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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. május 28-án az Önkormányzati Hivatal 

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

 

Jelen vannak:  Roza László István  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  

 Haga Jenő  BCNÖ elnök 

További meghívottak: Heutschy László  BTG vezető 

 Fekete Sándor  BMESZ vezető 

 Csorba Csaba  BMK vezető 

 Márföldi Erzsébet  SztBIO vezető 

 Kalász Lászlóné  Óvoda vezető 

 Gyenesné Kovács Enikő  Ált.isk.igazgató  

 

Roza László István polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő teljes 

létszámmal jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyeste József képviselőt 

javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

Napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló a Rendőrség munkájáról 

 Előterjesztő: Szternai Tamás r. alezredes, őrsparancsnok 

2. Tájékoztató a Településfejlesztési koncepció előkészítéséről, döntés a koncepcióval kapcsolatos 

feladatokról 

 Előterjesztő: polgármester 

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

 Előterjesztő: polgármester 

4. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 Szociális rendelet módosítása 

 Képviselők (bizottsági külsős tag) juttatásairól szóló rendelet módosítása 

 Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 Sakk kör kérelme 

 BCNÖ beszámolója a 2014. támogatás felhasználásról 

 Berente volt Bányafőépület tervdokumentációja 

Tájékoztató: 

 Vágópont kialakítása, engedélyezési tervdokumentációja 

 BC Zrt 5-ös porta előtti buszmegállók elhelyezése 

 

5. Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

6. Közmeghallgatás, falugyűlés (16,30 óra Művelődési Ház) 

 

 

Tóth Tamás képviselő mint PFB elnöke: a PFB a 2. napirendi pontot nem tárgyalta, ezért javaslom az 

elnapolását. 

Napirend előtti felszólalás: 

Nyeste József képviselő: nemtetszésemnek kell hangot adni.  
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Komoly kérdésekről lesz döntés, amiből kizárjuk Berente lakosságát. Nekem mint képviselőnek 

kötelességem tájékoztatnom a választóimat, hogy miről van szó. Ha a polgármester nem így gondolja – 

lelke rajt. Nincs tévé közvetítés. Ki döntötte el?! 

Demokrácia: 

A demokráciának a lábbal tiprása amit itt folyik. Kör-emailban elküldtem a javaslatomat, kértem a 

napirend kiegészítését. A veszélyes hulladéktárolóról van szó. Azt kértem, hogy bővüljön ki a 

BorsodChem veszélyes hulladéktárolóval kapcsolatos tájékoztatással. Különös tekintettel a tároló 

környezetére való káros hatásra, az ezzel kapcsolatos vizsgálatok eredményeire, a rekultiváció és a 

jelenleg folyó munkálatokra. Felvetettem, hogy hívjunk meg egy szavahihető személyt, aki tájékoztatást 

ad Berente területén folyó nem veszélytelen vállalkozásokról. Választ nem kaptam, a napirendi pontok 

között nem szerepel. Ezt továbbítani fogom a megfelelő helyre. Tiltakozom. 

Roza László István polgármester megállapítja, hogy 

A képviselő-testület 6 igen 1 nem  szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül egyetért a 

napirendi pontok módosításával. A PFB elnökének javaslatára nem tárgyalja a 2. napirendi pontot. 

Ezzel egyidejűleg elfogadta Nyeste József képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

 

1. Napirendi pont 

Beszámoló a Rendőrség munkájáról 

 
Roza László István polgármester: a Rendőrség beszámolóját a képviselő-testület tagjai megkapták. 

Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető tájékoztatást ad a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Berente községben. 2014-ben 18 

bűncselekményt követtek el a településen, ezzel szemben 2013-ban 16-ot. A bűncselekménynek jelentős 

része lopás volt. A lopásokat döntő többségben szabályértési vagy kisebb értékre követték el. A korábban 

a településen elkövetett emberölés bűncselekmény befejezésére 2014. évben került sor.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a Rendőrség beszámolójának elfogadását. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(V.28.) határozata a Rendőrkapitányság 

2014. évi beszámolójának elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 

Sajószentpéteri Rendőrőrs 2014. évi beszámolóját és azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

A beszámoló a jkv. …. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 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 165/2015.(V.28.) határozata a Rendőrkapitányság 

2014. évi beszámolójának elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 

Sajószentpéteri Rendőrőrs 2014. évi beszámolóját és azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

A beszámoló a jkv. 1. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 



C:\Users\BERENTE01\Desktop\jkv05_28 ny ülés.doc 3 

 

Roza László István polgármester: A PFB javasolta a 2. napirendi pont elnapolását. Tárgya: Tájékoztató 

a Településfejlesztési koncepció előkészítéséről, döntés a koncepcióval kapcsolatos feladatokról. 

Nyeste József képviselő: szégyennek tartom, hogy olyan témát napolunk el, ami a település életében 

nagyon fontos. Azt csinálhatnánk, hogy beszélünk róla. A település életében a legfontosabb a 

költségvetés, településfejlesztés, Nonprofit Kft. megalakulása, az embereket ez érdekli.  

 

 

A 3. napirendi pont ismertetésére nem került sor. (írásban csatolva! 2. melléklet) 

 

 

4. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

4.1. Szociális rendelet módosítása 

 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: a Szociális bizottság részletesen megtárgyalta a 

rendelet tervezetet és a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja. 

Szántó Lajos képviselő: kérem, hogy azokat a módosításokat, melyről a bizottsági ülésen szó volt 

részletesen ismertesse. 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke részletesen ismerteti a Szociális rendelet tervezetet, 

mely a jkv. 3. sz. mellékletét képezi. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a temetési segélynél az egy főre eső jövedelem úgy van meghatározva, 

hogy nem fér bele minden berentei lakos. A jövedelemhatárt szerintem ki kell venni a rendeletből.  A 

települési támogatásnál a vagyonnyilatkozat kerüljön ki a rendeletből, ne kerüljünk abba a hibába mint a 

fényképezésnél. 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: a temetési támogatás jelenleg így van meghatározva:  

„…az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

600 %-át. „ Vagy megszüntetjük, vagy módosítjuk. Egyszerűen képtelenek vagyunk rendeletet alkotni, a 

törvényességi felülvizsgálatot nem kaptuk meg időben. Kérem Jegyző urat hogy nézze, hogy mindenben 

feleljünk meg.  

Nyeste József képviselő: sok munka volt a Szociális rendelet átdolgozásával. Ennek ellenére van egy 

konkrét tapasztalatom, a napokban szembesültem vele, ez arra kényszerített engem, hogy újra átnézzem a 

szociális dolgokat. A rendeletet nem fogom elfogadni. Úgy gondolom, hogy a rászorultság szociális 

alapon címszó nélkülözi a rászorultságot. Meg kell szüntetni a sumákságot pld. gyógyszertámogatás, 

magas kereset, vagy magas nyugdíj mellett is (150 eFt) részesülnek támogatásban. 

Első lakáshoz jutók támogatása:  

A rendeletben idáig úgy szerepelt, hogy 1 mFt visszatérítendő 1 mFt nem. Most 2 mFt, ez a 

legrászorultabb részére nem a feltétlen megfelelő támogatási forma. Ebben egy megszorítást csináltunk, 

ezt nem kellett volna. Akkor egy csomagban volt tálalva, nem bogoztuk ki. Azok az emberek, akik 

önkormányzati lakásban laknak 90 %-ban rászorultak, de vannak kivételek. Ezeket az embereket 

keményen megbüntettük, még a közköltséget is ráraktuk. Ez a szociális megszorítás nagyon kemény 
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megszorítás, nem támogatás. Minden elismerésben Furák képviselőnek, hogy a rendeletet átdolgozta, de 

nem fogom elfogadni. 

A csomag másik oldala pld. Berente-Barcika szolgáltatás. Megrőkönyödéssel fogadtam az uszodai dolgot. 

Januárban, februárban nem volt szerződésünk, de a lakosság használta a szolgáltatást. Márciusban és 

áprilisban is használták, de nem lett kifizetve. Melyik a törvénytelen? – magyarázza meg nekem valaki.  

