrajz-Geoinformatikai Intézete – környezeti potenciál elemzésére vonatkozó - 

ajánlatát, azt az alábbiak szerint fogadja el: 
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A testület a 2014. évi tartalékkeret terhére nettó 3000 eFt-ot hagy jóvá a környezeti potenciál elemzés I. 

ütemének elvégzésére. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás elfogadásával. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

 

2.7. Kardiológiai szakrendelés gépbeszerzési igénye 

 
Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a PFB megtárgyalta a kardiológiai szakrendelés 

gépbeszerzési igényét és elnapolásra javasolja. 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint Szoc.biz. elnök: a Szoc.biz. is megtárgyalta és nem támogatja a 

gép beszerzését. Felhívtam az OEP és erre nem lehet igénybe venni támogatást. Pályázni lehet, szeretném 

kérni, hogy valaki figyelje a pályázati kiírást. 

Juhász József polgármester javasolja a napirend elnapolását. 

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

elnapolja a kardiológiai szakrendelés gépbeszerzési igényét. 

 

2.8. Berente 5 hrsz-ú volt bányafőépület felújítási tervezői szerződése 

 
Juhász József polgármester: a bányaépület jogerős építési engedélye mikorra várható ? 

Fortuna János jegyző: a Katasztrófavédelem - mint szakhatóság - még nem adta meg a hozzájárulását. 

Tóth Tamás képviselő: a tervező bebizonyította, hogy hogy nem lehet elintézni valamit – nem 

támogatom. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a PFB 2 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a 

határozati javaslatot. 

Szántó Lajos alpolgármester: Tóth képviselőnek igaza van, hogy fenntartásai van a tervezővel 

kapcsolatban. Ha a tervező nem fogja beadni engedélyeztetésre, évekig elhúzódhat. Ördögi csapdába 

kerültünk. 

Tóth Tamás képviselő: garancia még mindig nincs arról, hogy mikorra lesz meg az engedély, mikor 

kezdődhet el a munka?! Nem nagy a bizodalmam. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a Berente 5 hrsz-ú 

volt bányafőépület felújítási tervezői szerződéséről szóló, 169/2014.(V.29.) határozattal módosított 

103/2014.(III.27.) határozat módosításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a tervezővel 2014. július 17.-én felvett 

egyeztetési jkv.-ben foglaltakat, a Berente 5 hrsz-ú volt bányafőépület felújítási tervezői szerződéséről 

szóló, 169/2014.(V.29.) határozattal módosított 103/2014.(III.27.) határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

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

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

elkészítésére kötött tervezői szerződés érvényesnek tekinti, az alábbi feltételekkel: 

- a tervező teljesíti hiánypótlási kötelezettségét az építési hatóság felé, 

- a végszámla a jogerős építési engedély kiadása után nyújtható be, 

- a 20 %-os maximális kötbér a végszámlából levonásra kerül. 

Az egyeztetési jkv. a jkv…. számú mellékletét képezi. 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 252/2014.(VII.31.) határozata a Berente 5 hrsz-ú 

volt bányafőépület felújítási tervezői szerződéséről szóló, 169/2014.(V.29.) határozattal módosított 

103/2014.(III.27.) határozat módosításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a tervezővel 2014. július 17.-én felvett 

egyeztetési jkv.-ben foglaltakat, a Berente 5 hrsz-ú volt bányafőépület felújítási tervezői szerződéséről 

szóló, 169/2014.(V.29.) határozattal módosított 103/2014.(III.27.) határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

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

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

elkészítésére kötött tervezői szerződés érvényesnek tekinti, az alábbi feltételekkel: 

- a tervező teljesíti hiánypótlási kötelezettségét az építési hatóság felé, 

- a végszámla a jogerős építési engedély kiadása után nyújtható be, 

- a 20 %-os maximális kötbér a végszámlából levonásra kerül. 

Az egyeztetési jkv. 8. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
 

2.9. Református Egyház kérelme 

Juhász József polgármester ismerteti a Református Egyház kérelmét. Az egyházközségünk tagjai 

nevében kérik a templom hangosító rendszer kiépítését, melynek költsége összesen 594.995.- Ft. 

Nyeste József képviselő: amikor a beszámolójuk volt akkor is volt kérelem hangosítás, parkoló. Meg 

kellene kérdezni tőlük, hogy a parkolót kérik e még. 

