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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 12.-én az Önkormányzati 

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

 

Jelen vannak:  Pogány Sándor  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Szántó Lajos  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő 

Az ülésen nem vett részt: Juhász József  polgármester 

 Nyeste József  képviselő 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

  

  

Pogány Sándor alpolgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  Hiányzik Juhász József polgármester és Nyeste József 

képviselő. Ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Tamás képviselőt javasolja. 

 

NAPIREND: 

1., Aktuális feladatok   

 Előterjesztő: alpolgármester 

a) a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

szóló rendelet módosítása illetve új rendelet elfogadása 

b) a tiszteletdíjak mértékéről szóló rendelet módosítása 

c) Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról szóló rendelet és egyéb 

rendeletek elfogadása 

d) intézményi koncepciók megvitatása 

e) közterület felügyeletről szóló  döntés módosítása 

f) Egyéb bérleti, szolgáltatási díjak módosítása 

- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek, földterületek bérleti díjának módosítása 

  - szolgáltatási díjak módosítása 

g) árajánlatok elbírálása 

2. Egyéb indítványok, javaslatok megvitatása 

 

ZÁRT 

1. önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás,  

2. személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

egyetért a napirendi pontokkal. Ezzel egyidejűleg elfogadta Tóth Tamás  képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

 

1. Napirendi pont 

1.1. A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

szóló rendelet módosítása illetve új rendelet elfogadása 

 

Furák Róbert mint a SZEB elnöke: a rendelet módosításánál a fő cél az volt, hogy a ténylegesen nehéz 

helyzetben lévő családokat segítsük. Fokozott együttműködést várunk el a családoktól is. Új elemként 

jelent meg az önkormányzati egészségügyi segély, rehabilitációs nehézségek segítése pld. gyógyászati 

segédeszközök. Fontos elem kiemelni: a pénzbeli ellátás helyett a természetbeli támogatások felé mozdul 

el a támogatás pld. gyógyszertámogatás számlával igazolva, tüzelőanyag, étkezés. A segély tekintetében 

változás van; évente kétszer lehet igényelni, kivéve a veszélyeztetett élethelyzet, de azt meg kell 

vizsgálni. Háztartási támogatásnál közegészségügyi probléma merült fel. Természetben nyújtható pld. 
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fertőtlenítő, illetve tisztítószerek. Bérlettámogatás módosítása: igénybe vehető max. 25 km-es teljes árú 

bérlet díjáig. Bevezetésre került az első lakáshoz jutók támogatása.  

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: a rendelet mellékletét képezi az intézményi térítési díj. Kérés: 

kerekítve kerüljenek megállapításra. 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: a bizottság 3 %-os emelést javasol, az egyéb 

szolgáltatásoknál 5 %-ot, a TG-hoz tartozó eszközöknél pedig 15 % emelést. 

Pogány Sándor alpolgármester: ha tavaly nem volt emelés, javasolnék 5 % emelést. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta és 3 %-os emelést javasol. 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: egy évben a testület kétszer módosíthat térítési díjat, 

továbbra is 3 %-os emelést javaslok.  

Pogány Sándor alpolgármester: a térítési díjat több oldalról meg lehet közelíteni, az intézményben 

olyan szolgáltatások vannak, ami más intézményben nincs. A bentlakók is megkapják a 40 eFt/fő 

támogatást ugyan úgy mint a többi berentei lakos. Van az intézményben olyan bentlakó, aki nem tud 

fizetni? 

Márföldi Erzsébet SztBIO: igen van, 2 fő.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: továbbra is a 3 % emelést javaslom, az uszodai 

szolgáltatások igénybevételét pedig elnapolásra. 

Pogány Sándor alpolgármester: a felsőfokú oktatásban járók támogatása: évente 120 eFt, úgy módosul, 

hogy félévente 60 eFt a támogatás összege, s két részletben kerül kifizetésre. A rendeletből kikerül az 

uszoda masszás szolgáltatás 28. § (1) bekezdés e) pontja. 

 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

A rendelet tervezet a jkv. 1. mellékletét képezi. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 

25/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelete 

aa szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásához 

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

 

1.2. A tiszteletdíjak mértékéről szóló rendelet módosítása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a régi rendeletben szerepelt a bizottsági külsős tag – kikerült belőle, 

ezért szükséges a rendelet módosítása. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a tiszteletdíjak mértékéről szóló rendelet 

módosításának elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

A rendelet tervezet a jkv. 3. mellékletét képezi. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

alkotja: 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 26/2014.(XII.13.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni 

juttatásokról szóló 17/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (a rendelet a jkv. 4. mellékletét képezi) 

 

 

Formázott: Betűtípus: 11 pt, Nem
Félkövér, Dőlt
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1.3. Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról szóló rendelet 

elfogadása 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

Fortuna János jegyző: a BC Zrt-vel kötött megállapodásban az önkormányzat kötelezettséget vállalt, 

hogy támogatja a BC Zrt. K+F tevékenységét és beruházásait. Ebben a rendelet tervezetben illetve a BC 