Negyedéves támogatás: 

Olyanok is igénybe veszik pld. a jegyző vagy én, aki szociálisan nem rászorult Merjük vállalni? 

Polgármester úr  ! itt a lehetőség fel kell vállalni. Úgy gondolom ezzel kapcsolatban a vélemény kell hogy 

egyezzen az enyémmel.  

Iskolai étkeztetés: 

Az étkezést azok nem kapják meg ingyen akik nem berenteiek. Ha bármiféle különbséget teszünk gyerek 

és gyerek között – ez nem könnyű feladat a pedagógusok részéről, nem irigylem őket. Osztályközösséget 

bomlaszt fel ez a dolog. Szerintem korrigálásra szorul. Ha ezek a dolgok ki lesznek javítva el fogom 

fogadni.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: gyógyszertámogatás: elhangzott, hogy 150 eFt nyugdíj mellett is 

részesült gyógyszertámogatásban. Annak is lehet olyan betegsége, hogy magas a gyógyszerköltsége. 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: elindultunk egy úton, ez a folyamat nincs befejezve. 

Ezen most kezdtünk el dolgozni, a következőt a júniusi ülésen fogjuk tárgyalni. Két dolgot kell kezelni: a 

jelenlegi szociális problémákat, a mérhetetlen eladósodásokat. Lépésről lépésre kell mennünk.  

Az önkormányzati bérlakásoknak a kérdése nem ebbe a körbe tartozik, ezt nem is tárgyaltuk – külön 

kellene kezelni. Széleskörű konszenzussal született meg ez a rendelet.  

Nyeste József képviselő: valóban nem ide tartozik a közköltség, bizakodjunk abban, hogy meg fog 

változni. Amit Fodorné képviselő asszony mondott elfogadom, engem igazol. Ilyen formában nem 

elfogadható, aki beteg mondhatunk mi akármit.  

Fortuna János jegyző: minden egyes alkalommal javasoltam a rászorultsági határ csökkentését, azt is 

jeleztem, hogy az egyenlő bánásmód elvét sérti pld. akinek 300 eFt az egy főre eső jövedelme ugyanannyi 

segélyt kap, mint a kevés jövedelmű családok. A támogatás során nincs figyelembe véve az eltartott 

családtagok száma sem. 

Lakbér: a testület tavaly fogadta el a lakbér rendeletet. A közös költségek változnak, ezzel párhuzamosan 

változik a lakbér mértéke is, összességében 3-5 % emelést jelentett.  

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: nehéz úgy állást foglalni, mikor több 

véleménykülönbség van. A jelenlegi támogatási rendszernél az is probléma, hogy fizessék a lakbért. A 

jelenlegi támogatási rendszer rendkívül nagy visszaélésre adott esélyt.  

Pogány Sándor alpolgármester: Jegyző úr többször említette ki rászorult, ki nem. Ha van 

rendelkezésünkre álló pénzünk egyenletesen legyen elosztva. Berentén azt a szót, hogy rászoruló el kell 

felejteni. Itt akkora támogatások vannak, hogy megfelel egy minimál bérnek. Vigyázni kell azzal, hogy 

megnézzük a jövedelem viszonyokat. Attól nem ildomos elvenni, aki özvegy vagy itt él már sok éve.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: nem a szociális rendelettel kapcsolatban. 
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Annak idején amikor beterjesztettem és elfogadásra javasoltam a szakellátásokat a faluban, ezt 300 

aláírással hozta ide, Nyeste képviselőtől sok kritikát kapott. Kérem a testületet vizsgáljuk meg a 

lehetőségeket, annyit szeretnék kérni, hogy kezeljük komplexen, vegyük bele a gyógytornát, a 

jelzőrendszert is. 

Nyeste József képviselő: a párom benne dolgozik, ha hazamegyek megmondom lépjen ki belőle. Ezt 

személyeskedésnek veszem. 

Közköltség: az önkormányzati lakásban lakó emberek fizetik a közköltséget. Nézzük meg a lakóközösség 

állapotát. Ha kölcsönt akar felvenni a lakóingatlan felújítására, a törlesztést nekik kell fizetni, aki még 

közköltséget is fizet hogy fogják ezt kifizetni? – ezt vissza kellene vonni. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: nem személyeskedtem, nem említettem nevet, belevettem mindent, ami 

beletartozik a nappali ellátások körébe.  

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: készítettem tavaly egy komplex tervezetet, nem volt 

róla döntés. Javasolnám újból mutatószámokkal kezelni ezt a helyzetet, ezt újra kell gondolni. Nem 

személyi történetről van szó. 

Lakóingatlanok felújítása: erről már beszéltünk, más tipusú támogatásokat kellene létrehozni pld. 

bérlakások felújítása, ezt külön kellene kezelni.  

A probléma kettős: az önkormányzat sem és a bérlők sem tudnak megtenni mindent. A bérlők, ha fizetési 

problémái vannak nem jelzik felénk, vagy ha elmegy nem nézzük, hogy mennyi tartozást hagy itt. Ha egy 

rendszert alakítanánk ki, akkor sok mindenre választ kapnánk. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: Nyeste képviselőnek: személyeskedés – képviselő úr velem szemben 

személyeskedett már. 

Nyeste József képviselő: most nem fogok.  

Az önkormányzati lakásokkal kapcsoltban: nem figyelünk oda apróbb részletekre, amíg ott laknak milyen 

az állaga, ha nem olyan amilyen elvárható felelősségre kell vonni stb. – ezek nem történtek meg. 

Ha nem fizet a bérlő, akkor lépéseket kell tenni. 

Roza László István polgármester: lakásbérleti rendeletünk van. Le kell ülni azokkal a lakókkal, akiknek 

bérleti szerződésük van, a szerződésük elévült. Újra kell tárgyalni, közköltség, felújítási rész stb.  

Első lakáshoz jutók támogatása: idáig 1+1 mFt volt, most 2 mFt. 

Fortuna János jegyző: a Kormányhivatal azt kifogásolta, hogy a támogatást mindenkinek oda kell adni, 

a kölcsönt vissza kell fizetni, akkor vetődött fel, hogy legyen az egész kölcsön 2 mFt.  

Roza László István polgármester: akkor azokkal szúrunk ki, akik nem tudják visszafizetni azt a 2 mFt-

ot. Eddig 10 év volt a visszafizetés. Vagy marad a 10 év, vagy kitolódik? Akkor ez azt jelenti, hogy 16 

eFt/hó részletfizetéssel kell visszafizetni. 

Szántó Lajos képviselő: az első lakáshoz jutók támogatása maradjon úgy ahogy eddig volt, ne 

változtassunk rajta.  

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: az 1 mFt támogatást akkor is kérheti, ha nincs 

jövedelme, azok is kéretik akik rendkívül el vannak adósodva. Maradhat a régi szerint 1+1 mFt, de a 

Kormányhivatal jelezte.  
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Nyeste József képviselő: meg kell nézni, hogy az első lakáshoz jutók mibe kerül nekünk, meg kell nézni 

honnan lehet elvenni ezt az összeget. 

Tóth Tamás képviselő: valamihez kötni kell a támogatást, ebben az esetben nem köthető semmihez. 

Akkor ez a rendelet így nem működik mert jövedelemhez van kötve. Az 1 mFt jár, a másik 1 mFt 

jövedelemhez van kötve. Vissza tudja-e fizetni, meg kell nézni. 

Nyeste József képviselő: ha az 1 mFt visszatérítendőhöz nincsenek meg a feltételek, akkor már eleve 

nem jut hozzá a kérelmező, ezt komplex kezelhetjük 

Roza László István polgármester: az 1+1 mFt megállja a helyét? 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: igen, megállja a helyét. Ezt hogy lehet egyben 

kezelni? 

Tóth Tamás képviselő: azt mondtad jelezte a Kormányhivatal az észrevételt. 

