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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 9.-én a berentei Művelődési 

Ház nagytermében megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésén, melynek kezdési 

időpontja 16,00 óra. 

 

Jelen vannak:  Pogány Sándor  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József  képviselő 

 Szántó Lajos  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő 

Az ülésen nem vett részt: Juhász József  polgármester 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

 és kb. 35 fő berentei lakos 

  

Pogány Sándor alpolgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Betegsége miatt hiányzik Juhász József polgármester. 

Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontot, mely közmeghallgatás.  

NAPIREND: 

1., Közmeghallgatás  Előterjesztő: alpolgármester 

 

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

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

egyetért a napirendi pontokkal.  

 

Napirendi pont 

Közmeghallgatás 

Pogány Sándor alpolgármester köszönti a megjelent választópolgárokat, s kéri mondják el közérdekű 

felvetéseiket, kérdéseiket. 

 

Hegedűs Lajos Toldi M úti lakos tájékoztatást kér az alábbi ügyekben: 

- a Marx út vízelvezetése hogyan és mikor lesz megoldva, 

- a Toldi és Marx utcák burkolt vízelvezető árkai mikor lesznek helyreállítva, 

- miért nem hatékonyabb a mangalica tartás 

- a pályázati lehetőségek kihasználására miért nem fordít nagyobb figyelmet az önkormányzat, 

- az ifjúságpolitika hiányzik az önkormányzat tervei közül. 

 

Tóth Tamás képviselő válaszában elmondja, hogy a vízelvezetés a jövő évben megoldódik az elkészült, 

engedélyeztetés alatt álló tervek alapján. Az árok burkolatok helyreállítását a BMESZ dolgozói elvégzik 

majd. Az ifjúságpolitikán, a fiatalok hasznos szabadidő szervezésén van még javítani való, de szükség 

van a fiatalok önszerveződésére is. 

 

Szántó Lajos képviselő szerint a mangalica tartás gazdaságossága lassan, de fokozatosan javul, az elmúlt 

egy hónapban sok állatot értékesítettek. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a beruházások, felújítások 

forrásainak megteremtésében a jövőben nagyobb figyelmet fordítunk a pályázati lehetőségekre. 

 

Kocsis István Ady E. úti lakos a tüzifa juttatás miatt tesz panaszt. Elmondása szerint az udvarára 

kiszállított, fia által átvett tüzifa mennyisége nem volt 1 erdei m3. Ezt az erdész végzettségű mezőőr 

mezőőr is megerősítette. Kéri a panasz kivizsgálását, mert eddig nem kapott választ, s jegyzőkönyv sem 

készült az esetről. 
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Hegedűs Lajos Toldi M úti lakos szerint is kevesebb tüzifát szállítottak ki, de konkrét panaszt nem kíván 

tenni illetve nem nevesíti őket. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a panasz tisztességes kivizsgálását és a felelősök számonkérését ígéri. 

 

Nagy Imre Gagarin úti lakos panaszai: 

- a Gagarin lakótelep épületei vizesednek, penészesek, a 3. emeleten is van probléma. ennek oka, hogy 

a csapadékvízelvezető árkok fenékszintjét megemelték. 

- a pályázatírásra nem fordít elég figyelmet az önkormányzat, 

- a piackutatásra és a marketingre is jobban oda kellene figyelni. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a vizesedés miatti panasz kivizsgálását ígéri, míg az egyéb 

észrevételekre már az előző panaszosnak adott válaszában megadta a választ. 

 

Pogány János Gagarin úti lakos panaszai: 

- az óvoda bővítés során szakszerűtlenül végezték a homlokzat hőszigetelését, 

- a 26-os út melletti buszváró vízelvezetése nem megoldott. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a kivitelezést engedélyes tervek, s műszaki ellenőr irányítása mellett 

végezték. Az esetleges hibák helyreállítására 4 éves garanciális biztosíték (a kivitelezési kts. 5 %-a) került 

visszatartásra. A buszmegálló vízelvezetését megoldjuk, az erre kért árajánlatot a testület következő 

ülésén bírálja el. 

 

Pikovszki Istvánné Petőfi úti lakos panasza: 

- a fiatalok számára munkahelyeket kellene létrehozni, s a képzéseiket is támogatni kellene, 

- lánya sem kapott munkát, annak ellenére, hogy minden intézményben jelentkezett, s a képviselőkkel 

is beszélt. Úgy érzi, nem szeretik őket Berentén. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a munkahelyteremtést és a képzések, átképzések támogatását az 

önkormányzat fontosnak tartja, de arra nincs lehetőség, hogy mindenkinek önkormányzati munkahelyet 

biztosítsunk. 

 

Visnyai Gyula Bajcsy-Zs. úti lakos szerint az első lakáshoz jutók támogatását mielőbb meg kellene 

oldani. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a testület a következő ülésén elfogadja a módosított rendeletét, s ezt 

követően elbírálja a beadott kérelmeket. 