Zrtb által véleményezett tervezetben minden vállalkozás egyforma lehetőség szintjén lesz támogatva, a 

HIPA 30 % lesz az az alap, amit a fejlesztésekre, beruházásokra igényelhetnek. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

A rendelet tervezet a jkv. 5. mellékletét képezi. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke a BC Zrt javaslatainak figyelembevételével javasolja a 

vállalkozásfejlesztési rendelet tervezet elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

alkotja: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének  

2 7 /2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete 

Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról 

 (a rendelet a jkv. 6. mellékletét képezi) 

 

 

1.4. A telekadóról szóló hatályos 27/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 

tervezet elfogadása 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a PFB javasolja a rendelet tervezet elfogadását, mivel az 

jobban figyelembe veszi a vállalkozások teherviselő képességét. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

A rendelet tervezet a jkv. 7. mellékletét képezi. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

alkotja: 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 28/2014.(XII.13.) rendelete 

a telekadóról szóló 27/2006.(XII.1.) rendelet módosításáról  
(a rendelet a jkv. 8. mellékletét képezi) 

 

 

1.5. Az építmény adóról szóló hatályos 16/2004.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet tervezet elfogadása 

 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: hasonló a helyzet, mint a telekadónál, az adósávok kerültek 

egyforma szintre.   

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

A rendelet tervezet a jkv. 9. mellékletét képezi. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 
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A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete az 

építményadóról szóló 16/2004.(X.29.) rendelet módosításáról 

 (a rendelet a jkv. 10. mellékletét képezi) 

 

 

1.6. Az iparűzési adóról szóló hatályos 16/2004.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet tervezet elfogadása 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: az alaprendelet elfogadásakor kikerült a rendeletből az 

ideiglenes tevékenység, de a Kormányhivatal jelezte, hogy szerepelnie kell a rendeletben. 

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %. 

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1000 Ft. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

A rendelet tervezet a jkv. 11. mellékletét képezi. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

alkotja: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 

30/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete 

A helyi iparűzési adóról szóló 20/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (a rendelet a jkv. 12. mellékletét képezi) 

 

 

1.7. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet tervezet 

elfogadása 

 

Fortuna János jegyző: a Parlament tavaly fogadta el, előírja az önkormányzatok számára, hogy alkossa 

meg a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendeletet. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke a  

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

A rendelet tervezet a jkv. 13. mellékletét képezi. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

alkotja: 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 

 (a rendelet a jkv. 14. mellékletét képezi) 

 

 

1.8. Közterület felügyeletről szóló 330/2014. (VIII.28.) határozat módosítása 

 

Fortuna János jegyző: az önkormányzatnál jelentkező sokrétű vagyonvédelmi feladat (bányatelep 

portaszolgálat, horgásztó halőri feladatok, állattartó telepek őrzése, mezőőri feladatok, település őri 

feladatok) hatékony, ugyanakkor költségtakarékos ellátása egy szervezetben történő foglalkoztatást 

indokolja. Így a felmerülő szabadság, helyettesítési igények is gyorsan, szakszerűen oldhatóak meg. 
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Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta és nem támogatja a közterület 

felügyelő munkájának meghosszabbítását. A határozat első részét elfogadásra javasolja, a második részét 

pedig elnapolásra. 

Fortuna János jegyző: a közterület felügyelő közfoglalkoztatottként dolgozott, de nem vállalta tovább, 

megszűnt a munkaszerződése.  

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

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

felügyeletről szóló 330/2014.(VIII.28.) határozat módosításáról 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a közterület felügyeletről szóló 330/2014.(VIII.28.) 

határozatát 2014. december 31.-i hatállyal visszavonja. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, BTG vezető, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 456/2014.(XII.12.) határozata a közterület 

felügyeletről szóló 330/2014.(VIII.28.) határozat módosításáról 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a közterület felügyeletről szóló 330/2014.(VIII.28.) 

határozatát 2014. december 31.-i hatállyal visszavonja. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, BTG vezető, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

 

1.9. Intézményi koncepciók megvitatása 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: az intézményi koncepciót egy összevont bizottsági ülés 

keretén belül át kell tárgyalni.  

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a napirend elnapolását 

 

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

elnapolja az intézményi koncepciók megvitatását. 

 

 

1.8. Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások 2015. évi díjáról 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatások 

2015. évi díját a bizottság az alábbiak szerint javasolja elfogadni: 

 Művelődési ház, SztBIO 5 % emelés,  

 BTG 15 % emelés a díjtételeknél 

Furák Róbert képviselő: az összeállított táblázat szerint van olyan díjtétel, ami többszörösére 

emelkedett, én ezt nem támogatom. 

Fortuna János jegyző: van két bolt, az egyik 4 mFt, a másik több mint a tízszerese, itt mindenképpen 

meg kell emelni a bérleti díjat. A bérlő már fél évvel ezelőtt is hozzájárult az emeléshez, de a testület nem 

változtatott a díj mértékén.  