Nyeste József képviselő: ha nem felel meg, egyiket se kapja. 

Fortuna János jegyző: ez nem törvényszerű. 

Nyeste József képviselő: hány embernek adtunk már? – úgy emlékszem négynek. 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: maradjon a régi szerint, elhangzott, hogy nem lehet 

egybe kezelni. 

Nyeste József képviselő: ezt komplexen lehet csak kezelni, van aki 1,5 mFt-ot szeretne kérni.  

Fortuna János jegyző: jelenleg 50-50 % van a rendeletben, de max. 60 % lehet.  

A Kormányhivatal szerint a visszatérítendő résznél nem lehet jövedelemhatárt írni. 

Furák Róbert képviselő: fontosnak tartom kiegészíteni a támogatás igénylésénél a vissza nem térítendő 

támogatás nem lehet több a vételár 50 %-ánál. 

Fortuna János jegyző ismerteti a Szociális rendelet módosításait az elhangzott javaslatokkal kiegészítve 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 
 

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

 

Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelete 

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

(a rendelet a jkv. 4. mellékletét képezi) 

 

 

4.2. Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének …/2015.(…...) önkormányzati rendelete az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló 

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

 
Roza László István polgármester: a rendelet módosítás a külsős bizottsági tag tiszteletdíjának 

meghatározásával  bővül ki. 

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

Roza László István polgármester ismerteti a rendelet tervezetet, mely a jkv. 5. mellékletét képezi. 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 14/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló 

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

(a rendelet a jkv.  6. mellékletét képezi) 

 

4.3. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 
Pogány Sándor alpolgármester: az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. A közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény VII/A fejezete tartalmazza a polgármester foglalkoztatási 

jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket. A Kttv. 225/L.§ (1) bekezdése szerint a polgármesteri 

foglalkoztatási jogviszonyra is alkalmazni kel a Kttv. 224. §-t. A helyettes államtitkár illetményét 

minisztériumban a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30 %-kal megemelheti. 

Ez alapján számos önkormányzat élt az emelés lehetőségével így Berente Önkormányzata is. Időközben 

azonban jogértelmezési problémaként merült fel a polgármester Mötv. szerinti illetménye eltéríthető-e? 

A jogbizonytalanság feloldása céljából a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 

Főosztálya a helyes és egységes jogértelmezés kialakítása céljából szakmai véleményt kért a szakmai 

irányító szervtől e kérdésben, amely egyértelművé tette, hogy nem emelhető meg a polgármester 

illetménye, vissza kell állítani az eredeti állapotot.  

Nyeste József képviselő:  ugye, hogy ugye ! – emlékezzetek amit akkor mondtam.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: javasolja a polgármester illetményének módosítását, mely 

június 1-től fog életbe lépni. Hivatalosan a bíróságnak kellett volna kimondani, ez az ügy még nincs 

lezárva.  

Roza László István polgármester: több polgármesterrel beszéltem, van aki visszaállítja, van aki nem, 

aki nem állítja vissza bíróság elé fog menni. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzat képviselő – testületének …../2015. (V.28.) határozata a polgármester 

illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Berente Község Önkormányzat Képviselő–testülete – módosítva 87/2015. (IV.2.) határozatát - úgy 

határozott hogy, Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  71 § (4) 

bekezdés b) pontja alapján Roza László István polgármester illetményét 2015. június 1.-től 299.200. Ft/hó 

összegben, a költségtérítését az Mötv. 71. § (6)  bekezdése alapján  44.880. Ft/hó összegben állapítja meg.  

Felelős: alpolgármester, jegyző     Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzat képviselő – testületének 166/2015. (V.28.) határozata a polgármester 

illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Berente Község Önkormányzat Képviselő–testülete – módosítva 87/2015. (IV.2.) határozatát - úgy 

határozott hogy, Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  71 § (4) 

bekezdés b) pontja alapján Roza László István polgármester illetményét 2015. június 1.-től 299.200. Ft/hó 

összegben, a költségtérítését az Mötv. 71. § (6)  bekezdése alapján  44.880. Ft/hó összegben állapítja meg.  

Felelős: alpolgármester, jegyző       Határidő: folyamatos 
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4.4. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 

Roza László István polgármester: az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. 

Ugyan ez vonatkozik az alpolgármester tiszteletdíjára, mint a polgármesterére. A korábbi tiszteletdíj 

visszaállításról van szó.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.(V.28.) határozata az alpolgármester 

tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete – módosítva 88/2015. (IV.2.) határozatát - úgy 

határozott, hogy Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdése alapján az Alpolgármester tiszteltdíját és költségtérítését 2015. június 1.-től 134.600.-Ft/hó, 

költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 20.190.-Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester, jegyző       Határidő: azonnal 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2015.(V.28.) határozata az alpolgármester 

tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete – módosítva 88/2015. (IV.2.) határozatát - úgy 

határozott, hogy Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdése alapján az Alpolgármester tiszteltdíját és költségtérítését 2015. június 1.-től 134.600.-Ft/hó, 

költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 20.190.-Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester, jegyző       Határidő: azonnal 

 
Pogány Sándor alpolgármester: az előterjesztésben (a jkv. 7. melléklete)  le van írva, én túlfizetésben 

voltam hónapokon keresztül jogtalanul Aljegyző Asszony leírta. Írásban jeleztem, hogy ez az összeg 

2015. júniustól kezdődően az alpolgármesteri költségtérítés, valamint a havi képviselői átalány terhére 

levonásra kerüljön  

 

 

4.5. Sakk kör támogatási kérelme 

 
Roza László István polgármester ismerteti az előterjesztést:  

Berente településnek nagyszerű alkalma adódhat egy nemzetközi FIDE sakkverseny megrendezéséhez. 

Ennek előzményeként Szerencsen 15 polgármester résztvételével született egy megállapodás, amely 

150.000 Ft-tal támogatná a verseny megrendezését.  

Tóth Tamás képviselő a PFB elnöke: a bizottság egyhangúlag támogatja és sok sikert kíván. 

Furák Róbert képviselő: javasolnám, hogy az önkormányzat a fővédnöki szerepet vállalja el. 

Eredményes ez a közösség, ezek a sikerek itt legyenek.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(V.28.) határozata a Sakk kör támogatási 

kérelmének elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Sakk kör támogatási kérelmét és az 

alábbi döntést hozta: A testület elfogadja a Sakk kör támogatási kérelmét és a FIDE sakkverseny 

megrendezéséhez 150 eFt-ot  hagy jóvá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség részére. 

Az előterjesztés a jkv. … sz. mellékletét képezi. 
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Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 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 168/2015.(V.28.) határozata a Sakk kör támogatási 

kérelmének elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Sakk kör támogatási kérelmét és az 

alábbi döntést hozta:  

A testület elfogadja a Sakk kör támogatási kérelmét és a FIDE sakkverseny megrendezéséhez 150 eFt-ot  

hagy jóvá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség részére. 

Az előterjesztés a jkv. 8. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 

 

4.6. Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója 

 
Roza László István polgármester: a BCNÖ beszámolóját a képviselő-testület tagjai megkapták. 

Haga Jenő BCNÖ elnök ismerteti a BCNÖ beszámolóját a 2014. évi munkájukról és az 

önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

Furák Róbert képviselő: átnéztem a beszámolót, sok kulturális tevékenység volt. Jó lett volna ha láttam 

volna a nehéz helyzetben élők kivezetését. Látva a kisebbség helyzetét 2015. évben a felzárkóztatásra 

figyeljen oda jobban. A kivezető programokban kellene részt venni a BCKÖ-nak.  

Haga Jenő BCNÖ elnök: változás is történt. Nem mulatozásra szeretnénk elkölteni a támogatást, hanem 

foci egyesület is indul, abban is szeretnénk részt venni, a gyerekekre szeretnénk fordítani ezt az összeget. 

