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JEGYZŐKÖNYV 

 

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

Hivatal tárgyalójában megtartott alakuló ülésén, melynek kezdési időpontja 10,00 óra. 

Jelen vannak:  Juhász József  polgármester 

 Pogány Sándor  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József  képviselő 

 Szántó Lajos  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

  

  

 

Szántó Lajos korelnök  köszönti az újonnan megválasztott Juhász József polgármester urat a 

képviselő-testület tagjait, az ülés résztvevőit és Berente lakosságát. Felkérem Vitéz András urat a 

Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2014. október 27.-i önkormányzati 

választás eredményét. 

Vitéz András HVB elnök ismerteti a 2014. október 27.-i önkormányzati választás eredményt. 

Polgármester 

5 fő polgármester jelölt indult a választáson, melyből 

1. Juhász József független jelölt  234 szavazat 

2. Furák Róbert független jelölt  168 szavazat 

3. Tóth Tamás független jelölt   163 szavazat 

4. Szabóné Hegedűs Márta független jelölt   72 szavazat 

5. Dombóvári András független jelölt   12 szavazat 

 

Polgármester 234 szavazattal: Juhász József 

 

Képviselő-testület 

 

31 fő képviselő jelölt indult a választáson, melyből az alábbi hat jelölt szerzett képviselői 

megbízatást: 

 

1. Nyeste József     294 szavazat 

2. Tóth Tamás     263 szavazat 

3. Furák Róbert    201 szavazat 

4. Pogány Sándor     191 szavazat 

5. Szántó Lajos     184 szavazat 

6. Fodorné Szabó Erika   174 szavazat 

 

Gratulál Juhász József polgármester úrnak és a megválasztott képviselőknek.  

 

Szántó Lajos korelnök ismerteti a napirendi pontokat. 
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Nyilvános ülés 

1.,  A 2014. október 12.-i önkormányzati választás hivatalos végeredményének ismertetése, az 

új polgármesteri és képviselői megbízólevelek átadása 

Előadó: Vitéz András HVB elnök 

 

2., Az új képviselők, majd az új polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt 

Az esküszöveget előmondja: Vitéz András HVB elnök 

 

3., A Szervezeti és Működési Szabályzat és a képviselői tiszteletdíj mértékéről, természetbeni 

juttatásairól szóló rendeletek módosítása 

Előadó: Juhász József polgármester, Fortuna János jegyző 

 

4., Bizottsági tagok, elnökök választása, 

Előadó: Juhász József polgármester, Fortuna János jegyző 

 

5., Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással, majd a megválasztott alpolgármester 

eskütétele 

Előadó: Juhász József polgármester 

 

6., A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

Előadó: alpolgármester 

 

7., Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása 

Előadó: Juhász József polgármester 

 

8., Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a folyamatban levő ügyekről (írásban!) 

Előadó: Fortuna János jegyző 

 

9., Egyéb indítványok, javaslatok megvitatása 

Zárt ülés 

 

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

határozathozatal nélkül egyetért a napirendi  pontokkal. Ezzel egyidejűleg elfogadta Nyeste 

József képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

 

2. Napirendi pont 

Az új képviselők, majd az új polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt 

Az esküszöveget előmondja: Vitéz András HVB elnök 

 

Szántó Lajos körelnök: felkérem Vitéz András HVB elnököt, hogy mondja elő az eskü 

szövegét. 

A képviselő-testület tagjai leteszik az esküt. 

Juhász József polgármester leteszi az esküt.  

Juhász József polgármester: köszöntöm a megjelenteket, a megválasztott képviselőket, 

megköszönöm a választópolgároknak a szavazáson való részvételt. Nem csináltam külön 
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programot, sosem voltam a fejlődés gátja. Az ülés előtt egy órás megbeszélést tartottunk, ahol a 

bizottsági posztokat elosztottuk. Arra kérek minden képviselő társamat, amennyiben velem van 

baj, tegyék meg észrevételeiket. Az új alpolgármester személyére javaslatot fogok tenni, ebben is 

konszenzus volt. 

Nyeste József képviselő: úgy gondolom, hogy ami itt történik most ebben a pillanatban a falu 

érdekében történi, minden más öncélú lehet. Nem akarok ünneprontó lenni, de feltétlen 

fontosnak tartom megkérdezni. A faluban elterjedtek olyan hírek, hogy a választás nem volt 

egészen tiszta. Szeretném tudni mi történt, feltétlenül fontosnak tartom a falu tájékoztatását. 