Tóth Tamás képviselő: volt arról szó korábban, hogy minden újszülöttnek ültetünk egy fát, nem lett 

belőle semmi. Ott meg lehetne építeni a parkolót az egyháznak. Nincs akadály mentesítve a templom.  

Juhász József polgármester: az akadály mentesítésre az egyháznak megvan a pénze. 

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke: a PFB 500 eFt támogatást javasol. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a Református Egyház 

kérelmének elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Református egyház kérelmét, a templom 

hangosításának költségeihez a 2014.évi kv.-i tartalékkeret terhére 500 eFt támogatást nyújt.  

A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás elfogadásával. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 253/2014.(VII.31.) határozata a Református 

Egyház kérelmének elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Református egyház kérelmét, a templom 

hangosításának költségeihez a 2014.évi kv.-i tartalékkeret terhére 500 eFt támogatást nyújt.  

A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás elfogadásával. 

Az előterjesztés a jkv. 9. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

2.10. Katolikus Egyház kérelme 

 

Juhász József polgármester: a Katolikus egyház támogatást szeretne kérni a templom kert keresztjeinek 

felújításához.  

Tóth Tamás képviselő: a templom kertben 2 db kereszt van, a hívekkel mindenképpen szükséges az 

egyeztetés. 

Szántó Lajos alpolgármester: a gondnokkal beszéltem, 1 mFt lenne az összeg 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a temetői kereszt is igen csak felújításra szorul.  

Nyeste József képviselő: szerintem a hívek mondják meg milyet szeretnének és mennyibe kerül. 

Juhász József polgármester: javasolja, hogy a testület hagyjon jóvá 1 mFt keretösszeget. Ismerteti a 

határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a Római Katolikus 

Egyház kérelmének elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Római Katolikus egyház kérelmét, a 

templom kert keresztjeinek felújítási költségeihez a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére 1000 eFt 

támogatást nyújt.  

A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás elfogadásával. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 254/2014.(VII.31.) határozata a Római Katolikus 

Egyház kérelmének elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Római Katolikus egyház kérelmét, a 

templom kert keresztjeinek felújítási költségeihez a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére 1000 eFt 

támogatást nyújt.  

A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás elfogadásával. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

2.11. Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub kérelme 

 
Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a FPB megtárgyalta Szendrő Városi Sport és Szabadidő 

Klub támogatási kérelmét és elutasításra javasolja. 
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Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata Szendrő Város 

Mozgásművészeti Szakosztálya kérelmének elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és E l u t a s í t ja Szendrő Város 

mozgásművészeti Szakosztálya támogatási  kérelmét 

A kérelem a jkv. ….. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 255/2014.(VII.31.) határozata Szendrő Város 

Mozgásművészeti Szakosztálya kérelmének elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és E l u t a s í t ja Szendrő Város 

mozgásművészeti Szakosztálya támogatási  kérelmét 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

2.12. Helyi értéktár bizottság létrehozása  

 
Fortuna János jegyző: a még meglévő emléktárgyakat össze kellene gyűjteni. Települési értéktár 

bizottságot egy önkormányzati határozattal létre lehet hozni és nem kell, hogy tagjai valamennyien 

képviselő-testületi tagok legyenek. A kis települések közül többen létrehozhatnak tájegységi értéktár 

bizottságokat is, ami könnyebbséget jelent. 

Tóth Tamás képviselő: először kellene egy olyan helyet találni, ahol az értékeket tárolni lehet pld. 

Faluház.  

Szakmári Attila képviselő mint a PFB elnöke:a PFB 3 igen szavazattal javasolja a helyi értéktár 

létrehozását. Az értékek elhelyezésének ideiglenes helye Kandó K. utca 9.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a helyi értéktár 

bizottságról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a helyi értéktár bizottság létrehozására 

vonatkozó előterjesztést, azt a település értékeinek megóvása, összegyűjtése céljából támogatja. 

A testület a helyi értékek számbavétele, megőrzése érdekében helyi értéktár bizottságot hoz létre, 

melynek tagjai: 

- a Közművelődési és Közoktatási Bizottság tagjai 

- a helyi kv.-i szervek vezetői, 

- a helyi civil szervezetek vezetői. 

A bizottság maga választja meg elnökét és működésének szabályait. A bizottság ügyviteli, 

adminisztrációs feladatait a BKÖH látja el. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

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



F:\2014.07.31\jkv07_31ny.doc 16  

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 256/2014.(VII.31.) határozata a helyi értéktár 

bizottságról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a helyi értéktár bizottság létrehozására 

vonatkozó előterjesztést, azt a település értékeinek megóvása, összegyűjtése céljából támogatja. 