Nyeste József képviselő: számszakilag nem készültem fel arról, hogy a gyerekek milyen támogatásban 

részesülnek, - ez nem kevés. Ha kiemelünk egy csoportot és külön támogatjuk – nem értem.  Miért jó az 

nektek, ha megkülönböztetitek magatokat a magyaroktól? Nem mi csináljuk a megkülönböztetést. 

A faluban ki nem mondott ugyan, de ellenséget sző. Egy faluban lakunk, nem látom az értelmét a 

megkülönböztetésnek.  

Furák Róbert képviselő: pozitívumként értékelem, hogy pályázati támogatásból is sikerült 300 eFt-ot 

beszerezni. A felzárkóztatás mellett nagyon fontos az integráció.  

Haga Jenő BCNÖ elnök: nem akarunk mi elkülönülni, benne van a törvényben, hogy mire költhetjük a 

pénzt. Meg van kötve a kezünk, csak roma kultúrára költhetjük el a pénzt. Csináltunk egy játszóházat, 

jöttek a magyarok is és romák is egyaránt. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot:  

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(V.28.) határozata a Berentei Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elbírálásról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Berentei cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját a 2014. évi munkájukról és az önkormányzattól kapott 

támogatás felhasználásáról.  

A beszámoló a jkv. …. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 
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Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 képviselő vett részt és az 

alábbi döntést hozta:  

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 169/2015.(V.28.) határozata a Berentei Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elbírálásról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Berentei cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját a 2014. évi munkájukról és az önkormányzattól kapott 

támogatás felhasználásáról.  

A beszámoló a jkv. 9. mellékletét képezi 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 

 

 

4.7. Berentei Művelődési Központ előterjesztése: Alacskai-Berentei sokadalom rendezvénysorozat 

Roza László István polgármester ismerteti a Művelődési Központ előterjesztését: A mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt „Aki a múltját nem ápolja, jövője sincsen” című pályázaton Berente 

Község Önkormányzata még 2014-ben rendezvények megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére 

és egy Berente monográfia elkészítésére kapott támogatást. A pályázaton szerepelt még három 

rendezvény támogatása is, de az MVH akkor ezek támogatását elutasította. A döntést a Borsod-Torna-

Gömör Egyesület megfellebbezte, ennek eredményeként megkapják a három rendezvény megvalósítására 

is az összeget.  

A pályázatban a következő rendezvények szerepelnek: 

Alkotótábor:      600.000.- Ft  

Nyári fesztivál : 3.500.000.- Ft 

Szüreti mulatság:  2.500.000.- Ft 

 

A pályázat nettó finanszírozású, így az ÁFA-t az önkormányzatnak kell hozzáadnia, amelynek összege 

1.682.000.- Ft  

 
Nyeste József képviselő: a fafaragó tábor az én ötletem volt. Ezzel az ötlettel élve, elképzeltünk egy 

olyat, hogy a szó legnemesebb értelmében a saját ötleteik alapján készítenek valamit, közben 

kommunikálnak, egy ilyen nemes fafaragó tábort szerettem volna – nem így történt tavaly, egy olyan 

iparos délutánba ment ált. Szellemi alkotótáborra gondoltam, ebből is lehetne profitálni, nem mi mondjuk 

meg nekik, hogy mit készítsenek.  

Furák Róbert képviselő: a határozati javaslat teljesen másról szól, mint az előterjesztés, így nehéz 

felelőséggel dönteni. Egyetértek Nyeste képviselő felvetésével. 

Voltak nálunk olyan gyerekek is, akik festettek. Ha művészeti tábor lesz, maradjon itt nálunk. Nincsenek 

köztéri szobraink, akár éveken keresztül megváltozna az arculata a községnek. Javaslom. 

Roza László István polgármester: augusztus 18-19-20-án egy rendezvénysorozat lenne szüreti 

mulatsággal. Meg van határozva mire költhetjük ezt a pénzt, ezeket nekünk teljesíteni kell, szigorúan 

kötött.  

Furák Róbert képviselő: szeretnék kapni egy írásos anyagot, miről is van szó.  

Csorba Csaba Művház vezető: a tervezet itt van nálam. 
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Roza László István polgármester: meg kell küldeni mindenkinek.  

Nagy Imre lakos: már én ezt évekkel ezelőtt előhoztam. Az Idős Otthonban csinált kiállítást, ugyan ezt 

még egyszer végig lehetne vinni, segíteni fogok ha kell.  

Roza László István polgármester: ez már meg van oldva, működni fog. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(V.28.) határozata az I. Berentei 

sokadalom rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 402/2014.(XI.19.), 391/2014.(XI.12.) 

határozatokkal módosított 366/2014.(IX.17.) határozat módosításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az I. Alacskai-Berentei sokadalom 

rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 391/2014.(XI.12.) határozattal módosított  366/2014.(IX.17.) 

határozat módosítására vonatkozó javaslatot, azt – az MVH támogatásra tekintettel - az előterjesztés 

alapján, az alábbiak szerint elfogadja: 

A testület jóváhagyja, hogy Berente mint gesztor vállalja a 15 121 240 6 839 240 Ft összköltségű 

program előfinanszírozását és a saját erő biztosítását mindkét település vonatkozásában. 

Az MVH  támogatás összege: Alacska Község Önkormányzata 1 952 500 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 9 558 516 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 2 958 516 Ft  

 

A saját erő összege:  Alacska Község Önkormányzata 733 300 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 2 876 924 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 1 194 924 Ft  

összesen: 3 610 224 Ft összegben, melyet a 2014. évi kv.-i tartalékkerete terhére biztosítja. 

A 366/2014.(IX.17.) határozat további része nem módosul.  

Az előterjesztés a jkv. ….  mellékletét képezik. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 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 170/2015.(V.28.) határozata az I. Berentei 

sokadalom rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 402/2014.(XI.19.), 391/2014.(XI.12.) 

határozatokkal módosított 366/2014.(IX.17.) határozat módosításáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az I. Alacskai-Berentei sokadalom 

rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 391/2014.(XI.12.) határozattal módosított  366/2014.(IX.17.) 

határozat módosítására vonatkozó javaslatot, azt – az MVH támogatásra tekintettel - az előterjesztés 

alapján, az alábbiak szerint elfogadja: 

A testület jóváhagyja, hogy Berente mint gesztor vállalja a 15 121 240 Ft összköltségű program 

előfinanszírozását és a saját erő biztosítását mindkét település vonatkozásában. 

Az MVH  támogatás összege: Alacska Község Önkormányzata 1 952 500 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 9 558 516 Ft  

 

A saját erő összege:  Alacska Község Önkormányzata 733 300 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 2 876 924 Ft  

összesen: 3 610 224 Ft összegben, melyet a 2014. évi kv.-i tartalékkerete terhére biztosítja. 

A 366/2014.(IX.17.) határozat további része nem módosul.  

Az előterjesztés a jkv. 10. mellékletét képezik. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 
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4.8. Berentei Általános Iskola: Bejáró iskolai tanulók természetbeni juttatása 

 
Roza László István polgármester ismerteti az előterjesztést. Az összes bejáró tanulói létszám 66 fő, 

ebből, 22 fő jogosult 100 % étkezési normatívára, 11 fő jogosult 50 % étkezési támogatásra. Bejáró 

tanulók közül 32 főnek kellene teljes összegű térítési díjat fizetni, ennek összege: 

1 napra reggeli+ebéd+uzsonna (110.- Ft+258.- Ft+74.- Ft) 442.- Ft 

1 fő részére a napi 3x-i étkezés a 2015-ös évben 75 napra számolva 33.150 Ft (terv) 

33 fő támogatásra nem jogosult részére:     1.093.950.- Ft 

11 fő 50 % normatív támogatásban részesülő részére      182.325.- Ft 

Összesen:        1.276.275.- Ft 

 
A köznevelési törvény előírásai alapján az új tanévben minden tanulónak az intézményben kell 

tartózkodnia 16,00 óráig. A tanulóknak a napi 3x-i étkezését mindenképpen szükségesnek tartják, 

melyhez kérik a testület támogatását. 

