
2017. évben megállapított támogatások 2017. június 30. napjáig:  
 
Berente Község  Önkormányzata Képviselő Testületének 437/2017. (III.09.) határozata a 
civil szervezetek 2017 évi támogatásáról 
 
Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
A 2017. évi költségvetésbe beépített és tervezett civil szervezetek támogatására az alábbi 
összegeket különíti el: 

- BBTT Kazincbarcikai Alapszervezet         25.000.- Ft/év 
- Bányász Alapszervezet          25.000.- Ft/év 
- Teljes életért egyesület        150.000.- Ft/év 
- Polgárőr egyesület          500.000.- Ft/év  
- BAZ Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság     100.000.- Ft/év 
- Első Borbarát Egyesület        350.000.- Ft/év  
- Sakk kör          700.000.- Ft/év  
- Kazincbarcikai Rendőrkapitányság       100.000.- Ft/év  
- Sportegyesület          200.000.- Ft/év 
- Római Katolikus Egyházközség       250.000.- Ft/év 
- Református Egyházközség        250.000.- Ft/év 
- Mentőalapítvány         100.000.- Ft/év 
- Focisuli            50.000.- Ft/év 
- Mozgáskorlátozottak egyesülete         50.000.- Ft/év  
- Horgászegyesület           50.000.- Ft/év 

  
A képviselő-testület a támogatás folyósítását a költségvetés elfogadását követően, a 
megkötendő támogatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Berente Község  Önkormányzata Képviselő Testületének 438/2017. (III.09.) határozata a 
Berentei Általános Iskola nyári napközi költségeinek elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei 
Általános Iskola igazgatója által beterjesztett nyári napközis tábor biztosításáról szóló 
előterjesztését támogatja.  
A nyári táborozás időtartamára 2017. július 3. napjától - 2017. augusztus 18. napjáig terjedő 
időtartamra az előterjesztésben foglalt költségek fedezetére 1.756.500.- Ft-ot hagy jóvá a 2017. 
évi költségvetésében.  
A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
A képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az étkeztetés 
nyilvántartásáról elkülönítetten gondoskodni szíveskedjenek.  
Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2017. 08.10.  
 
 
 
 



 
Berente Község  Önkormányzata Képviselő Testületének 439/2017. (III.09.) határozata a 
Berentei Általános Iskola balatonfenyvesi táboroztatás költségeinek elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei 
Általános Iskola igazgatója által beterjesztett balatonfenyvesi nyári tábor biztosításáról szóló 
előterjesztését támogatja.  
A Balatoni táborozás időtartamára az előterjesztésben foglalt költségek fedezetére bruttó 
922.400.- Ft-ot hagy jóvá a 2017. évi költségvetésében.  
A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a szükséges intézkedések 
megtételére.  
Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2017. 07. 15.  
 

 
Berente Község  Önkormányzata Képviselő Testületének 440/2017. (III.09.) határozata  a 
Berentei Általános Iskolában tanuló normatív támogatásban nem részesülő gyermekek 2017. 
évi étkeztetésének biztosításáról  és a  nyári szünetben történő étkeztetés költségeinek 
elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei 
Általános Iskola igazgatója által beterjesztett az iskolában tanuló normatív támogatásban nem 
részesülő gyermekek 2017. évi étkeztetésének biztosításáról  és a  nyári szünetben történő 
étkeztetés költségeinek elfogadásáról szóló előterjesztését támogatja.  

1. A nyári étkeztetés időtartama: 2017. június 26. napjától - 2017. augusztus 31. napjáig 
terjedő időtartamra az előterjesztésben foglalt költségek fedezetére 1.714.020.- Ft-ot 
hagy jóvá a 2017. évi költségvetése terhére. 
A nyári gyermekétkeztetés költsége: 110 fő gyermek, 49 étkezési napon keresztül 
biztosított étkeztetése x 318 Ft/adag. 

2. Az általános iskolában tanuló normatív támogatásban nem részesülő gyermekek részére 
2017. évben a tanítási napok időtartamára összesen bruttó 6.883.110.- Ft összeget 
különít el.  

 
A képviselő testület felhívja a lakosság figyelmét, hogy az étkeztetés biztosítására csak berentei 
állandó lakóhellyel és életvitelszerű tartózkodással rendelkező gyermekek jogosultak. 
Az étkeztetés igénybevételének további feltétele kérelem benyújtása a Közös Önkormányzati 
Hivatalban vagy az oktatási nevelési intézményekben az étkezés megkezdését megelőzően.  
Az étkezésből kizárandó az a gyermek, aki egymást követő 3 alkalommal azt nem veszi 
igénybe, és azt előzetesen nem jelezte.  
Az étkezés: táborozás és egyéb családi nyaralások alatt nem vehető igénybe, azt átruházni nem 
lehet.  
A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a szükséges intézkedések 
megtételére.  
A képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az étkeztetés 
nyilvántartásáról gondoskodni szíveskedjenek.  
Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2017. 12.31.  
 