A testület a helyi értékek számbavétele, megőrzése érdekében helyi értéktár bizottságot hoz létre, 

melynek tagjai: 

- a Közművelődési és Közoktatási Bizottság tagjai 

- a helyi kv.-i szervek vezetői, 

- a helyi civil szervezetek vezetői. 

A bizottság maga választja meg elnökét és működésének szabályait. A bizottság ügyviteli, 

adminisztrációs feladatait a BKÖH látja el. 

Az előterjesztés a jkv.12. sz. mellékletét képezi.  

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

2.13. Szabadidőparkba tervezett szabadtéri színpad 

 
Szakmári Attila képviselő mint a FPB elnöke: a FPB javasolja, a szabadidőparkba tervezett szabadtéri 

színpad kivitelezésének elnapolását 2015. évre 

Juhász József polgármester egyetért a javaslattal. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elnapolja a 

szabadidőparkba tervezett szabadtéri színpad létrehozását 2015. évre. 

 

 

2.14. Közterület-felügyelet létrehozása 

 
Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést.  

Pogány Sándor képviselő: a közterület felügyelő nem olyan lenne mint egy rendőr, jobban lehet védeni a 

személyi értékeinket. A közterület felügyelőnek megvannak a jogosítványai. Előfordulnak olyan 

járművek, amik nem közútra valók stb., gond van a kutyákkal is. El kell indítani. 

Nyeste József képviselő: egyetértek Pogány képviselővel vannak dolgok amit meg kell védeni. Ha lakást 

adunk a rendőrnek, akkor a feladatát ezzel csökkentsük? – ezen el kell gondolkozni. úgy látom 

kidolgozatlan. 

Juhász József polgármester: a jegyzőnek kell megnézni a törvényi lehetőségeket. 

Fortuna János jegyző: nekem lesz ezzel feladatom, a közterület felügyelő heti öt napon, napi 8 órában 

fog dolgozni. A térfigyelő kamerák felvételeit is jogosult megnézni. Költsége kb. 4 mFt éves szinten, ne 

várjunk ettől az intézménytől csodát.  

Szántó Lajos alpolgármester. támogatni  kell a közterület felügyelet létrehozását. 
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Pogány Sándor képviselő: a közterület felügyelő működése attól függ hogy lesz kiadva a munka neki. 

Hányszor volt olyan eset, amit az önkormányzat megvizsgált pld. kóbor kutya, megpakolt szatyorral 

jönnek a hegyről (nem földtulajdonosok) – nincs ellenőrizni. A hivatalba is lehetne egy biztonsági őr.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: azon csodálkozom, hogy a Jegyző úr ezt nem támogatja, de egy 

rendőrnek odaadtunk ez lakást. 

Juhász József polgármester: a jegyzőnek a tanácsait nem kell figyelembe venni. Az állást meg kell 

pályáztatni. Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a közterület 

felügyelet rendszerről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a közterület felügyeleti rendszer 

bevezetéséről készített előterjesztést, az alábbi döntést hozta: 

1.  A Képviselő-testület közterület-felügyelői álláshelyet hoz létre 2014. szeptember 1-i hatállyal a közös 

önkormányzati hivatal állományában. 

2.  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, továbbá a közterület-felügyelői munkakör 

betöltésére vonatkozó pályázati felhívást a soron következő ülésre készítse elő, egyeztetve Alacska 

Község polgármesterével. 

Az előterjesztés a jkv…. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 257/2014.(VII.31.) határozata a közterület 

felügyelet rendszerről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a közterület felügyeleti rendszer 

bevezetéséről készített előterjesztést, az alábbi döntést hozta: 

1.  A Képviselő-testület közterület-felügyelői álláshelyet hoz létre 2014. szeptember 1-i hatállyal a közös 

önkormányzati hivatal állományában. 

2.  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, továbbá a közterület-felügyelői munkakör 

betöltésére vonatkozó pályázati felhívást a soron következő ülésre készítse elő, egyeztetve Alacska 

Község polgármesterével. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

2.15. Általános iskola előterjesztés: Füzetcsomag 

 
Gyenesné Kovás Enikő ált.isk.ig.:  ismerteti az előterjesztést. A füzetcsomag ára rendelkezésre áll a 

költségvetésben. 