Fortuna János jegyző: A szavazás napján a szavazókörben 3 jkv. került felvételre rendkívüli 

eseményről. 

Az első jegyzőkönyv: Egy választópolgár vagy a bizottsági tagok figyelmetlensége, vagy a 

választópolgár figyelmetlensége miatt 4 db lebélyegezetlen képviselői szavazólapot vitt el. A 

bizottság tagjai azonnal észrevették és visszakérték, ez az esemény jegyzőkönyvezésre kerül. Ezt 

jeleztük a Területi Választási Irodának. Valószínű, hogy a rendszer üzemeltetői nem tartották 

olyan súlyosnak, hogy feltegyék. A szavazás után kaptunk további két jegyzőkönyvet.  

Második jegyzőkönyv: A delegált tagok azt kifogásolták, hogy a választó polgároknak 

segédletük volt. Ez nem törvénytelen, ezért nem kerülhetett kifogás benyújtása.  

Harmadik jegyzőkönyv: a mozgóurnás szavazás során 3 olyan mozgóurnát kérő személy volt, 

aki belátásának nem volt tudatában, valószínű nem szavazott. 

Négy fontos dolog szükséges ahhoz, hogy megalapozott kifogással lehessen élni. Az ott lévő 

delegáltak úgy gondolták, hogy nem nyújtanak be kifogást. A választás törvényesen lezajlott. 

 

Nyeste József képviselő: ez nyíl ülés, bárki eljöhetett volna. É nem voltam ott a szavazáson, 

még delegáltat sem küldte. Úgy gondolom ez a delegáltak feladata lett volna, azok az emberek, 

akik nekem mondták nem jöttek el, kénytelen vagyok elhinni természetesen, hogy teljesen 

jogszerű volt.  

 

 

3. Napirendi pont 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a képviselői tiszteletdíj mértékéről, természetbeni 

juttatásairól szóló rendeletek módosítása 

 

3.1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Fortuna János jegyző ismerteti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló és a képviselők 

tiszteletdíjáról szóló rendelet tervezetet. A honlapon található rendelet tervezettel ellentétben a 

bizottságok az alábbiak szerint alakulnak: 
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 Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  3 fő 

 Szociális- és Egészségügyi Bizottság 3 fő 

 Közoktatási és Közművelődési Bizottság  3 fő 

Juhász József polgármester: javaslom a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 

elfogadását. 

Ismerteti a rendelet tervezetet: 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(IX.6.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

(a rendelettervezet a jkv. 1. sz. mellékletét képezi) 

 

Tóth Tamás képviselő javasolja a rendelet tervezet 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 az alábbi 

rendeletet alkotja: 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(IX.6.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

(a rendelet a jkv. 2. sz. mellékletét képezi) 

 

3.2  A képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló rendelet 

Fortuna János jegyző: a törvényi előírásoknak megfelelően hatályon kívül kell helyezni a 

képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló rendeleteket és egy 

újat kell alkotni. 

a) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) 100 000 Ft/hó 

b) A bizottsági tag képviselő az alapdíjon felül jogosult az   

 alapdíj 70 %-ára, amelynek összege  70 000 Ft/hó 

c) Nem képviselő bizottsági tag az alapdíj 50%-ára jogosult, összege  50 000 Ft/hó 

d) A bizottsági elnökök az alapdíjon felül, az alapdíj 100 %-ára 

jogosultak, ennek összege 

100 000 Ft/hó 

 

A Mötv. 32. § (2) bekezdés g) pontja szerinti átalány összegét a testület havi bruttó 30.000 Ft-

ban állapítja. meg. 