Furák Róbert képviselő: ezt az ingatlan nem most adtuk bérbe, nem most kellene előjönni az 

igazságosság érzetének, az elején kellett volna megállapodni. Az elmúlt években miért nem történt meg? 

Igazságtalan lenne tízszeres díjat kiszabni.  

Pogány Sándor alpolgármester: két éve üzemel a bolt, azért kapták meg mert senki nem akarta 

üzemeltetni, azért kapta meg 10 eFt-ért.  

Furák Róbert képviselő: elfogadom, ha látnék valamit a megbeszélésekről, de ezt így meg lehet 

támadni.  

Fortuna János jegyző: folyamatosan fennáll a hűtlen kezelés tényállása a Kormányhivatal is küldött egy 

jelzést erről. Figyelembe kell venni a díjnál az ingatlan értékét is. 
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Furák Róbert képviselő: nem vitatom ezt, azt kérem ezzel a féllel üljünk le és beszéljük meg. 

Szántó Lajos képviselő: tárgyalni kell a boltosokkal. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

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

intézményei által nyújtott szolgáltatások 2015. évi díjáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és intézményei által 

nyújtott szolgáltatások 2015. évi díjáról szóló előterjesztést és azt az alábbi kiegészítéssel jóváhagyja:  

- az SztBIO és BMK szolgáltatási díjait 5%-al,  

- míg a BTG szolgáltatási díjait 15 %-al emeli meg. 

A testület egyidejűleg elnapolja a bérleti díjak felülvizsgálatáról szóló döntését. 

Az előterjesztések, elfogadott  szolgáltatási díjak a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, int.vezetők, PFB elnök Határidő: 2015.01.01.- 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 457/2014.(XII.12.) határozata az önkormányzat és 

intézményei által nyújtott szolgáltatások 2015. évi díjáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és intézményei által 

nyújtott szolgáltatások 2015. évi díjáról szóló előterjesztést és azt az alábbi kiegészítéssel jóváhagyja:  

- az SztBIO és BMK szolgáltatási díjait 5%-al,  

- míg a BTG szolgáltatási díjait 15 %-al emeli meg. 

A testület egyidejűleg elnapolja a bérleti díjak felülvizsgálatáról szóló döntését. 

Az elfogadott szolgáltatási díjak a jkv. 15. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, int.vezetők, PFB elnök Határidő: 2015.01.01.- 

 

 

1.10.Folyamatban lévő felújítási munkák kivitelezőinek pótmunka igénye 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a PFB a pótmunkákat megtárgyalta és az alábbi javaslatot 

teszi: 

 Papex kerékpárút: elnapolva jövő évre. 

 iskolai játszótér pótmunkáit a BMESZ dolgozói végezzék, s ideiglenes megoldásként 40x40x6 cm-

es járdalapokat helyeznének el, a tervező által javasolt helyekre, majd tavasszal építenének meg 

végleges járdákat, térburkolatokat, kerti szegéllyel.  

 SztBIO további napelem: javasolja 

 Művház parketta felújítás: elnapolásra javasolja 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XII…..) határozata a folyamatban levő 

felújítási munkák kivitelezőinek pótmunka igényéről  

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a folyamatban levő felújítási munkák 

kivitelezőinek pótmunka igényét, az alábbi döntést hozta:  

A testület a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pótmunka költségeket fogadja el: 

I. A testület a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pótmunka költségeket fogadja el: 

1. PAPEX Kft  nettó 

- kerékpárút pótmunkák (levonva két napi kötbért)  132,4 eFt 

- buszmegálló melletti térburkolat pótmunkái 1 658,8 eFt 

2. Podráczki és Társa Kft 

- külterületi burkolt csapadékvíz árok (1 db áteresz, 2 db sorompó) 210,0 eFt 

3. MOBIL-ESCO Kft – PENTATECH Kft 

- további napelemek (5 kWp teljesítmény) 1770 eFt 
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II. Az iskolai játszótér pótmunkáit a BMESZ dolgozói végezzék, s ideiglenes megoldásként 40x40x6 cm-

es járdalapokat helyeznének el 2014. december 22.-ig, a tervező által javasolt helyekre, majd tavasszal 

építsék meg a végleges járdákat, térburkolatokat, kerti szegéllyel. 