 

Nagy László Bajcsy-Zs. úti lakos szerint a lakótelep és a BTG irodája közötti, a Mogyorósi és Dán féle 

garázsok mögötti területet be kell fásítani. Évek óta probléma továbbá a kutyák, macskák – szabálytalan 

állattartása - miatti kellemetlenségek. Az állattartók nem tartják be a szabályokat, az állatbarátok etetik a 

kóbor macskákat. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a faültetési javaslatot beépítik a BMESZ 2015. évi munkatervébe. Az 

állattartási szabályok betartatása a hivatal, a BMESZ és a helyi közösség feladata. A szabálysértési eljárás 

2013-ban átkerült a járási hivatalokhoz. Az állattartási bírságot a jegyző is kiszabhat, de ehhez tanúsítani, 

bizonyítani kell a szabálytalan állattartást. 

 

Pogány János Gagarin úti lakos szerint is fokozni kell a fellépést a szabálytalankodókkal szemben. 

 

Czakó Árpádné József A. úti lakos panaszai: 

- a közterületek parkosítására nagyobb figyelmet kellene fordítani, 

- a református templom környékén a vízelvezető árkokat, az iszap és hordalék fogókat gyakrabban 

kellene tisztítani a BMESZ dolgozóinak, 

- a harangláb és a református temetőt is gyakrabban kellene takarítani, parkosítani. 
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Pogány Sándor alpolgármester a jövőben nagyobb gondot fordítunk a közterületek, temetők 

parkosítására, az árkok tisztítására. Kérem az esetleges panaszokat a hivatal jelezzék. 

 

Kocsis István Ady E. úti lakos panasza: 

- a térfigyelő kamerák nem működnek megfelelően tudomása szerint, 

- a munkahely teremtés egyik módja lehetne a fabrikettálás, melyet korábban többször is javasolt, 

sajnos hiába. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a térfigyelő kamerák megfelelően működnek, az elmúlt hónapokban két 

bűncselekmény felderítését is segítette. A jövőben nagyobb gondot fordítunk a munkahelyteremtésre, így 

megvizsgáljuk a fabrikettálás lehetőségét is. 

 

Erős Beáta József A. úti lakos panasza: 

- a fiatalok szabadidő szervezésére nagyobb figyelmet kellene fordítani. Ifjúsági klubbot is lehetne 

létrehozni. A szabadidő parkot is fejleszteni kellene. 

- a játszóterek további bővítését tervezi-e az önkormányzat? 

 

Tóth Tamás képviselő válaszában elmondta, hogy a jövő évben anyagi lehetőségeink függvényében 

fejlesztjük a szabadidőparkot. A művelődési ház dolgozói létszáma is bővül egy szabadidő szervezővel. A 

játszóterek fejlesztése nem szerepel a jövő évi koncepcióban. 

 

Erős Beáta József A. úti lakos javasolja, hogy a téli időszakban a tornateremben kellene sportolási 

lehetőséget szervezni a fiataloknak. 

 

Hegedűs Lajos Toldi M. úti lakos szerint is kellene szabadidős programokat szervezni. 

 

Nyeste József képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a fiatalok nem használják ki az önkormányzat 

nyújtotta lehetőségeket. Az általa meghirdetett fórumra is csak néhányan voltak kíváncsiak. Nagyobb 

aktivitást, önszerveződést vár a fiataloktól, melyet az önkormányzat adott esetben támogat. 

Nagyobb probléma, hogy jelenleg az önkormányzat vezetése olyan mint a tengeren sodródó hajó, aki 

kormányos nélkül hánykolódik. Teljes munkaidő polgármester kellene, aki valóban irányítja, ellenőrzi az 

önkormányzati intézményeket. 

 

Hegedűs Lajos Toldi M. úti lakos szerint a fiataloknak irányt kell mutatni, segíteni kell őket. Nem 

szabad mindent rájuk hagyni. 

 

Szántó Lajos képviselő szerint is több szabadidős program kellene, melyben segíthet a jövőre gyesről 

visszatérő dolgozó. 

 

Nagy Imre Gagarin úti lakos szerint a fiatalok nehezen szervezhetőek. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a mai közmeghallgatás lezárásaként kérem az intézményvezetőket, hogy 

a jövőben nagyobb odaadással, szervezettebben, tervszerűbben és hatékonyabban dolgozzanak, 

megelőzve a lakossági panaszokat is. 2015. évben fő önkormányzati beruházás a volt bánya főépület 

felújítása lesz, melytől a meglevő dolgozók számára biztosított jobb munkakörülmények mellett 

munkahelyteremtést is várunk. Az önkormányzat és intézményei dologi kiadásait 2015. évben 20 %-al 

kívánjuk csökkenteni. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a közmeghallgatást további felvetés hiányában bezárta 18,10  perckor. 

 

kmf. 

 

 

Pogány Sándor Fortuna János  Nyeste József 

alpolgármester jegyző    képviselő jkv. hitelesítő 

 

Mellékletek: meghívó, jelenléti ív 