Juhász József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet, melyet javasol elfogadni. 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2014.(X.28.) 
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önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a 

természetbeni juttatásokról 

(a rendelettervezet a jkv. 3. sz. mellékletét képezi) 

 

Tóth Tamás képviselő javasolja a rendelet tervezet 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 az alábbi 

rendeletet alkotja: 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2014.(X.28.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a 

természetbeni juttatásokról 

(a rendelet a jkv. 4. sz. mellékletét képezi) 

 

4. Napirendi pont 

Bizottsági tagok, elnökök választása 

 

Fortuna János jegyző: az előzetes egyeztetés szerint a bizottságok elnökei és tagjai az alábbiak 

szerint alakulnak majd: 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság (PFB) 

Elnök:  Tóth Tamás  
Tagjai:  Fodorné Szabó Erika  

 Szántó Lajos  
Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEB) 

Elnök:  Furák Róbert  
Tagjai:  Fodorné Szabó Erika  

 Nyeste József  
Közoktatási és Közművelődési Bizottság (KMB) 

Elnök:  Nyeste József  
Tagjai:  Furák Róbert  

 Tóth Tamás   
 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(X.27.) határozata a bizottságok 

tagjainak és elnökeinek megválasztásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a bizottságok tagjaira és 

elnökeire vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság (PFB) 

Elnök:  Tóth Tamás  
Tagjai:  Fodorné Szabó Erika  

 Szántó Lajos  
Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEB) 

Elnök:  Furák Róbert  
Tagjai:  Fodorné Szabó Erika  
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 Nyeste József  
Közoktatási és Közművelődési Bizottság (KMB) 

Elnök:  Nyeste József  
Tagjai:  Furák Róbert  

 Tóth Tamás   
Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő 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 368/2014.(X.27.) határozata a bizottságok 

tagjainak és elnökeinek megválasztásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a bizottságok tagjaira és 

elnökeire vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság (PFB) 

Elnök:  Tóth Tamás  
Tagjai:  Fodorné Szabó Erika  

 Szántó Lajos  
Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEB) 

Elnök:  Furák Róbert  
Tagjai:  Fodorné Szabó Erika  

 Nyeste József  
Közoktatási és Közművelődési Bizottság (KMB) 

Elnök:  Nyeste József  
Tagjai:  Furák Róbert  

 Tóth Tamás   
Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

5. Napirendi pont 

Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással, majd a megválasztott alpolgármester 

eskütétele 

 

Fortuna János jegyző: az új Ötv. alapján titkos szavazással kell dönteni az alpolgármester 

személyéről. A Közoktatási és Közművelődési Bizottság látja el az ügyrendi feladatokat is. 

Javaslom, hogy a Polgármester rendeljen el szünetet a titkos szavazás lebonyolítására. 

Juhász József polgármester: alpolgármesternek javaslom Pogány Sándor képviselőt. 

 

Juhász József polgármester szünetet rendel el. 
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Nyeste József képviselő mint a Közokt. és Közműv.biz. elnöke: a titkos szavazás lezajlott. 

Igen, nem és tartózkodással szavazhattak a képviselők előre elkészített szavazólapon. 

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet Nyeste József bizottsági elnök szó szerint ismerteti. 

A titkos szavazás eredménye: 

Nyeste József biz.elnök megállapítja, hogy 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

Berente község alpolgármestere Pogány Sándor.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

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

alpolgármester megválasztásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, 

titkos szavazással – Pogány Sándor képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. 

Az titkos szavazásról készült jkv. jelen jkv. 5. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 

 

Nyeste József képviselő mint a Közokt. és Közműv.biz. 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 369/2014.(X.27.) határozata az 

alpolgármester megválasztásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, 

titkos szavazással – Pogány Sándor képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. 

Az titkos szavazásról készült jkv. jelen jkv. 5. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 

 

Juhász József polgármester: az ülés vezetését a következő napirendi pontra átadom az 

alpolgármester úr részére 

 

6. Napirendi pont 

A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása  

 

Pogány Sándor alpolgármester: megragadnám az alkalmat, szeretném megköszönni a 

választópolgárok szavazatait. 

Ismerteti a polgármester illetményéről és költségtérítéséről szóló határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(X.27.) határozata a polgármester 

és illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

- Juhász József polgármester illetményét 2014. október 13.-tól 344 400 Ft/hó, illetve a havi 

költségtérítését ennek 15 %-a, 51 660 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 

 

Pogány Sándor alpolgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

Juhász József polgármester bejelenti érintettségét. 

Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 képviselő nem 

szavazott) meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 370/2014.(X.27.) határozata a 

polgármester és illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

- Juhász József polgármester illetményét 2014. október 13.-tól 344 400 Ft/hó, illetve a havi 

költségtérítését ennek 15 %-a, 51 660 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 

 

 

7. Napirendi pont 

Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása 

 

Juhász József polgármester ismerteti az alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről 

készült határozati javaslatot: 

 

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

alpolgármester és illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

– Pogány Sándor alpolgármester illetményét 2014. október 13.-tól 177 200 Ft/hó, illetve a havi 

költségtérítését ennek 15 %-a, 25 830 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 

 

Nyeste József képviselő mint a Közokt. és Közműv.biz. elnöke javasolja a határozati javaslat 

elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester bejelenti érintettségét. 