A pótmunkák – műszaki ellenőr által elfogadott – kv.-e a jkv. ... számú mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 458/2014.(XII.12.) határozata a folyamatban levő 

felújítási munkák kivitelezőinek pótmunka igényéről  

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a folyamatban levő felújítási munkák 

kivitelezőinek pótmunka igényét, az alábbi döntést hozta:  

I. A testület a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi pótmunka költségeket fogadja el: 

1. PAPEX Kft  nettó 

- kerékpárút pótmunkák (levonva két napi kötbért)  132,4 eFt 

- buszmegálló melletti térburkolat pótmunkái 1 658,8 eFt 

2. Podráczki és Társa Kft 

- külterületi burkolt csapadékvíz árok (1 db áteresz, 2 db sorompó) 210,0 eFt 

3. MOBIL-ESCO Kft – PENTATECH Kft 

- további napelemek (5 kWp teljesítmény) 1770 eFt 

II. Az iskolai játszótér pótmunkáit a BMESZ dolgozói végezzék, s ideiglenes megoldásként 40x40x6 cm-

es járdalapokat helyeznének el 2014. december 22.-ig, a tervező által javasolt helyekre, majd tavasszal 

építsék meg a végleges járdákat, térburkolatokat, kerti szegéllyel. 

A pótmunkák – műszaki ellenőr által elfogadott – kv.-e a jkv. 16. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

 

2. Napirendi pont 

Egyéb indítványok, javaslatok megvitatása 

 

2.1. BHNÓ Alapító Okiratának módosítása 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság javasolja az Alapító Okirat módosításának 

elfogadását, a óvoda új neve: Berentei Tündérkert Óvoda. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XII.12.) határozata a BHNÓ alapító 

okiratának 17. módosításáról 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Berentei Hóvirág 

Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát és egységes szerkezetű Alapító Okiratát 

az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

Megbízza a Jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító 

Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartása részére küldje meg. 

Megbízza az alpolgármestert az Alapító Okiratot Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító 

Okirat aláírására. 

Az előterjesztés a jkv. …. mellékletét képezi. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014. december 31. 

 

Tóth Tamás képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 
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A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 459/2014.(XII.12.) határozata a BHNÓ alapító 

okiratának 17. módosításáról 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Berentei Hóvirág 

Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát és egységes szerkezetű Alapító Okiratát 

az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

Megbízza a Jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító 

Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartása részére küldje meg. 

Megbízza az alpolgármestert az Alapító Okiratot Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító 

Okirat aláírására. 

Az előterjesztések a jkv. 17. mellékletét képezi. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014. december 31. 

 

 

2.2.  Általános Iskola kérelme 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a PFB a kérelemről nem foglalt állást, illetve annak 

elnapolását javasolja. 

 

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

elnapolja az Általános Iskola kérelmét. 

 

 

2.3. Kábeltévé és internet szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a Dual Plus Kft. szerződése 2015. decemberében lejár.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság tárgyalta, mindenre vonatkozóan árajánlatokat 

kell bekérni másoktól is. 

Furák Róbert képviselő: az árajánlatok bekérését nem tartom indokoltnak, van egy élő szerződés 2015. 

decemberéig, addig a Dual Plus Kft. a szolgáltató. Meg kell vizsgálni a lehetőséget a háztartásokat érintő 

és a közterek vonatkozásában is.  

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XII…..) határozata a kábeltévé és  

internet szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérésről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a DUALPLUS Kft 2015. december 31.-

én lejáró kábeltévé szolgáltatási szerződése miatti feladatokat és úgy döntött, hogy új árajánlatokat kér a 

település minden háztartását érintő, önkormányzat által támogatott kábeltévé és internet szolgáltatásra, 

valamint a közterek (főtér) és intézmények vezeték nélküli internet szolgáltatására vonatkozóan. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014. december 31. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 460/2014.(XII.12.) határozata a kábeltévé és  

internet szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérésről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a DUALPLUS Kft 2015. december 31.-

én lejáró kábeltévé szolgáltatási szerződése miatti feladatokat és úgy döntött, hogy új árajánlatokat kér a 

település minden háztartását érintő, önkormányzat által támogatott kábeltévé és internet szolgáltatásra, 

valamint a közterek (főtér) és intézmények vezeték nélküli internet szolgáltatására vonatkozóan. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014. december 31. 
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2.4. SztBIO központi konyha 2015. évi élelmiszer közbeszerzési árajánlatok elbírálása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: lezajlott a közbeszerzési eljárás, megvannak kik lesznek a beszállítók a 

SztBIO-ban. Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XII…..) határozata a SztBIO központi 

konyha 2015. évi élelmiszer közbeszerzési árajánlatok elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a SztBIO központi konyha élelmiszer 

közbeszerzési eljárása keretében az ajánlatok elbírálásáról készített  bíráló bizottsági összegzéseket, s 

azokat mint árajánlatkérő fenntartó az előterjesztés szerint név szerinti szavazással jóváhagyja. 

Az összegzések a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 

 

Tóth Tamás képviselő: A PFB a határozati javaslat elfogadását javasolja. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

Pogány Sándor alpolgármester:  igen 

Fodorné Szabó Erika képviselő  igen 

Furák Róbert képviselő   igen 

Szántó Lajos képviselő   igen 

Tóth Tamás képviselő   igen 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 461/2014.(XII. 12.) határozata a SztBIO központi 

konyha 2015. évi élelmiszer közbeszerzési árajánlatok elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a SztBIO központi konyha élelmiszer 

közbeszerzési eljárása keretében az ajánlatok elbírálásáról készített  bíráló bizottsági összegzéseket, s 

azokat mint árajánlatkérő fenntartó az előterjesztés szerint név szerinti szavazással jóváhagyja. 

