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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. június 18-án az Önkormányzati Hivatal 

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

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Szántó Lajos  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző 10 óra 10 perctől 

 Bogdánné Lengyel Marianna aljegyző 

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 képviselőből 6 fő 

jelen van. Bejelenti, hogy Pogány Sándor alpolgármester később csatlakozik a képviselő-testületi üléshez. 

Bejelenti továbbá, hogy Fortuna János jegyző távollétének idejére Bogdánné Lengyel Marianna aljegyző 

vesz részt a képviselő-testületi ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Furák Róbert képviselőt javasolja. 

Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

Napirendi pontok: 

 

NYILVÁNOS 

1. Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról 

Előterjesztő: háziorvos, védőnő  

2. Aktuális feladatok megvitatása 

Előadó: polgármester, illetve a BC Zrt képviselője. 

2.1.BC Zrt képviselőjének tájékoztatása a Berente 0215 hrsz-ú szemétlerakó telep rekultivációjáról 

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

feladatokról. 

2.3. A 2015. évi nyári diákmunkáról szóló előterjesztés megvitatása 

2.4. Szociális rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslat megvitatása 

2.5. Döntés az iskola működtetéséről 

3. Indítványok, bejelentések, javaslatok. 

4. Zárt ülés elrendelése a Mötv. 46. § (2)bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat vagyonával történő 

rendelkezésről 

 

ZÁRT 

1. Egyeztetés a BC Zrt képviselőivel a folyamatban levő jogorvoslati eljárásról 

2. Döntés az önkormányzat vagyonával történő rendelkezésről 

 

1. Napirendi pont 

1.1. Háziorvos beszámolója 

Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról 

 

Roza László István polgármester: Berente egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót a képviselő-

testület tagjai megkapták. 

Furák Róbert képviselő: a beszámolóban szerepel, hogy a rosszindulatú megbetegedések száma az 

elmúlt fél évben megemelkedett, kíváncsi vagyok mi lehet ennek az oka, - ez nagyon aggasztó. 
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Dr. Lovas Enikő háziorvos: a daganatos megbetegedések okát nem lehet bizonyítani a mai napig sem. 

Néhány speciális eset van, ami kimutatható, de a többség nem erről szól sajnos. Csak megállapítani 

tudom, hogy nem számít kivételes dolognak, Mindig voltak ilyen periódusok, sajnos az okát nem tudjuk 

kideríteni. 

Nyeste József képviselő: a légzőszervi megbetegedéseknek nincs köze a BC Zrt-hez – de én úgy 

gondolom, hogy van. Nem vagyok egyedül a véleményemmel. A későbbiek folyamán ilyen vizsgálatokra 

szükség lenne, hogy a légzőszervi megbetegedések kapcsolatban vannak-e a BC-vel.  

Másik: 

Lakossági megkeresésre szeretném elmondani. A betegek várakozása alatt történnek a betegek számára 

idegesítő dolgok. Van aki várakozás nélkül bemegy. Azok a betegek akik valóban betegek, többször 

adtak már hangot felháborodásuknak,  pld. SztBIO-ból figyelmen kívül hagyják a betegeket és emennek a 

Doktornőhöz. 

Dr. Lovas Enikő háziorvos: nehezen bizonyítható a légzőszervi megbetegedések összefüggése a BC Zrt-

vel. A TDI beindítása előtt volt egy utókövetés, többen részt vettünk a figyelésében. Ennek a kutatásnak 

az eredménye az volt, hogy nem találtak összefüggést az üzemnek az indulása és a légzőszervi 

megbetegedések között. Amit lehetne tenni: régebben láttuk, hogy a rendelő előtt mérték a 

szennyezettséget. Amennyiben a miskolci ÁNTSZ végzi ezeket a méréseket, fel lehet venni velük a 

kapcsolatot, vagy ha valamilyen észlelést érkezik a lakosság részéről (szag) jelezzék, utána lehet járni. 