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, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással (1 képviselő nem szavazott) 

meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 371/2014.(X.27.) határozata az 

alpolgármester és illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

– Pogány Sándor alpolgármester illetményét 2014. október 13.-tól 177 200 Ft/hó, illetve a havi 

költségtérítését ennek 15 %-a, 25 830 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 

 

 

8. Napirendi pont 

Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a folyamatban levő ügyekről  

 

Fortuna János jegyző: az önkormányzat pénzügyi helyzetéről készült kimutatást táblázatos 

formában készült el, mely a honlapon is megtekinthet, illetve a képviselőknek is megküldtük. A 

számadatok a mai állapotnak megfelelőek.  

Részletesen ismerteti intézményenként a számadatokat, mely a jkv. 6. mellékletét képezi.  

Juhász József polgármester: a szünetben beszélgettünk az Oktatási bizottság elnökével – úgy 

tűnik mintha nem csináltunk volna semmit az elmúlt évek alatt. Ha egy nagy beruházás készül az 

látványos, de a sok kicsi nem. Talán a legnagyobb beruházás a csatornahálózat felújítása, de nem 

látványos. 

 

 

9. Napirendi pont 

Egyéb indítványok, javaslatok megvitatása 

 

9.1.  SztBIO előterjesztés 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezeztő: a havi karbantartás során került megállapításra a kisebbik 

lift meghibásodása. A javítás költsége 367.629.- Ft + Áfa, összesen 466.889.- Ft, mely összeg 

nem volt betervezve a költségvetésbe. 

Juhász József polgármester: a kérelem elfogadását javaslom.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(X.27.) határozata a SztBIO 

előterjesztésének elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint 

jóváhagyja a SztBIO előterjesztését. Felvonó javítására a 2014. évi tartalékkeret terhére 

367.629.- Ft + Áfa (466.889.- Ft) összeget hagy jóvá. 

Az előterjesztés a jkv. 7. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás 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: 
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 372/2014.(X.27.) határozata a SztBIO 

előterjesztésének elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint 

jóváhagyja a SztBIO előterjesztését. Felvonó javítására a 2014. évi tartalékkeret terhére 

367.629.- Ft + Áfa (466.889.- Ft) összeget hagy jóvá.  

Az előterjesztés a jkv. 7. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető    Határidő: azonnal 

 

Juhász József polgármester: a Református egyház akadálymentesítési kérelmét a bizottság nem 

tárgyalta. A télre való tekintettel el kellene fogadni.  

Pogány Sándor alpolgármester: egyeztetés szükséges, a bizottság nem tárgyalta. 

 

 

9.2.  Település Gondnokság előirányzat átcsoportosítási kérelme 

Heutschy László TG vezető: a Település Gondnokság 2014. évi költségvetésében a 

részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása számlán a diákmunka foglalkoztatást 

követően fennmaradt összeget (650 eFt) a Startmunka-programból kikerülők 1 hónapos 

részmunkaidőben történő foglalkoztatására engedélyezni szíveskedjenek. Beruházások számláról 

részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatási számlára 2.400.- eFt.  

A Település Gondnokságnál a mezőgazdasági Startmunka-program 2014. március 1-jén indult, a 

program időtartama 2014. 12. 31-ig, illetve 2015. február 28.-ig tart. A közfoglalkoztatási 

szerződések a támogatási időszakra lettek megkötve a dolgozókkal. Vannak olyan dolgozók, 

akik a TG-nél létesítettek közfoglalkoztatási jogviszonyt, megelőzően már álltak ilyen 

jogviszonyban az önkormányzatnál. Közfoglalkoztatási jogviszony legfeljebb 11 hónapra 

létesíthető. Vannak dolgozók, akiknél szerződést kell módosítani, jogviszonyukat 1 hónapra meg 

kell szakítani.  

Szántó Lajos képviselő: a tartalékodban lévő pénz kifutná az emberek továbbfoglalkoztatását? 