Az összegzések a jkv. 18. számú mellékletét képezik. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 

 

 

2.5. SztBIO központi konyha 2015. évi nyersanyagnorma elfogadásáról 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta és 3 %-os emelést javasol a 

SzTBIO központi konyha 2015. évi nyersanyagnormájára. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XII…..) határozata a SztBIO központi 

konyha 2015. évi nyersanyagnorma  elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a SztBIO központi konyha élelmiszer 

nyersanyagnorma 3 %-os emelésére vonatkozó javaslatot, azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 462/2014.(XII. 12. határozata a SztBIO központi 

konyha 2015. évi nyersanyagnorma  elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a SztBIO központi konyha élelmiszer 

nyersanyagnorma 3 %-os emelésére vonatkozó javaslatot, azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. 19. számú mellékletét képezi. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 
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2.6. Alpolgármester jutalmazása 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: bizottság megtárgyalta az alpolgármester jutalmazását és 

elfogadásra javasolja. Javaslat: bruttó 250 eFt két és fél hónapra. Az alpolgármester tiszteletdíja 2014. 

október 13.-tól 134,6 eFt/hó. A bizottsági elnököknek járó tiszteletdíj 100+100+30, összesen: 230 eFt/hó. 

A különbözet 95,4 eFt/hó, melyre tekintettel minimum 2x95,4 eFt/hó + 55,4 eFt, összesen 246 eFt 

jutalom megállapítását javasolom. Javasolom továbbá figyelembe venni, hogy 2014. november 4.-től az 

alpolgármester úr helyettesíti a polgármester urat. 

Furák Róbert képviselő: mi elkövettünk egy hibát, a helyettesítést meg kellett volna oldani. 

Fortuna János jegyző: nincs helyettesítés. 

Furák Róbert képviselő: javaslom a jutalom elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester: hogy mindenki számára tiszta legyen, a jutalom 2014. évre szól két és 

fél hónapra. 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XII…..) határozata az alpolgármester 

jutalmazásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete – a PFB javaslatára – Pogány Sándor alpolgármester 

részére bruttó 250 eFt jutalmat állapít meg. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 463/2014.(XII.12.) határozata az alpolgármester 

jutalmazásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete – a PFB javaslatára – Pogány Sándor alpolgármester 

részére bruttó 250 eFt jutalmat állapít meg. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

 

2.7. BKÖH és az önkormányzat előirányzatának átcsoportosítása 

Fortuna János jegyző: a hivatal által kötött tanácsadói megállapodás mindkét fél számára 

kedvezőtlenebb, mint az ÁFA nélküli működési célú támogatás. Ez utóbbit viszont csak az önkormányzat 

nyújthatja az egyetem illetve szervezeti egysége részére. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta és támogatja az átcsoportosítást. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

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

önkormányzat előirányzatainak átcsoportosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az ME ÁJK – és a BKÖH közötti 

tanácsadó szerződés helyett önkormányzati működési támogatás nyújtására vonatkozó javaslatot, azt 

elfogadva a BKÖH dologi kiadásait 520 eFt-al csökkenti, míg az önkormányzat működési támogatási 

előirányzatát 520 eFt-al megemeli. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 464/2014.(XII.12.) határozata a BKÖH és az 

önkormányzat előirányzatainak átcsoportosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az ME ÁJK – és a BKÖH közötti 

tanácsadó szerződés helyett önkormányzati működési támogatás nyújtására vonatkozó javaslatot, azt 
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elfogadva a BKÖH dologi kiadásait 520 eFt-al csökkenti, míg az önkormányzat működési támogatási 

előirányzatát 520 eFt-al megemeli. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

 

2.8. Berentei Óvoda létszámbővítési kérelme 
Kalász Lászlóné óvoda vez.: az óvodában és az iskolában dolgozó 2 szerződéses alkalmazott szerződési 

ideje december 31-el lejár. Továbbfoglalkoztatásukra nagy szükség van, kérem a testület támogatását.  

Fortuna János jegyző: törvényességi észrevétel: a kérelem konkrét neveket tartalmaz A testületnek van 

egy határozata, melyben kinyilvánította, hogy az álláshelyeket meg kell pályázni. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: bizottsági javaslat: a PFB a létszámbővítés helyett javasolja 

a felmerülő eseti feladatokat közfoglalkoztatás keretében ellátni. 

 

Furák Róbert képviselő: 3 hónapos időszakra adjunk lehetőséget 2 álláshelyre, utána nézzük meg lehet-

e közfoglalkoztatással foglalkoztatni. 