Várakozási idő: 

Egyértelmű, van olyan, hogy bejönnek soron kívül. Vannak olyan betegek is, akik időpontot kértek, 

vannak orvoslátogatók, aki gyógyszereket forgalmaznak, ezeket nem lehet kiszámítani milyen időpontban 

jönnek. A SztBIO-ból a házigondozó lányok jönnek be, nekik szükségük van erre a prioritásra, többnyire 

előre jelzik előre, leadják recept igényüket, ezeket igyekszünk mi hamarabb teljesíteni, hogy tudják 

folytatni ők is a munkájukat.  

Roza László István polgármester: panasszal éltek a lakosság részéről, hogy nincs megoldva a 

gyerekrendelés, sokat kell várni, - valamilyen szinten kezelni kellene.  

Dr. Lovas Enikő háziorvos: a gyermekrendelési időre volt kijelölt rendelési idő. Sajnos nincs tolerancia 

a betegek részéről sem a gyerekek felé. Ha hallom, hogy sír a váróteremben a gyerek soron kívül 

behívom. Azt, hogy ne legyen várakozási idő – főlek járványos időszakban – nem tudom kivitelezni.  

Roza László István polgármester: nem lehet megoldani, hogy egy adott időpontban csak gyerekrendelés 

legyen?  

Dr. Lovas Enikő háziorvos: meg lehet oldani, de nem egyszerű. Megtehetjük azt, hogy 10-11 óráig csak 

gyerekeket fogadunk, de ezt a szülők is tartsák be, mert nem mindig a kijelölt időpontban jönnek. Mi is 

jobban odafigyelünk arra, hogy minél kevesebbet várakozzanak a gyerekek. 

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

beszámolót. A 2015. évi támogatás 500 eFt helyett 1 mFt-ra emelkedik. 

Dr. Lovas Enikő háziorvos: a vérvétel költsége a továbbiakban is ugyan így működik. 

Nyeste József képviselő: korrigálás: a támogatás le lett véve 500 eFt-ra és fel lett emelve 1 mFt-ra. A mai 

szociális bizottsági ülésen megbeszéltünk ezeket a dolgokat. A támogatás nem lett kevesebb, hanem 

korrigálva lett.  

 

1.2. Védőnő beszámolója 

Harzsóné Üveges Szilvia védőnő: az írásos beszámolót elkészítettem, várom a kérdéseket. 

Furák Róbert képviselő:a beszámolóból kitűnik, hogy a várandós kismamák közül a fokozottan 

gondozást igénylők száma magas. Elszomorító a dohányzás. A terhesség előtt vagy közben is dohányzik? 

A megszületett gyermekek közül hogy alakul a szociális helyzetük, akinél a megélhetés is problémát 

jelent? 

Harzsóné Üveges Szilvia védőnő: a fokozott gondozást igénylők abból adódik, hogy az egészségügyi 

állapotuk miatt fokozottan kell gondozni, szociális helyzetük miatt is van olyan, aki fokozott gondozást 

igényel. Nem tudja pld. megvásárolni azokat a vitaminokat, ami a magzat fejlődéséhez szükséges. A 

jellemző az; ha volt szociális probléma, az kihat a gyermekekre is.  

Dohányzás: általában az a jellemző, hogy a várandóság előtt is és közben is, szoptatás előtt is és utána is 

dohányoznak.  

Furák Róbert képviselő: elszomorító az információ. A dohányzás kihat a gyermekek idegrendszerére, 

mentális fejlődésükre, köszönhető ez a szülői gondatlanságnak. 

Roza László István polgármester megköszöni a tájékoztatást.  
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Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: A PFB – egyhangúlag - elfogadásra javasolja, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a 2015. évi háziorvosi támogatás 500 eFt-ról a 2014. évi 1000 eFt-ra emelkedjen. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a háziorvos 

munkájáról szóló tájékoztató és a védőnő munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a háziorvos munkájáról 

szóló tájékoztatót az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról. Egyidejűleg a 2015. évi 

háziorvosi támogatás összegét 500 eFt-ról 1000 eFt-ra emeli. 