Furák Róbert képviselő: a határozati javaslatból megint hiányzik a számszaki adat. Van-e arra 

lehetőség, hogy a gyermekétkeztetési programban részt venne Berente? – elindult ez a program.  

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig.: nincs erre lehetőség jelenleg.  

Furák Róbert képviselő: pályázni kellene, mindenképpen segítsük az ide járó gyerekeket.  

Nyeste József képviselő: ha megkülönböztetjük a gyerekeket nagyon kemény pedagógiai feladat lesz. Mi 

ugyan eldönthetjük, hogy spórolunk, de nem láthatjuk azoknak a gyerekeknek az arcát, akik 

megkülönböztetve vannak. Ezt lehet, hogy a gyerekek nem fogják észrevenni, de ha megvonjuk tőlük ezt 

fogják érezni.  

Szántó Lajos képviselő: annak idején aggódtunk az iskolai létszám végett, veszélyben volt az iskola 

működése. A táborozási költséget már nekik kell fizetni. Legalább az 50 %-át fizesse ki az önkormányzat 

az étkezésnek.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: az étkezés nem berentei gyerekeket érint, a szülőknek kell 

vállalni a térítés megfizetését. Ha étkezéssel akarjuk fogni a gyerekeket, akkor nagyon szegénységi 

bizonyítvány.  

Roza László István polgármester: a képviselő-testület döntsön arról, hogy fizessenek-e vagy nem 

étkezési térítési díjat a bejáró tanulók. Legyenek támogatva vagy nem. 

Ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(V.28.) határozata a bejáró iskolai tanulók 

természetbeni juttatásairól 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a bejáró tanulók 2015. évi étkeztetési és 

beiskolázási támogatási költségeit, s az ezt jogszerűen terhelő adóvonzatára, valamint az önkormányzat 

költségcsökkentési intézkedéseire tekintettel az alábbi döntést hozza: 

A testület a bejáró tanulók részére – a normatív kedvezmények kivételével - 2015. szeptember 1.-től 

biztosít/nem biztosít természetbeni juttatásnak minősülő étkezési és tanszer  támogatást.  

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, int. vezető Határidő: 2015.09.01.- 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta:  
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A képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslatot. 

 

Roza László István polgármester: a bejáró tanulók továbbra is megkapják a támogatást. A szavazás 

arról szólt, hogy ha a szülők fizessenek az étkezésért igennel szavazzunk, ha nem kell fizetni az 

étkezésért, akkor nemmel.  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra, hogy maradjon a jelenlegi 

ingyenes ellátás. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta:  

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 171/2015.(V.28.) határozata a bejáró iskolai 

tanulók természetbeni juttatásairól 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a bejáró tanulók 2015. évi étkeztetési és 

beiskolázási támogatási költségeit, s úgy dönt, hogy a bejáró tanulók számára továbbra is biztosítja az 

ingyenes étkezés lehetőségét. 

Az előterjesztés a jkv. 11. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, int. vezető Határidő: 2015.09.01.- 

 

Szántó Lajos képviselő: miért nem lehetett azt tudni, hogy nekünk 51 %-ot kellett volna fizetni utána?! 

Roza László István polgármester: az 51 %-os adót be kell fizetni, ha lesz vizsgálat ki kell fizetni. 

Furák Róbert képviselő: szüntessük meg a jogszabálysértést, kerüljön kifizetésre. 

 

Tájékoztatás: 
Roza László István polgármester: a balatonlellei tábor mindennel együtt 2.4 mFt. Ebből az összegből 

visszajön 500 eFt, amit a szülők befizetnek a nem berentei tanulók részére, összességében a táborozás 

költsége 1,8 mFt.  

 

 

4.9. Berente, Kandó K. 9. sz. alatti ingatlan értékesítése 

 

Roza László István polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő Berente, Kandó K. 9. sz. alatti 

ingatlant liciteljárás során kerüljön értékesítésre, kiírjuk pályázatra. Fel lett becsülve, az ingatlan értéke 

4,9 mFt, a licitlépcső 50 eFt. árlejtésre nincs lehetőség. A készpénzfizetés és állandó berentei lakóhellyel 

rendelkező előnyt jelent.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(V.28.) határozata a Berente Kandó K. 

utca 9. (hrsz: 43) önkormányzati lakóingatlan értékesítéséről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az ingatlan további hasznosítására 

vonatkozó javaslatokat, az alábbi döntést hozta: 

A. A testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2013.(IX.28.) 

önkormányzati rendelettel módosított 7/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelete előírásai alapján, nyilvános 

pályázat keretében értékesíteni kívánja az ingatlant. 

A kikiáltási ár az értékbecslés alapján 4 900 eFt. 

A testület egyidejűleg felmondja az ingatlan kertjének egy részére – a 106/2014.(III.27.) határozattal 

módosított 332/2012.(X.25.) határozat alapján - kötött haszonbérleti szerződést. 

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 



C:\Users\BERENTE01\Desktop\jkv05_28 ny ülés.doc 14 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: 2015.06.30. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 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 172/2015.(V.28.) határozata a Berente Kandó K. 

utca 9. (hrsz: 43) önkormányzati lakóingatlan értékesítéséről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az ingatlan további hasznosítására 

vonatkozó javaslatokat, az alábbi döntést hozta: 

A. A testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2013.(IX.28.) 

önkormányzati rendelettel módosított 7/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelete előírásai alapján, nyilvános 

pályázat keretében értékesíteni kívánja az ingatlant. 

A kikiáltási ár az értékbecslés alapján 4 900 eFt. 

A testület egyidejűleg felmondja az ingatlan kertjének egy részére – a 106/2014.(III.27.) határozattal 

módosított 332/2012.(X.25.) határozat alapján - kötött haszonbérleti szerződést. 

Az előterjesztés a jkv. 12. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: 2015.06.30. 

 

 

4.10. Nonprofit Kft. megalakítása, ügyvezetői tisztség betöltése 

 
Roza László István polgármester: a BMESZ vezetői megbízást a testület 2015. május 31.-ig hagyta 

jóvá, ezt kellene meghosszabbítani 2015. december 31.-ig. 

Pogány Sándor alpolgármester: ez a gazdasági társaság még 2015-ben sem fog létrejönni. Ezt 

kudarcnak ítélem meg. Sokszor e miatt jöttünk össze, megbíztunk egy ügyvédet, aki munkaügyi 

témákban járatos. Jöttek az ülések és megbeszélések, - én tartózkodni fogok, nem tudom, hogy hova 

lyukadunk.  

Nyeste József képviselő: nem szoktam ilyet mondani – egyetértek. 

Szembesültem egy olyan helyzettel, ki kell mondani: nagyon megy a szervezkedés a Kft. létrehozása 

ellen, a TG vezetője ellenkampányt tart. az újonnan kinevezett vezetőt ellehetetleníti. Biztos vagyok 

benne, hogy ármánykodás folyik a háttérben, csak akik ellenzik nem mernek idejönni. Mi szól ellene, 

hogy létrejöjjön a Kft? 

Roza László István polgármester: egy céget naptári év kezdő napján szoktak létrehozni, ha ebből lesz 

valami, akkor 2016. január 1-től lehetséges. A dolgozók nincsenek tájékozódva. 

Pogány Sándor alpolgármester: arról volt szó, hogy lesz egy ütemterv, de nem valósult meg. Ha nem 

akarjuk egységesen csinálni, akkor megette a fene. 

Itt van az uszoda ügye, intézkedési terv, Kft. kialakítása nem történt meg, az ügyvédi szerződés nem 

valósult meg, a bányaépülettel nincs semmi, a költségvetésünk olyan amilyen. 

Amíg én voltam a főnök felesleges volt leülni annyiszor, nem valósult meg semmi.  

Tóth Tamás képviselő: akarjuk ezt a Kft-t? 

Roza László István polgármester: el van már ez döntve? 
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Nyeste József képviselő: amikor a pályázatot kiírtuk annyira fel voltunk lelkesedve, egyszerűen féket tett 

rá valaki, a TG vezetője munkálkodik a háttérben.  