Szántó Lajos képviselő: egyetértek a PFB javaslatával, a jelenlegi óvodai létszám is sok, mindenképpen 

közfoglalkoztatottal kell megoldani.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: az Oktatási bizottság tárgyalta? – nem tárgyalta. A PFB javaslatát 

fogom támogatni, közfoglalkoztatottal kell megoldani. 

Fortuna János jegyző: a Munkaügyi Központ vezetőjének tájékoztatása szerint 1 főt tudnak adni.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: úgy hallottam, hogy a Berentéért egyesület újraszerveződik. Annak 

idején az egyesület segített a gyerekeket uszodába járni. 

Furák Róbert képviselő: tudomásom szerint teljesen más szerveződésről van szó. 

Pogány Sándor alpolgármester: a testületnek valóban van egy álláspontja, hogy létszámot nem emel 

Furák Róbert képviselő: elfogadom a PFB javaslatát. 

Pogány Sándor alpolgármester: a PFB javaslatát teszem fel szavazásra. A munkaszerződéseket 2015. 

január 31-ig kell meghosszabbítani, február 1.-től pedig közfoglalkoztatás keretén belül kell megoldani a 

feladatot. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XII…..) határozata a Berentei Óvoda 

létszámbővítési - munkaszerződés meghosszabbítási kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berentei Óvoda létszámbővítési illetve 

munkaszerződés meghosszabbítási kérelmét, az alábbi döntést hozta:  

A testület – a 2014. évi tartalékkeret terhére - hozzájárul a határozott munkaidőre engedélyezett 1-1 fő 

konyhai kisegítői illetve óvodai dajka munkakör betöltéséhez 2015. január 31.-ig. 

Az előterjesztés a jkv. .. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 465/2014.(XII.12.) határozata a Berentei Óvoda 

létszámbővítési - munkaszerződés meghosszabbítási kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berentei Óvoda létszámbővítési illetve 

munkaszerződés meghosszabbítási kérelmét, az alábbi döntést hozta:  

A testület – a 2014. évi tartalékkeret terhére - hozzájárul a határozott munkaidőre engedélyezett 1-1 fő 

konyhai kisegítői illetve óvodai dajka munkakör betöltéséhez 2015. január 31.-ig. 

Az előterjesztés a jkv.20. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

 

2.9. Berente-Sajószentpéter összekötőút padka felújítási munkái 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta a Berente-Sajószentpéter  
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összekötőút padka felújítási munkáit. Nem egyértelmű, hogy ki hibázott. A bizottság a munkálatokhoz 

szükséges 356 eFt-ot  és 80 to kőzúzalékot javasol elfogadásra. 

Fortuna János jegyző: egyeztettem a műszaki ellenőrrel. Látszanak nyomok, hogy lehúzódtak a 

járművek, besüllyedt a padka. Nagy részét a költségeknek, mint tulajdonos vállalnánk, a ¾ részét a 

kivitelező. Folyamatosan karban kellene tartani. 

Szántó Lajos képviselő: a bejáráson láthattuk, hogy a padka nem szakszerűen lett megcsinálva, nem 

tömörítették meg, felelősségre kell vonni a kivitelezőt. 

Furák Róbert képviselő: egyetértek az elmondottakkal, nem jó a technológia, még nem történt baleset, 

de annak lenne következménye. Meg kellene vizsgálni a tervezést – miért így történt? Lehet-e terhelni? – 

ha nem lehet, akkor táblát kell elhelyezni. A gazosodást gyomirtóval meg kell oldani. Rakjuk rendbe 

véglegesen, a kőzúzalék nem megoldás, vagy ha igen, akkor írásos anyag kell róla. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a tömörítés volt a legnagyobb gond, erre hatékonyabban oda 

kell figyelni, 3,5 tonna alatt lehet használni az útszakaszt.  

Pogány Sándor alpolgármester: vizsgáltassuk meg, tegyenek javaslatot a végleges megoldásra, a 

behajtást pedig komolyan kell venni. Szakértőt kell megbízni, vizsgálja meg honnan ered a hiba, hogy 

lehet kijavítani.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XII…..) határozata a Berente 

Sajószentpéter összekötőút padka felújítási munkáiról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berente Sajószentpéter összekötőút padka 

felújítására vonatkozó előterjesztést az alábbi döntést hozta: 

A testület a padka műszaki állapotának felmérése, helyreállítási módjának meghatározására és az 

esetleges felelősség megállapítására műszaki szakértő megbízását tartja szükségesnek. 

A testület a szakértői költségekre a 2014. évi tartalékkeret terhére 80 eFt-ot biztosít. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 466/2014.(XII. 12.) határozata a Berente 

Sajószentpéter összekötőút padka felújítási munkáiról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Berente Sajószentpéter összekötőút padka 

felújítására vonatkozó előterjesztést az alábbi döntést hozta: 

A testület a padka műszaki állapotának felmérése, helyreállítási módjának meghatározására és az 

esetleges felelősség megállapítására műszaki szakértő megbízását tartja szükségesnek. 