Berente Község  Önkormányzata Képviselő Testületének 442/2017. (III.09.) határozata a 
Berentei Általános Iskola programjainak megvalósításához szükséges költségeinek 
elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei 
Általános Iskola igazgatója által beterjesztett 2017. évre vonatkozó munkaterve alapján a 
következő programok megszervezéséhez az alábbi támogatást biztosítja:  

1. Farsangi dekoráció 
2. Iskolába hívogató  
3. „Fut a falu” 
4. Cool-túra vetélkedő 
5. Gyermeknap 
6. Földnap, akadályverseny 
7. Év végi jutalomkönyvek 

A megnevesített rendezvények lebonyolításához bruttó 200.000.- Ft támogatási biztosít a 2017. 
évi költségvetése terhére.  
 
Felelős: polgármester, iskola igazgató 
Határidő: folyamatos  
 
 
Berente Község  Önkormányzata Képviselő Testületének 443/2017. (III.09.) határozata az 
általános iskola 2017/2018. évre vonatkozó iskolakezdéshez kapcsolódó támogatás iránti 
kérelmének elbírálásáról  
Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határozott, hogy a Berentei 
Általános Iskola igazgatójának előterjesztett kérelmét az alábbiak szerint támogatja.  
 

1. Kezdő füzetcsomag biztosítását bruttó 300.000.-  ft összegben az Általános Iskolában 
tanulói jogviszonyban lévő 130 berentei  és bejáró tanuló vonatkozásában, 

2. a bejáró körzeten kívüli tanulók iskolába és hazatörténő szállítását „második” 
iskolabusz járat megszervezésével,  

3. Nyári hőség elleni klímaberendezés beépítését (3 db) bruttó 450.000.- Ft összegben, 
4. informatikai fejlesztés támogatását (25 laptop beszerzése) bruttó 3.000.000.- Ft 

összegben 
5. Gyermekek úszás oktatását 2017. évben 

 
A képviselő testület az 1-4 pontok tekintetében a szükséges előirányzatot a 2017. évi 
költségvetésében biztosítja.  
A 5. pont tekintetében az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett és a Barcika Art. 
Kft-vel megkötött uszodai szolgáltatások során biztosítja a szükséges fedezetet.  
 
A képviselő Testület felhívja az önkormányzat polgármesterének figyelmét, hogy a döntésről 
az iskola igazgatóját értesítse és a határozat végrehajtása tekintetében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 
 
 



Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 446/2017.(III.09.) határozata a 2017. 
évi szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatásról 
 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a 2017. évi szaporítóanyag 
juttatásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
A testület azon igénylők részére, akik maradéktalanul teljesítették a 2016. évi támogatási 
szerződés feltételeit, 6000 Ft/háztartás értékben biztosít szaporítóanyagot saját tulajdonú vagy 
bérelt berentei földterülete megműveléséhez vagy gyümölcsfa telepítéshez. 
A képviselő testület a beszerzéssel, a program teljes lebonyolításával megbízza a Berente 
Nonprofit Kft-t.  
A testület a program 2017. évi költségeire szükséges fedezetet az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében elkülöníti.  
 
Felelős:  polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 470/2017.(III.09.) határozata a 
ZOOM Bt. (3636 Sajógalgóc, Szent István tér 4.) szerződésének elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a ZOOM Bt.-
t (3636 Sajógalgóc, Szent István tér 4.) – határozott idejű szerződésének lejártát követően – 
megbízza Berente településen a mozgókép készítéssel kapcsolatos tevékenységek ellátásával, 
továbbá a Berente televízió üzemeltetésével.  
A szerződés 2017. január 01. napjától határozatlan időre kerül megkötésre, melynek díja: havi 
330.000.- Ft átalánydíj.  
 
A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a szerződést kösse 
meg.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
 
Berente Község  Önkormányzata Képviselő Testületének 505/2017. (V.18.) határozata a 
Berentei Általános Iskola balatoni táboroztatás költségeinek és a 439/2017. (III.09.) határozat 
módosításának elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy módosítja a 
439/2017. (III.09.) határozatát az alábbiak szerint: 
A Berentei Általános Iskola igazgatója által beterjesztett balatoni nyári tábor módosító 
javaslatát támogatja.  
A Balatoni táborozás időtartamára az előterjesztésben foglalt költségek fedezetére bruttó 
1.633.640.- Ft-ot hagy jóvá a 2017. évi költségvetésében.  
A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a szükséges intézkedések 
megtételére.  
Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2017. 07. 29.  
 