Heutschy László TG vezető: leírtam az álláspontomat mi nincs meg hozzá. Ami fék az a 

közfoglalkoztatás, a Kormány rájött, hogy nem akarja foglalkoztatni ezeket az embereket.  

Nyeste József képviselő: egyebet nem hallik a dolgozóktól, mint azt, hogy nem lesz jó a Nonprofit Kft. 

Pogány Sándor alpolgármester: akkor le kell fújni az egészet, valamelyik legyen a vezetőjük. 

Roza László István polgármester: azért van a két vezető, hogy készítsenek elő mindent, de nincs 

előkészítve.  

Furák Róbert képviselő: hogy áll most az előkészület? 

Fekete Sándor BMESZ vezető: nem kaptam felhatalmazást, hogy léphetek ebben a dologban. 

Furák Róbert képviselő: mennyi idő kell, hogy beinduljon ez a szervezet? 

Fekete Sándor BMESZ vezető: kb. 3 hónap. 

Nyeste József képviselő. annak idején Pogány alpolgármester mondta, hogy minden bizottságnak legyen 

feladat egy-egy intézménynél, nem beleszólva az intézmény dolgaiba, csak segítve, fel voltunk 

lelkesedve. Nem értem a háttérmunkát, felveti az egyenesség és a gerincesség kérdését. Álljon ide és 

mondja el. Háttérsusmusok menne – ez eszméletlen.  

Idehoztunk egy embert, aki azért vállalta ezt a munkát, hogy a Nonprofit Kft. vezetője lesz – és húzzuk. 

Vállalja egyáltalán? 

Furák Róbert képviselő: ez a határozat egy időhúzás. A határozat kiegészítését javaslom pld. ütemterv 

elkészítése felelősökkel, július hónapban készüljön el minden. 

Nyeste József képviselő: vannak folyamatban lévő munkák pld. téli betakarítás ezt el kell végezni, 

legyen december a mezőgazdasági munkák miatt. 

Heutschy László TG vezető: a közfoglalkoztatottak áthelyezését tartom bonyolultnak.  

Tóth Tamás képviselő: a közcélúak maradnak az önkormányzatnál, teljesen mindegy hogy hová 

helyezik ki.  

Heutschy László TG vezető: azt mondták, hogy 11 hónapnál tovább nem lehet alkalmazni a 

közfoglalkoztatott. 

Pogány Sándor alpolgármester: meg kell nézni a tevékenységet és azt, hogy milyen forrás kell hozzá, - 

ezeknek a vezetőknek kell utána járni, nem a testületnek. Még mindig ott tartunk, hogy a határidőket nem 

tudjuk, hogy mi mennyi. Olyan nehéz ezt megcsinálni? 

Roza László István polgármester: mi az az időpont mire elkészül a Kft. átvétele? 

Fortuna János jegyző: ott van a határozati javaslatban. Azért megy itt a vita, hogy a dolgozóknak 

csökken a bére. 8- vagy 10 mFt többletköltsége van, ha ezt elfogadjátok, akkor az intézményvezető 2 

hónap alatt megcsinálja.  

Tóth Tamás képviselő: mi már egy éve játszunk ezzel, hogy akarjuk vagy nem ! 

Nyeste József képviselő: nincs olyan valaki, aki megmondja, hogy mennyibe kerül? 

Tóth Tamás képviselő: most nem látom át az összes költséget pld. gépek, üzemanyag. Azért vettük meg 

a bánya épületét, hogy egy helyen legyen minden. Az időpontról kell dönteni. 
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Fortuna János jegyző: a döntéstől óckodik mindenki. El fogod mondani, hogy csökkenni fog a dolgozók 

bére? 

Nyeste József képviselő: ha megkérik, oda fogok állni. Meggyőződésem, ha a Kft nem fog menni, 

emberi mulasztásról lesz szó. 

Roza László István polgármester: mi az az időpont amire elkészül a Kft? 

Fekete Sándor BMESZ vezető: a következő ülésre letesszük a javaslatot. 

Tóth Tamás képviselő: meg kell alakítani a Kft-t, át kell szivárogtatni az embereket. Létre lehet hozni 

egy nap alatt. A start munka itt marad az önkormányzatnál. Először leltár kell, onnan jön az eszközök 

átadása. 

Roza László István polgármester: a dolgozókat átszervezés előtt egy hónappal ki kell értesíteni.  

Fortuna János jegyző: ha a testület úgy dönt, hogy létrehoz egy Nonprofit kft, az egy teljesen más 

rendszer. A dolgozó abban dönt, hogy vállalja-e a továbbfoglalkoztatást. 

Pogány Sándor alpolgármester: nem mertük elmondani, hogy az emberek mennyi fizetéssel mennek át, 

ezt senki nem merte felvállalni.  

Tóth Tamás képviselő: a Kft. egy bértömeget fog kapni.  

Pogány Sándor képviselő: itt a dolgozók áthelyezéséről van szó, itt kaphatnak a dolgozók végkielégítést 

és utána átmennek a Kft-hez.  

Tóth Tamás képviselő: aki megkapta a végkielégítést, akkor nem kötelező felvenni. 

Furák Róbert képviselő: mindenki felszeretné majd venni a végkielégítést és jönnek felvételre. 

Fekete Sándor BMESZ vezető: ha visszavesszük az embereket, akkor vissza kell fizetni a 

végkielégítést.  

Roza László István polgármester: az ügyvéd el fog jönni egy előre megbeszélt időpontban és 

tájékoztatja a dolgozókat.  

Tóth Tamás képviselő: nem látom át az egész működését a Kft-nek. Ugyan annyi bértömeg megy át a 

Kft-be, nem csorbulnak a dolgozók.  

Furák Róbert képviselő: fogadjuk el a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a határozat 

elfogadását követően a legrövidebb időn belül alakuljon meg a Kft. Részletes beszámolót kérek minden 

ülésen, hogy áll a Kft.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(V.28.) határozata a Berentei 

Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításáról, az 

ügyvezetői tisztség betöltéséről, valamint a BMESZ intézményvezetői megbízásáról szóló 

67/2015.(II.26.) határozattal módosított 32/2015.(I.29.) határozat módosításáról  
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Településüzemeltetési 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakítására, az ügyvezetői tisztség betöltésére, 

valamint a BMESZ határozott idejű intézményvezetői megbízásról szóló 32/2015.(I.29.) határozat 

módosítására vonatkozó előterjesztést és azt az alábbiak szerint módosítja: 

A. A testület a BMESZ vezetői megbízást a testület 2015. december 31.-ig meghosszabbítja.  

B. A testület 2015. december 31.-i hatállyal megszünteti a BTG és BMESZ kv.-i szerveket egyidejűleg 

2016. január 1.-i hatállyal létrehozza a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot, a Kjt 25/A. § (7) bekezdésére tekintettel. A költségvetési szervek munkavállalók 

jogutódlással kerülnek a nonprofit kft állományába. 

C. pont első mondata: 
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A testület a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetői feladatainak ellátásával Fekete Sándort bízza meg 2016. január 1-től 2017. december 31.-ig. 

A határozat többi pontjai nem változnak. 

Felelős: polgármester, jegyző, int.vez. Határidő: folyamatosan illetve 2015. december 10. 

 

Furák Róbert képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta:  

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 173/2015.(V.28.) határozata a Berentei 

Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításáról, az 

ügyvezetői tisztség betöltéséről, valamint a BMESZ intézményvezetői megbízásáról szóló 

67/2015.(II.26.) határozattal módosított 32/2015.(I.29.) határozat módosításáról  
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Településüzemeltetési 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakítására, az ügyvezetői tisztség betöltésére, 

valamint a BMESZ határozott idejű intézményvezetői megbízásról szóló 32/2015.(I.29.) határozat 

módosítására vonatkozó előterjesztést és azt az alábbiak szerint módosítja: 

A. A testület a BMESZ vezetői megbízást a testület 2015. december 31.-ig meghosszabbítja.  

B. A testület 2015. december 31.-i hatállyal megszünteti a BTG és BMESZ kv.-i szerveket egyidejűleg 

2016. január 1.-i hatállyal létrehozza a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot, a Kjt 25/A. § (7) bekezdésére tekintettel. A költségvetési szervek munkavállalók 

jogutódlással kerülnek a nonprofit kft állományába. 