A testület megvitatta a védőnő beszámolóját, melyet  az előterjesztés szerint elfogad. 

Az előterjesztések a jkv. …. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

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

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

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 185/2015.(VI.18.) határozata a háziorvos 

munkájáról szóló tájékoztató és a védőnő munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a háziorvos munkájáról 

szóló tájékoztatót az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról. Egyidejűleg a 2015. évi 

háziorvosi támogatás összegét 500 eFt-ról 1000 eFt-ra emeli. 

A testület megvitatta a védőnő beszámolóját, melyet  az előterjesztés szerint elfogad. 

Az előterjesztések a jkv. 1. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a Háziorvos elég összetett feladatot lát el, főorvosi címre lehet 

felterjeszteni. 

Furák Róbert képviselő: zárt ülésen fogjuk tárgyalni, mivel személyi ügy.  

 

Roza László István polgármester: a 2.1. napirendi pont tárgyalását a BorsodCem Zrt. képviselőjének 

jelenlétében fogjuk tárgyalni. 

 

 

2.2.Napirendi pont 

Tájékoztató a Településfejlesztési koncepció előkészítéséről, döntés a koncepcióval kapcsolatos 

feladatokról. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a településfejlesztési koncepció elnapolásra került már 

többször. A PFB ismételten elnapolásra javasolja, fontos dolgok szerepelnek a koncepcióban pld. BC Zrt, 

Nonprofit Kft. kialakítása, ami jelenleg még nem tisztázott. 

Nyeste József képviselő: előző ülésen is elmondtam: - nemtetszésemnek adok hangot. Fontos dolgok 

szerepelnek a koncepcióban, amin már rég túl kellene lenni: vagyoni-pénzügyi helyzet, helyi adó, 

szociális ellátás – beletartoznak a koncepcióba, de elodázzuk mindig. Ezekben a dolgokban sok olyan 

dolog van, amiről nem beszélünk. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: igazsága van Képviselő úrnak. A Pénzügyi bizottsági ülésen 

elhangzott, hogy augusztusban fogjuk tárgyalni. A PFB az önkormányzat jövőbeni bevételeinek 

bizonytalansága és a folyamatban levő önkormányzati átszervezésekre, takarékossági intézkedésekre 

tekintettel – egyhangúlag – a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia 

tárgyalásának elnapolását javasolja a 2016. évi kv.-i koncepció javaslat előterjesztéséig. 

Fortuna János jegyző: A Miskolci Egyetem BTK elkészítette a TFK illetve az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia előkészítő anyagait. A Helyzetértékelés munkarész az előterjesztés 

részeként a honlapon elérhető. A továbbiakról a testületnek kell döntenie. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 



E:\2015.06.18\jkv06_18 ny ülés_2.doc4 4 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a Településfejlesztési 

Koncepcióval kapcsolatos feladatokról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a településfejlesztési koncepcióval 

kapcsolatos feladatokat és az alábbi döntést hozta:  

A képviselő-testület a PFB javaslata alapján elnapolja a Településfejlesztési koncepciót a 2015. augusztus 

havi testületi ülésre. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: 2015.08.15. 

 

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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 186/2015.(VI.18.) határozata a Településfejlesztési 

Koncepcióval kapcsolatos feladatokról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a településfejlesztési koncepcióval 

kapcsolatos feladatokat és az alábbi döntést hozta:  

A képviselő-testület a PFB javaslata alapján elnapolja a Településfejlesztési koncepciót a 2015. augusztus 

havi testületi ülésre. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: 2015.08.15. 

 

 

2.3. Napirendi pont 

A 2015. évi nyári diákmunkáról szóló előterjesztés megvitatása 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a PFB megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a nyári 

diákmunkát, ugyan olyan feltételekkel mint tavaly volt.  