Szakmári Attila képviselő mint FPB elnöke: a FPB megtárgyalta az Általános iskola előterjesztését és 

elfogadásra javasolja. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a Berentei Általános 

Iskola előterjesztéseiről 
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Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berentei Általános Iskola előterjesztéseit, 

az alábbi döntést hozta: 

A 2014.évi kv.-i tartalékkeret terhére nettó 282,5 eFt-ot biztosít a füzetcsomagok beszerzésére. 

támogatást nyújt.  

A testület egyidejűleg támogatja fakultatív szakkörök beindítását. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 258/2014.(VII.31.) határozata a Berentei Általános 

Iskola előterjesztéseiről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berentei Általános Iskola előterjesztéseit, 

az alábbi döntést hozta: 

A 2014.évi kv.-i tartalékkeret terhére nettó 282,5 eFt-ot biztosít a füzetcsomagok beszerzésére. 

támogatást nyújt.  

A testület egyidejűleg támogatja fakultatív szakkörök beindítását. 

Az előterjesztések a jkv. 14. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

 

2.16. Berente, Petőfi S. utca 61. bérlő kérelme 

 

Fortuna János jegyző: tegnap érkezett a kérelem, a bérlő szeretné felújítani a boltkén működő ingatlant. 

A bérlő csak a tulajdonos hozzájárulásával végezhet felújítási munkát, lelakhatja a ráfordított költséget.  

Juhász József polgármester a FBP nem tárgyalta, ezért javasolja a kérelem elnapolását. 

 

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

elnapolja a Berente, Petőfi S. utca 61. bérlő kérelmét. 

 

2.17. ZOOM66 Bt. kérelme 

 

Juhász József polgármester: a ZOOM66 Bt. 2013. évben kötött szerződést a Berente Televízió 

szolgáltatás működtetésére. 

Gergelyffy György ZOOM66 Bt.: három kéréssel fordultam a képviselő-testület elé: 

1. a szolgáltatási díj infláció mértékével való megemelése  

2. szerződés meghosszabbítása 

3. dokumentációk archiválásához szükséges laptop vásárlás 

Tóth Tamás képviselő: az első és a harmadik kérelmet támogatom. 

Juhász József polgármester: javaslom hogy a kérelemről külön-külön határozatban döntsön a testület. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a ZOOM66 Bt 

kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a ZOOM66 Bt kérelmét, az alábbi döntést 

hozta: 

A  2014. évi szolgáltatási díjat  90 eft-al megemeli. 

A kérelem a jkv. ….. sz. mellékletét képezi. 

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

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 259/2014.(VII.31.) határozata a ZOOM66 Bt 

kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a ZOOM66 Bt kérelmét, az alábbi döntést 

hozta: 

- A 2014. évi szolgáltatási díjat  90 eFt-al megemeli, 

A kérelem a jkv. 15. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 
Juhász József polgármester: kérem, hogy a képviselő-testület szavazzon a szerződés 1 évvel történő 

meghosszabbításáról. Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a ZOOM66 Bt 

szerződés meghosszabbításának elfogadásáról/elutasításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a ZOOM66 Bt kérelmét, az alábbi döntést 

hozta: 

Az önkormányzat és a ZOOM66Bt között fennálló szolgáltatási szerződést meghosszabbítja/elutasítja 

2014. év végéi. 

A kérelem a jkv. ….. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a ZOOM66 Bt. 

szerződés meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmét. 

 
Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazzon a ZOOM66 Bt. laptop vásárlási 

kérelméről. Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(VII.31.) határozata a ZOOM66 Bt 

kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a ZOOM66 Bt kérelmét, az alábbi döntést 

hozta: 

A szolgáltató részére 160 eFt értékű laptopot ad át használatra, a szolgáltatási szerződés időtartamára. 

A kérelem a jkv. ….. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 260/2014.(VII.31.) határozata a ZOOM66 Bt 

kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a ZOOM66 Bt kérelmét, az alábbi döntést 

hozta: 

A szolgáltató részére 160 eFt értékű laptopot ad át használatra, a szolgáltatási szerződés időtartamára. 

A kérelem a jkv. 16. sz. mellékletét képezi. 

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

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

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

szóló tájékoztatót. 

Juhász József polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a tájékoztatást. 

 

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

két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatókról szóló tájékoztatást. 