C. pont első mondata: 

A testület a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetői feladatainak ellátásával Fekete Sándort bízza meg 2016. január 1-től 2017. december 31.-ig. 

A határozat többi pontjai nem változnak. 

Felelős: polgármester, jegyző, int.vez. Határidő: folyamatosan illetve 2015. december 10. 
 

 

4.11. Közterületi fakivágás 

Roza László István polgármester: a Bajcsy-Zs. ltp. lakó kérelemmel éltek a testület felé, hogy a  

társasház és a Művelődési központ közötti közterületen lévő magas növésű fákat az önkormányzat 

szíveskedjen kivágni és helyükbe új alacsony növésű fákat ültetni szíveskedjen.  

Fortuna János jegyző: a fát szakcég tudja kivágni  

Roza László István polgármester: árajánlatot kell kérni, szerintem nem kell kivágni csak gallyazni. 

Pogány Sándor alpolgármester: végig kellene nézni a közterületen lévő fákat és egyszerre kell 

árajánlatot kérni gallyazásra. 

Roza László István polgármester: javaslom a napirendi pont elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a közterületen lévő fák kivágását, 

illetve gallyazását az árajánlatok bekérésig. 

 

Tájékoztatás: 

 

Roza László István polgármester tájékoztatást az alábbiakról: 

 

 Megérkezett a bányaépület tervdokumentációja, kb. 150 mFt lenne a komplett. 

 Elkészült a vágópont tervdokumentációja is, 101 mFt lenne a megépítése. 
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 Tárgyalást folytattam a Közútkezelő Kht-val, közlésük alapján nyár végére kész lesz a 26-os út 

biztonságossá tétele. 

 Elhelyezésre került a BCZrt. 5-ös porta előtti buszmegállók 

 Két hét múlva fogják feltenni a keresztet, a szentelés augusztus 20-án lesz megtartva. 

 A Bükk-Leader Egyesület záró rendezvénye a Művelődési Központban lesz megtartva, egyszeri 

étkezést kértek, de az Egyesület fizeti. 

 
Tóth Tamás képviselő: a bányaépületre először tető lenne szükség, utána elkezdődhetnének a belső 

munkálatok, akár a saját embereink bevonásával is. 

Furák Róbert képviselő: a buszmegállóknak lesz oldalborítása? – nincs ülőke sem. 

Roza László István polgármester: igen, lesz. 

Nyeste József képviselő: buszmegálló: a vízelvezető kb. 5 cm-el magasabban van, a cégnek vissza van 

tartva egy összeg, tegye rendbe. A kivitelező nem vitte el a törmeléket sem. 

Furák Róbert képviselő: akik a kanyarnál hordják át a földet, fel kell szólítani, hogy takarítsák le 

minden nap az utat, mert balesetveszélyes. A ravatalozó épületét rendbe kell tenni, a fedett résznél le kell 

takarítani, madárürülékkel van tele. A gyomirtás is el kellene végezni, szétnyomta a járdákat a gaz, ott 

több feladat van. Madárhálóval el lehetne látni. A ravatalozó elég mostoha állapotban van most.  

4.12. Sportszerek vásárlása 

 

Tóth Tamás képviselő: a 2015. június 13-án megrendezésre kerülő családi nap lebonyolításához 100 eFt 

jóváhagyását javaslom sportszerek vásárlására. 

Fortuna János jegyző: a Művelődési központnak kellene ezt az összeget odaadni, és ebből megvásárolni 

az eszközöket. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(V.28.) határozata sportszerek 

vásárlásának jóváhagyása 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Művelődési központ részére 100 

eFt keretösszeget hagy jóvá sportszerek vásárlására, a 2015.  költségvetés tartalékkeret terhére, 

tömegsport céljára. 

Felelős:  polgármester, jegyző, int.vez. Határidő: azonnal 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 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 174/2015.(V.28.) határozata sportszerek 

vásárlásának jóváhagyása 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Művelődési központ részére 100 

eFt keretösszeget hagy jóvá sportszerek vásárlására, a 2015.  költségvetés tartalékkeret terhére tömegsport 

céljára. 

Felelős:  polgármester, jegyző, int.vez. Határidő: azonnal 
 

Lakossági hozzászólás: 



C:\Users\BERENTE01\Desktop\jkv05_28 ny ülés.doc 19 

 

Hegedűs Lajos lakos: a Marx K. úton két ember jött a bányától stihl fűkaszával és 1 fába belevágtak. 

Vissza kellene nézni a térfigyelő kamerát. 

 

 

4.13. Kastélykert parkosítás 

 

Roza László István polgármester: a Kastélykert lakói hozzájáruló nyilatkozatot írtak alá, hogy 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat rendbe tegye, illetve parkká alakítsa a Kastélykertet.  

Kérem, hogy park rendezésére 100 eFt keretösszeget hagyjon jóvá a testület.  

Nyeste József képviselő: a Kastélykert egy közterület, nem lehet saját szakálladra intézkedni ebben. A 

Kastélykertre egy rövidtávú terv készült. 

Roza László István polgármester: nem készült. Az orvosi rendelő melletti rész és a BIO kialakítására 

készült.  

Szántó Lajos képviselő: a főtérre készült látványterv, de azt a testület nem fogadta el. 

Nyeste József képviselő: ha a Főtérre készült egy terv, hogy fog beleilleni a Kastélykert látványa? – 

lábbal tiporjátok az önkormányzati demokráciát. Oldd meg a problémát azért tartunk, - í nem lehet saját 

szakálladra intézkedni, ez nem így működik.  

Furák Róbert képviselő: mi az elképzelés? 

Roza László István polgármester: egy kerti tó lenne sziklakerttel.  

Furák Róbert képviselő: készült látványterv? 

Roza László István polgármester: nem készült. Ha azt mondjátok, akkor kivetetek onnan mindent. 

Furák Róbert képviselő: milyen tavat képzeltét el, mi a funkciója? 

Roza László István polgármester: kisebb vízesés lenne, két szintes, lenne benne vízforgató, sziklakert 

lenne körülötte.   

Furák Róbert képviselő: körbe lenne kerítve? Biztos, hogy bele fognak lépni. 

Szántó Lajos képviselő: olyan lenne mint a barcikai. 

Tóth Tamás képviselő: Barcikán megcsináltuk, de belementek, le kellett zárni.  

Furák Róbert képviselő: szerintem balesetveszélyes lesz. 

Tóth Tamás képviselő: jó lett volna valamit látni. Látványtervet kellett volna készíteni – pld. hogy 

lesznek elhelyezve a padok? 

Roza László István polgármester: betontéglák lesznek lerakva, arra lesz rátéve a pad.  

Nyeste József képviselő: mennyi lesz a költsége? 

Tóth Tamás képviselő: én a karbantartásra gondolok. 

Furák Róbert képviselő: annyira kevés a zöldfelület. – a tereinkből ne vegyünk már el több zöldet, a 

beton egészségtelen.  

Roza László István polgármester: 8 ember vállalta, hogy rendbe fogja tartani a falut.  

Szántó Lajos képviselő: a Kastélykert környékét az ott lakók is rendbe tarthatnák.  

Tóth Tamás képviselő: a lakóházak előtti fűnyírást  a tulajdonosoknak kellene rendbe tartani, nem pedig 

az önkormányzatnak.  
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Furák Róbert képviselő: menjenek ki a felszólítások, vágják le a füvet, ne mindent az önkormányzat 

csináljon. Az idős emberek sokkal tisztességesebben rendbe tartják a környezetüket. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: az idősek rendbe tartják, virágot ültetnek, gondozzák. 