A testület a szakértői költségekre a 2014. évi tartalékkeret terhére 80 eFt-ot biztosít. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

2.10. BMK létszámának bővítése 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta a BMK létszámbővítését. Javasolja 

1 évre meghosszabbítani a pályagondnok, karbantartó munkakört határozott időre. 

Furák Róbert képviselő: nem bővítésről van szó, hanem határozott idejű meghosszabbításról. A 

feladatkört meg kell tartani hosszabb távon. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XII…..) határozata a BMK 

létszámbővítési - munkaszerződés meghosszabbítási kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BMK, 1 fő műfüves pályagondnoki 

munkakörre vonatkozó létszámbővítési illetve munkaszerződés meghosszabbítási kérelmét, az alábbi 

döntést hozta:  
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A testület – a 2014. évi tartalékkeret terhére - hozzájárul a határozott munkaidőre engedélyezett 1 fő 

műfüves pályagondnok munkakör betöltéséhez 2015. december 31.-ig. 

Az előterjesztés a jkv. .. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 467/2014.(XII. 12.) határozata a BMK létszámának 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BMK, 1 fő műfüves pályagondnoki 

munkakörre vonatkozó létszámbővítési illetve munkaszerződés meghosszabbítási kérelmét, az alábbi 

döntést hozta:  

A testület – a 2014. évi tartalékkeret terhére - hozzájárul a határozott munkaidőre engedélyezett 1 fő 

műfüves pályagondnok munkakör betöltéséhez 2015. december 31.-ig. 

Az előterjesztés a jkv. 21. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

 

2.11. Római Katolikus templom udvarán lévő keresztek felújítása 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta a Római Katolikus Egyházközség 

kérelmét. A bizottság támogatja a keresztek felújítását és elhelyezését. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2014.(XII…..) határozata a temetőn és a RK 

Templom udvarán levő kereszt felújításáról illetve áthelyezéséről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a berentei temetőben levő 

keresztfelújítására illetve a RK Templom udvarán levő kereszt felújítására és a Berente 0214,0216 hrsz-ú 

bekötőút keresztezésébe történő áthelyezésére vonatkozó javaslatot, azt a 2015. évi kv. terhére támogatja. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 468/2014.(XII.12.) határozata a temetőn és a RK 

Templom udvarán levő kereszt felújításáról illetve áthelyezéséről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a berentei temetőben levő 

keresztfelújítására illetve a RK Templom udvarán levő kereszt felújítására és a Berente 0214,0216 hrsz-ú 

bekötőút keresztezésébe történő áthelyezésére vonatkozó javaslatot, azt a 2015. évi kv. terhére támogatja. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

 

2.12. Zárt ülés elrendelése Nonprofit Kft. létrehozása ügyében 

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom, hogy a Nonprofit Kft. létrehozását zárt ülés keretén belül 

tárgyalja a testület. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XII.12.) határozata Zárt ülés 

elrendeléséről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete zárt ülést rendel el a Nonprofit Kft. létrehozásával 

kapcsolatos javaslat megvitatására. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 
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Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 469/2014.(XII.12.) határozata Zárt ülés 

elrendeléséről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete zárt ülést rendel el a Nonprofit Kft. létrehozásával 

kapcsolatos javaslat megvitatására. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 

 

 

2.13. Egyéb felvetések: 

SztBIO intézményvezetői tájékoztató: 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: a SztBIO gépkocsijai a berentei lakosok részére ingyenes 

betegszállítást végeznek fenntartói hozzájárulás nélkül. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a PFB a betegszállítás megszüntetését javasolja. 

Furák Róbert képviselő: azok az idősek, akiknek az egészségügyi állapota indokolja, eseti szállítást 

igényelhessenek, többen vannak akik igénybe vennék. 

Pogány Sándor alpolgármester: akkor nincs határ, ha felmerül a probléma tárgyaljuk újra.  

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: ki dönti el, hogy ki a rászorult? 

Furák Róbert képviselő: összetett a kérdés, ha az ellátottakat fogjuk szállítani a járműcseréről is 

beszélni kell majd.  

Pogány Sándor alpolgármester: a bizottság tegyen javaslatot, januárban visszatérünk a témára. 

Megállapítom a testület 5 fővel az alábbi döntést hozta: 

 

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

elnapolja a döntést. 

 

Berentei Művelődési Központ intézményvezetői tájékoztató: 

Csorba Csaba Művház vez. A „Falufutár” előkészítése megtörtént, az anyag kész. A nyomda 2014. 

december 17.-ére lesz kész. Dönteni kellene a kiadvány nevéről. 

Tóth Tamás képviselő mint a  PFB elnöke: a bizottság „Berentei Kisbíró 2014/1” elnevezést javasolja. 

Pogány Sándor alpolgármester: Megállapítom a testület 5 fővel az alábbi döntést hozta: 

 

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

egyetért a tájékoztatással. 