 

 

4. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

4.1 Képviselői bejelentés 

 
Szántó Lajos alpolgármester: a Művelődési háznál elhelyezett faragott táblák mikor lesznek 

kihelyezve? 

Hautschy László BTG vezető: hamarosan elkészül az alap és utána ki lesz helyezve. 

Nyeste József képviselő: magán jellegű dolog: a mai napon meg lettem vádolva, hogy jogtalanul vettem 

fel az önkormányzat által nyújtott 75 eFt-os támogatást, szünetben hazamegyek és idehozom – igaz, hogy 

megyek nyaralni, de visszafizetem. Nekem van egy önkormányzati lakásom, aminek a részletét több éve 

fizetem, elmaradásom soha nem volt. Ezt felfüggesztem, a lakás nem vásárolom meg. Az 1 mFt-os 

beruházási támogatást a lakára költöttem. Mérjék fel, amiket én vásároltam, ha nem fedezi akkor a 

különbözetet ki fogom fizetni. Ez nem elkapkodott döntés. Nem juttattam előnybe magamat soha, a 

jövőben is fogok rá figyelni. 

 

 Lakossági panasz 

Pogány Jánosné lakos: Balatonszepezdi táborral kapcsolatban: Ilyen körülmények között idős embereket 

üdültetni lehetetlen, a rabtáborban különb helyen aludtak az emberek. Nem tudom kivette át, megnézte 

egyáltalán? – ez rettenetes. Emeletes ágy, a mosdó szinte használhatatlan, lópokróc – ez gyalázat. 

Nyeste József képviselő: többek között én is megnéztem a tábort. Ez a tábor több éve működik, mely 

szakhatósági engedélyek birtokában van. Bárkivel beszéltem dicséri a tábort. Ez egy szerződés köztünk és 

Barcika között, aki nem szeretné, hogy éljen ez a szerződés, magyarázza meg a gyerekeknek, a 

családoknak, hogy nem mehetnek ingyen nyaralni. Ez a pénz nem kidobott pénz. Bontsuk fel a 

szerződést. 

Tóth Tamás képviselő: ez egy ifjúsági tábor, akivel én találkoztam mid dicsérte.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: nem voltam lent, de akikkel én beszéltem mindenkitől csak jót 

hallottam. 

Juhász József polgármester: jó akart a testület, nem jól sült el. 2015 évre nincs szerződésünk, a 

következő testület úgy dönt ahogy akar. 
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 Lakossági kérelem 

Lukács Gábor lakos: továbbra is problémám van a csapadékvíz elvezetéssel. Ki kell alakítani a 

csapadékvíz elvezető rendszert, vizesedik a terület. A kerítést elkezdte csinálni az önkormányzat, de ne 

folytassák mert be fog dőlni a házunkra. Az útnak sincs komoly alapja, értelmetlen betonozás volt, amit a 

kivitelező végzett.  

Tóth Tamás képviselő: ez kettős probléma, mindenképpen meg kell nézni. 

Fortuna János jegyző: szakemberrel kell megnézni a problémát és ő tegyen műszaki javaslatot. 

Szakember tudja megnézni, hogy az FK-Raszter követte-e el a problémát, egy héten belül kivizsgáltatjuk, 

az augusztusi ülésen lehet erről dönteni.  

Lukács Gábor lakos: magánszemélyként ezt nem tudom megoldani, köszönöm, ha megoldják ezt a 

problémát, 5 éve húzódik már az ügy. az önkormányzat belehajszol abba, hogy menjek a bíróságra, nem 

tudom vállalni ezt az összeget. 

Tóth Tamás képviselő: olyan szakértő kellene, aki garanciát vállal erre. 

Juhász József polgármester:  ismerteti a javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata Lukács Gábor 

Berente ady E. út 5. szám alatti lakos panaszának elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva Lukács Gábor Berente Ady E. út 5. szám 

alatti lakos panaszát, az alábbi döntést hozta: 

1. A testület felkéri a jegyzőt, hogy mélyépítési szakértővel a panaszt vizsgáltassa ki, s készüljön 

szakvélemény és műszaki megoldási javaslat, tervdokumentáció  (műszaki leírás, terv, kv.) a probléma 

megoldására. A műszaki tervdokumentáció alapján a következő ülésre árajánlatokat kell beszerezni. 

2. A közös telekhatár illetve a kerítés és támfal helyének pontos megállapítása céljából készüljön 

földmérői kitűzés és vázrajz. 