Nyeste József képviselő: használjuk ki a nyilvánosságot, tájékoztassuk a lakosságot: korhatár, hol lehet 

jelentkezni? 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: 14 éves kortól szülői engedély szükséges, 16 év felett nem 

kell szülői hozzájárulás, az önkormányzatnál és a Település Gondnokságon is lehet jelentkezni. A nyári 

diákmunkát a Település Gondnokság és a Műszaki Ellátó Szervezet fogja koordinálni. 40 fő hatórás, egy 

hetes foglalkoztatása esetén 105 eFt/hó bérköltséggel és 27 % TB járulékkal számolva a személyi 

kiadások 1.000.125 Ft-ot tesznek ki. A dologi kiadásokra diákonként 1.000 Ft-ot (baseball sapka, 

ásványvíz, stb.) számítva 40 eFt az összes dologi kiadás. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a 2015. évi nyári 

diákmunkáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi nyári 

diákmunkáról szóló előterjesztést, s az alábbi döntést hozta: 

A testület a 2015. évi nyári diákmunka költségeire a BMESZ és a BTG részére 520 – 520 eFt-ot biztosít, 

20 – 20 fő 6 órás, 5 napos – kötelező önkormányzati feladatellátást segítő - foglalkoztatására. 

A határozati javaslat a jkv. …. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezetők 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 187/2015.(VI.18.) határozata a 2015. évi nyári 

diákmunkáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi nyári 

diákmunkáról szóló előterjesztést, s az alábbi döntést hozta: 
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A testület a 2015. évi nyári diákmunka költségeire a BMESZ és a BTG részére 520 – 520 eFt-ot biztosít, 

20 – 20 fő 6 órás, 5 napos – kötelező önkormányzati feladatellátást segítő - foglalkoztatására. 

A határozati javaslat a jkv. 2. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: folyamatos 

 

 

2.1. Napirendi pont 

BC Zrt képviselőjének tájékoztatása a Berente 0215 hrsz-ú szemétlerakó telep rekultivációjáról 

 

Roza László István polgármester köszönti a BorsodChem Zrt. képviseletében megjelent Klement Tibor 

urat.  

 

Klement Tibor BC Zrt.: írásos beszámolót készítettünk, amit eljuttattunk a hivatalba. Nagyon 

részletesen bemutattuk a lerakó történetét, mi az előzmény, mik kerültek oda, fényképpel is illusztráltuk.  

1970-es év végén létesült a lerakó, három nagy hulladékáram került a lerakóba. Ezek az anyagáramok 

voltak a 90-es évek végéig, amikor a hatóság előírt számunkra pótlólagos intézkedéseket, amiket meg is 

valósítottunk: vízelvezetés, szivárgók, gát. Ezekből a szivárgókból származó vizet a BC telepére juttattuk 

el. 2007 októberében zárt be véglegesen. Rekultivációs tervet adtunk be, amit elfogadott a hatóság, 

utógondozási feladata van a BC Zrt-nek. Az ütemtervnek megfelelően kezdtük el a rekultivációt, ki kellett 

alakítani a szilárd felületet, amit 99 %-ban sikerült megvalósítani. Nagyon sok kísérletet végeztünk az 

Egyetem és laboratórium bevonásával. Speciálisan erre a célra hozott géppel cementálást hajtott volna 

végre, sajnos ez nem volt sikeres. További erőfeszítéseket tettünk, kidolgoztunk egy olyat amivel sikerült 

megoldani. 2013-2014-ben sikerült a csúszást megoldani. Ki lehetett alakítani a végleges formájába 

szigetelő fóliát rá lehetett tenni, innentől kezdve a csapadék nem jut a lerakó rendszerbe. A szigetelés 

megtörtént réteget fog kapni, a tetejére föld kerül, utána növényzet. Amit még meg kell csinálni, hogy a 