Roza László István polgármester: rendben, - utasítsuk el az általam kért keretösszeget, és a 

kastélykertet visszaállítjuk eredeti állapotába.  

Furák Róbert képviselő: készüljön egy látványterv és kerüljön a testület elé, javaslom elnapolását. 

Roza László István polgármester: egyetértek a napirend elnapolásával. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a Kastélykert parkosítását azzal, hogy 

készüljön látványterv és utána kerüljön a testület elé. 

 

Roza László István polgármester a nyilvános ülést 13 óra 50 perckor bezárta, mert a képviselő-testület 

zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

 

Roza László István    Fortuna János    Nyeste József  

polgármester    jegyző     képviselő jkv. hitelesítő 

 

 
Mellékletek:  

1. 165/2015.(V.28.) határozattal elfogadott rendőrségi beszámoló 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

3. Új szociális rendelet tervezet 

4. Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális 

igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

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

önkormányzati rendelet módosításának tervezete 

6. Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 14/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelete az 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

7. Előterjesztések a polgármesteri illetmény és alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítására 

8. 168/2015.(V.28.) határozattal elfogadott sakk-kör támogatási kérelem 

9. 169/2015.(V.28.) határozattal elfogadott BCNÖ beszámoló 

10. 170/2015.(V.28.) határozattal elfogadott BMK előterjesztés 

11. 171/2015.(V.28.) határozattal elbírált Általános iskolai előterjesztés 

12. 172/2015.(V.28.) határozattal elfogadott előterjesztés 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. május 28-án az Önkormányzati Hivatal 

tárgyalójában megtartott munkaterv szerinti 2. nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,40 óra. 

 

Jelen vannak:  Roza László István  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  

 

Roza László István polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő teljes 

létszámmal jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyeste József képviselőt 

javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

A testület a zárt ülést követően ismételten nyilvános tárgyalást igénylő ügyet tárgyal. 

 

2. Napirendi pont 

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

 
Roza László István polgármester: ismerteti a BM által meghirdetett pályázati kiírást. E szerint a hivatal 

fűtéskorszerűsítésére, energia költség csökkentésre, a megújuló energia hasznosításra, valamint 

tömegközlekedést szolgáló útfelújításra lehet pályázni ez évben, 2015. június 9.-ig.. 

A pályázat keretében a hivatal régi falikazánjait kicserélnénk, míg fűtési rendszere korszerűsítésre, 

valamint a födém hőszigelésre kerülne.  

A Bajcsy-Zs. úti buszforduló is felújításra kerülne, 1070 m2 aszfaltburkolattal. 

Fortuna János jegyző: a fűtési rendszer korszerűsítésével és födém kiegészítő hőszigetelésével a hivatal 

évi 750 eFt-os gázenergia költsége jelentősen csökken. A jelenlegi kazánok hatásfoka maximum 80-82 

%-osak, míg az felszerelendő kondenzációs kazán, mely hasznosítja a füstgázok vízgőzének 

energiatartalmát is, 106 % illetve e feletti hatásfokkal működik. Ennek eredményeképpen a gázenergia 

felhasználás 25 %-al, míg a fűtési rendszer korszerűsítésével további minimum 5-6 %-al csökken, mely 

évente 225 eFt költségcsökkentést jelent. A megtérülés 50 %-os támogatással 15 év mely tovább nő ha 

saját fővállalkozással készülne el a munka. 

A födém hőszigetelésével az épület hővesztesége 15-20 %-al csökken, mely további 75-100 eFt/év 

költségcsökkentést jelent. A megtérülés 10-11 év alatt várható, ha a teljes fűtési rendszert felújítjuk, a 

pályázathoz csatolt legmagasabb árajánlat szerint. Ezzel szemben a tárgyaló részen a rézcsöves fűtési 

rendszer maradhat, termosztatikus radiátorszelepek beépítésével, míg a hivatal többi részében csak a 

lapradiátorok maradnának. Ezzel gazdaságosabb lehetne a felújítás. 

A 10 kW-os napelemes rendszer kialakításával az éves várható villamos energia termelés kb. 10000 – 

10500 kWh/év.   

Jelenlegi energiadíj: 38 Ft/kWh  Megtermelt energia értéke: maximum 380 000 Ft/év, míg az éves 

villamos energiaköltség kb. 700 eFt. A megtérülési idő 50% támogatással 7 év. 
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Pogány Sándor alpolgármester amennyiben a nonprofit kft lenne a kivitelező, úgy a munkák egy részét 

a berentei dolgozók elvégezhetnének, s a fővállalkozói nyereség is ott maradhatna a kft-nél. 

Furák Róbert képviselő a megtérülési idő csökkentése, a beruházás gazdaságosságának növelése 

érdekében a kivitelezési költséget a pályázat elnyerése esetén jelentősen csökkenteni kell, s amit lehet 

saját kivitelezésben kell elvégezni. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a pályázat benyújtását. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(V.28.) határozata a 2015. évi 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázati kiírás alapján 

támogatás kérelem benyújtásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a 2015. évi - önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló - pályázati kiírás alapján készült előterjesztést, az 

alábbi döntést hozta: 

A testület pályázatot nyújt be a Berente Esze Tamás út 18. szám alatti közös önkormányzati hivatal 

energia csökkentését és megújuló energia hasznosítási célú fejlesztésre és a Berente Bajcsy-Zs. úti 

buszforduló aszfaltburkolatának felújítására. 

Beruházási költség: bruttó eFt 

Berente Bajcsy-Zs. úti buszforduló új aszfaltburkolat készítése 1070 m2 felületen 7 293 2 

Berente Esze Tamás utca 18.  - fűtéskorszerűsítés, új kondenzációs kazánnal 6 374,3 

 - járulékos munkák, helyreállítás, festés ei. 381,0 

 - födém hőszigetelés 20 cm vtg üveggyapot paplan 2 483,6 

 - napelemes rendszer 5 kW 5 384,8 

Mindösszesen: 21 916,9 

Kért pályázati támogatás 50 %* 10 958,4 

Saját erő 50 % 10 958,4 

A testület a pályázati saját erőt a 2015. évi kv.-i tartalék kerete terhére biztosítja, s felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására. 

A fejlesztések összesítője a jkv. 1. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: 2015. június 9. 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 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 184/2015.(V.28.) határozata a 2015. évi 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázati kiírás alapján 

támogatás kérelem benyújtásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a 2015. évi - önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló - pályázati kiírás alapján készült előterjesztést, az 

alábbi döntést hozta: 

A testület pályázatot nyújt be a Berente Esze Tamás út 18. szám alatti közös önkormányzati hivatal 

energia csökkentését és megújuló energia hasznosítási célú fejlesztésre és a Berente Bajcsy-Zs. úti 

buszforduló aszfaltburkolatának felújítására. 

Beruházási költség: bruttó eFt 

Berente Bajcsy-Zs. úti buszforduló új aszfaltburkolat készítése 1070 m2 felületen 7 293 2 

Berente Esze Tamás utca 18.  - fűtéskorszerűsítés, új kondenzációs kazánnal 6 374,3 

 - járulékos munkák, helyreállítás, festés ei. 381,0 

 - födém hőszigetelés 20 cm vtg üveggyapot paplan 2 483,6 

 - napelemes rendszer 5 kW 5 384,8 

Mindösszesen: 21 916,9 

Kért pályázati támogatás 50 %* 10 958,4 

Saját erő 50 % 10 958,4 
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A testület a pályázati saját erőt a 2015. évi kv.-i tartalék kerete terhére biztosítja, s felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására. 

A fejlesztések összesítője a jkv. 1. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: 2015. június 9. 

 
Roza László István polgármester a nyilvános ülést 15 óra 55 perckor bezárta, további indítvány 

hiányában. 

 

kmf. 

 

 

 

 

Roza László István    Fortuna János    Nyeste József  

polgármester    jegyző     képviselő jkv. hitelesítő 

 

 
Mellékletek:  

13. 184/2015.(V.28.) határozattal elfogadott felújítási összesítő 

 