3. A testület a szakvélemény, a tervdokumentáció és a kitűzés költségeire a 2014. évi kv.-i tartalékkeret 

terhére 100 eFt-ot biztosít. 

A kérelem a jkv….. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

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

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

7 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 261/2014.(VII.31.) határozata Lukács Gábor 

Berente Ady E. út 5. szám alatti lakos panaszának elbírálásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva Lukács Gábor Berente Ady E. út 5. szám 

alatti lakos panaszát, az alábbi döntést hozta: 

4. A testület felkéri a jegyzőt, hogy mélyépítési szakértővel a panaszt vizsgáltassa ki, s készüljön 

szakvélemény és műszaki megoldási javaslat, tervdokumentáció  (műszaki leírás, terv, kv.) a probléma 

megoldására. A műszaki tervdokumentáció alapján a következő ülésre árajánlatokat kell beszerezni. 

5. A közös telekhatár illetve a kerítés és támfal helyének pontos megállapítása céljából készüljön 

földmérői kitűzés és vázrajz. 

6. A testület a szakvélemény, a tervdokumentáció és a kitűzés költségeire a 2014. évi kv.-i tartalékkeret 

terhére 100 eFt-ot biztosít. 

A kérelem a jkv. 17. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 
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 Polgármesteri indítvány 

 
Juhász József polgármester: Közeledik a választás, a jelenlegi testületnek helyzeti előnye van. Legyen-e 

televíziós közvetítés vagy ne? Szerintem ne legyen. 

Pogány Sándor képviselő: mindenkinek jogában áll eljönni a nyilvános ülésre. 

Nyeste József képviselő: teljesen jogos a felvetés, akik itt ülnek helyzeti előnyben vannak. A 

Kultúrházban minden egyes jelölt elmondhatja az elképzeléseit. 

Fortuna János jegyző: tájékoztatást fogunk adni a választás lebonyolításáról és szabályairól. Úgy 

emlékszem az SZMSZ előírja a nyilvános ülések Tv közvetítését, ez esetben az SZMSZ módosítása is 

szükséges. 

Juhász József polgármester: először arról döntsön a testület, hogy legyen vagy ne legyen televíziós 

közvetítés. Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(VII.31.) határozata a 2014. augusztusi 

munkaterv szerinti nyilvános testületi ülés tv közvetítéséről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete – a 2014. október 12.-i önkormányzati választásokra 

tekintettel – úgy döntött, hogy az ülésen ne legyen TV közvetítés, s ne készüljön videó felvétel sem. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: - 

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

fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 262/2014.(VII.31.) határozata a 2014. augusztusi 

nyilvános testületi ülés tv közvetítéséről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete – a 2014. október 12.-i önkormányzati választásokra 

tekintettel – úgy döntött, hogy az ülésen ne legyen TV közvetítés, s ne készüljön videó felvétel sem. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: - 

 

Fortuna János jegyző: pontosítom korábbi tájékoztatásomat, a hatályos SZMSZ már nem írja elő a TV 

közvetítést, így nem kell az SZMSZ-t módosítani. 

 

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

folytatja munkáját. 

 
kmf. 

 

 

 

Juhász József Fortuna János  Szántó Lajos 

polgármester jegyző    alpolgármester, jkv. hitelesítő 

Mellékletek: 

M 1: 245/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf. árajánlat 

M 2: 246/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf. előterjesztés 

M 3: 247/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf. megállapodás 

M 4: 248/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf. BTG előterjesztés 
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M 5: 249/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf. BMESZ előterjesztés 

M 6: 250/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf. Stratégiai Ellenőrzési terv 

M 7: 251/2014.(VII.31.) kt. határozattal elf. ME árajánlat 

M 8:252/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf.előterjesztés 

M 9:253/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf. Református Egyház kérelme 

M 10:254/2014.(VII.31.) kt. határozattal elf. Katolikus Egyház kérelem 

M 11:255/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf. Szendrő város kérelme 

M 12:256/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf. értéktár előterjesztés 

M 13:257/2014.(VII.31.) kt. határozattal elf. közterület felügyelet rendszer 

M 14:258/2014.(VII.31.) kt. határozattal elf. Ált.isk. kérelem 

M 15:259/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf. ZOOM66 Bt. kérelme 

M 16:260/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf. ZOOM66 Bt. kérelme 

M 17: 261/2014. (VII.31.) kt. határozattal elf. Lukács Gábor lakos kérelem 