 

BHNÓ intézményvezetői tájékoztató: 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: az iskola és óvoda udvarra, valamint a műfüves pályára új 

térfigyelő kamerákat kellene elhelyezni, bekötve az önkormányzati rendszerbe. 

A PFB javasolja árajánlatok bekérését a döntés előkészítés keretében. 

Pogány Sándor alpolgármester: Megállapítom a testület 5 fővel az alábbi döntést hozta: 

 

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

egyetért az iskolai térfigyelő rendszer bővítésével. 

 

Egyéb tájékoztatás: 

1. Kazincbarcika Város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 2014. december 31.-ig 

érvényes. A jövő évre vonatkozóan a szolgáltatások igénybevételére a szerződést célszerű lenne 

meghosszabbítani. 
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2. RK Egyház fejlesztési célú támogatásaként jóváhagyott 1 millió forintból 2 db (a tállyai 

önkormányzat kőfaragó üzemében gyártott) kőkereszt kerül a templom udvarára, melynek alapjait a 

BMESZ dolgozói készítik. 

3. Alacska és Berente községek közötti társulási megállapodás meghosszabbításáról döntött 2014. 

december 3.-i ülésén Alacska Község Önkormányzata. 

4. TFK, TRT felülvizsgálatra az árajánlatkérést a kb.-i és a BC Zrt vezetéssel egyeztetve, a 

mb.főépítész készíti elő, 

5. NKE HKA „Közösségi Bázisú Stratégiaalkotás” előkészítő megbeszélése 2014. december 1.-én 

megtörtént. A további időpontok 2015. január 5. hétfő 14-18 óra, január 15. csütörtök 14-18 óra és 

január 26. hétfő 12-16 óra illetve ezt követően „nyílt nap” lesz. 

6. A Zöld Völgy Nonprofit Kft gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató csatolva. 

7. Válasz az orvosi ügyelet működésével kapcsolatos panaszos levélre csatolva. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a PFB a tájékoztatók tudomásulvételét illetve a 

Kazincbarcika Város Önkormányzatával történő további együttműködés lehetőségeiről történő 

tárgyalásokat támogatja, az uszodai és egyéb szolgáltatások igénybevétele céljából. 

Pogány Sándor alpolgármester: Megállapítom a testület 5 fővel az alábbi döntést hozta: 

 

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

egyetért a tájékoztatásokban elhangzottakkal. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a nyilvános ülést bezárta 11,00  perckor, mert a képviselő-testület zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

Pogány Sándor Fortuna János  Tóth Tamás 

alpolgármester jegyző    képviselő jkv. hitelesítő 
 

Mellékletek:  

1. a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 

rendelet módosítása illetve új rendelet tervezet 

2. Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 255/2014.(XIII.13..28) , 3/2014.(II.10.), 

26/2013.(XII.16.), 23/2013.(XII.5.), 19/2013.(XI.19.), 12/2013.(VI.28.), 4/2013.(III.6.) , 2/2013.(II.15.), 

27/2012.(XI.30.), 25/2012.(X.26.), 20/2012.(VII.4.), 18/2012.(V.31.), 12/2012.(IV.12.), 6/2012.(II.13.), 

4/2012.(I.30.) és 35/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2011.(III.24.)  önkormányzati 

rendelete aA szociális igazgatásról és a szociális, valamint a ellátásokról szóló törvény 

végrehajtásárólgyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásához 

3. a tiszteletdíjak mértékéről szóló rendelet módosítási tervezete 

4. Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 26/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló 17/2014.(X.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

5. Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról a telek 

6. Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2 7 /2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete Berente 

község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról 

7. a telekadóról szóló 27/2006.(XII.1.) rendelet módosítási tervezete 

8. Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 28/2014.(XII.13.) rendelete a telekadóról szóló 

27/2006.(XII.1.) rendelet módosításáról 

9. az építményadóról szóló 16/2004.(X.29.) rendelet módosítási tervezete 

10. Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete az 

építményadóról szóló 16/2004.(X.29.) rendelet módosításáról 

11. a helyi iparűzési adóról szóló 20/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet tervezete 

12.  Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 30/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete a helyi 

iparűzési adóról szóló 20/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról    

13. a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet tervezet 

14. Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete a 

közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 

15. a 457/2014.(XII.12.) határozattal elfogadott szolgáltatási díjak 
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16. a 458/2014.(XII.12.) határozattal elfogadott árajánlatok 

17. a 459/2014.(XII.12.) határozattal elfogadott alapító okirat módosítás tervezete és egységes szerkezetű 

szövegezése 

18. a 461/2014.(XII.12.) határozattal elfogadott közbeszerzési árajánlatok összegzése 

19. a 462/2014.(XII.12.) határozattal elfogadott előterjesztés (SztBIO nyersanyagnorma) 

20. a 465/2014.(XII.12.) határozattal elfogadott előterjesztés (óvoda) 

21. a 467/2014.(XII.12.) határozattal elfogadott előterjesztés (BMK) 