Heutschy László TG vezető: igen 

Szántó Lajos képviselő: ez nem kerül nekünk külön pénzbe, a keret rendelkezésre áll, csak át 

kell csoportosítani, javaslom az elfogadását. 

Furák Róbert képviselő: egyetértek az átcsoportosítással, de írásos előterjesztést nem kaptunk 

róla. Egy olyan írásos anyag készüljön, ahol pontosan lehet látni az összeget a tisztánlátás végett. 

Nyeste József képviselő: egyetértek ezzel. 
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Étkezési tikett: az Általános Iskolában és a Művelődési házban dolgozik 2-3 olyan ember, aki 

nem kapja az étkezési kiegészítést. Javasolnám, hogy ezek az emberek visszamenőleg kapják 

meg az utalványt, a többiek megkapják.  

Tóth Tamás képviselő: komplett kellene kezelni, a többi intézménynél is fennállhat ez a 

probléma.  

Fortuna János jegyző: az intézményvezetőknek kellene ezt kérni. Mind az iskolában, mid a 

Művelődési házban dolgoznak olyan emberek, akik nem önkormányzati dolgozók. Akik pld. a 

KLIK-nél, Művelődési intézménynél dolgoznak, azoknak nem tudunk adni. A rendelet alapján 

olyanról nem tudok, aki önkormányzati közfoglalkoztatott és ne kapna utalványt. Ez a 2-3 ember 

nem az önkormányzat közfoglalkoztatottja, nem adhatok neki étkezési utalványt, esetleg segélyt 

kérhet.  

Pogány Sándor képviselő: a szolgálati rendet be kell tartani, ki kell alakítani. 

 

Visszatérve a Település Gondnokság előterjesztéséhez: 

Heutschy László TG vezető: a zökkenőmentes munkavégzés érdekében szükséges lenne ennek 

a 31 főnek az 1 hónapra történő alkalmazására.  

Tóth Tamás képviselő: olyan emberek dolgoznak itt, akik ide vannak bejelentve, de nem itt 

laknak, fel sem kellett volna venni őket. A létszámot úgy kell összeállítani, aki állandó berentei 

lakos és tényleg itt lakik.  

Nyeste József képviselő: először azt kellene látni, milyen anyagi vonzata van. 

Tóth Tamás képviselő: mennyi az a létszám akire lehet számítani? 

Heutschy László TG vezető: 20-30 fő. 

Nyeste József képviselő: az a probléma, hogy nem tudják mozgatni az embereket, nem tudják 

irányítani.  

Honlap, képújság: minősíthetetlen. Az új testületről egy szó sincs feltéve. 

Pogány Sándor alpolgármester: el kell beszélgetni a Művelődési ház vezetőjével.  

Furák Róbert képviselő kérése: a testületi ülés anyagairól kapjanak írásos anyagot időben. 

Pogány Sándor alpolgármester: a TG vezetője pótolja a hiányosságot 10.29.-ig (szerda) 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

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

Gondnokság előterjesztésének elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint 

jóváhagyja a Település Gondnokság előterjesztését. Jóváhagyja a 3.050.000.- Ft 

átcsoportosítását, közfoglalkoztatás bér és járulékai költségeire. 

Az előterjesztés a jkv. 8. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető    Határidő: azonnal 
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Tóth Tamás 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 373/2014.(X.27.) határozata a Település 

Gondnokság előterjesztésének elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint 

jóváhagyja a Település Gondnokság előterjesztését. Jóváhagyja a 3.050.000.- Ft 

átcsoportosítását, közfoglalkoztatás bér és járulékai költségeire. 

Az előterjesztés a jkv. 8. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető    Határidő: azonnal 

 

Juhász József polgármester a nyilvános ülést bezárt 12,30 órakor, mert a képviselő-testület  

zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Juhász József Fortuna János  Nyeste József   

polgármester jegyző    képviselő, jkv. hitelesítő 

 

Mellékletek: 

M 1: rendelet tervezet 

M 2: 16/2014. (X.28.) ÖR 

M 3: rendelet tervezet 

M 4: 17/2014. (X.28.) ÖR 

M 5: 369/2014. (X.27.) határozattal elfogadott titkos szavazás jkv. 

M 6: Pénzügyi jelentés az önkormányzat pü.-i helyzetéről 

M 7: SztBIO előterjesztés 

M 8: BTG előterjesztés 

meghívó 

jelenléti ív 