bomlás folyamán keletkező gázokat ki kell vezetni, a furatot kell még ehhez elvégezni. Három kutat 

fúrtunk le, a gát mozgását fogja mérni, ezt rendszeresen fogjuk mérni, a rétegeknél az esetleges 

elmozdulást fogja mérni. Ezek a mérések azt mutatják, hogy nincs jelentős mozgás. Ennek ellenére, hogy 

minden kockázatot elkerüljünk, a tavalyi évben megterveztettük, hogy egy támasztó töltéssel 

megerősítjük a gátat, ezek a munkálatok folynak jelenleg. Kavicsréteggel való töltés által stabilabb lesz a 

munkálatok elvégzése után. 2017. év végére a rekultivációs tevékenység befejeződik. A csúszást sikerült 

pótolni, a környezet már jobban néz ki, a tereprendezés is jól halad, minden az ütemterv szerint halad. 

Felajánlom a testületnek egy egyeztetett időpontban megtekinthetjük a helyszínt, minden kérdésre tudunk 

ott válaszolni.  

Roza László István polgármester: földmozgások vannak ez kiderült, de ez stabilan fog működni? 

Kéregmozgásnál vagy esőzésnél stabil lesz? 

Klement Tibor BC Zrt.: A nagy esőzések idején a gát tetején elmozdult egy lencse, ez pár cm volt 

fontos volt, hogy rárakjuk a fóliát, ez azt jelenti, hogy a víztartalom fokozatosan fog csökkenni, a felületi 

esőzéseket megfelelően megoldjuk elvezetéssel. a tervezés a legnagyobb esőzésre is tervezett, ill. a 

természeti adottságokra pld. földrengés, kéregmozgás, a gát most is stabil, de egy plusz megerősítést 

teszünk rá.  

Roza László István polgármester: a földkupacok a falu elején mikor fognak eltűnni? 

Klement Tibor BC Zrt.: a felhalmozott kavics a gát megtámasztását szolgálják, folyamatosan dolgozzák 

fel. Legkésőbb augusztus végéig el fog tűnni. 

Nyeste József képviselő: nemtetszésemnek adok hangot. Nem kaptunk írásos tájékoztatót, van ugyan egy 

anyag, amit nem lehetett kiküldeni, mert titkos. Kaptam egy üzenetet, amiben az állt, hogy ha szeretnénk  

elolvasni az anyagot jöjjünk be a hivatalba. 8 órától bizottsági ülésünk volt, nem tudtam hozzáférni az 

anyaghoz. Ez a szemétlerakó a valamikori BVK által itt hagyott torzó. Az Önök hibájából nem 

történhetett meg, hogy elolvassam. Nem voltam a BC Zrt. dolgozója, de sokszor dolgoztam a BC 

területén. Az üzemekből piros, zöld füstök jöttek ki, amit láttunk. Mi kerülhetett ki, amit nem láttunk? 

Tartálykocsival vitték az anyagot a lerakóhelyre. Anyagáram kérdésében elég szkeptikus vagyok, nem is 

hiszem el. A gát szerkezeti megoldása ha megfelelő, akkor miért van szükség a megerősítésre? Azt 

mondták 2007-től befejeződött az oda történő szállítás. Beleraktak a gödörbe életveszélyes anyagokat és 

azt mondják nem életveszélyes. Nincsenek a BC-től független vizsgálatok: Nem nyugtat meg ez a dolog. 

Olyan részigazságokat mond Ön, ami az igazságot elkendőzi. Innentől nem fogom tudni, hogy azok az 

állatok amik levágásra kerülnek, ehetek-e belőle vagy nem. Ez a hely elképesztően borzadály egy szép 

környezetben – ez egy torzó. 
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Klement Tibor BC Zrt.: szívesen felajánlom, eljövök a következő testületi ülésre is, szívesen 

megválaszolom a kérdéseket, senkiben ne maradjon kétely. Visszautasítom, hogy ez életveszélyes torzó – 

nyugodtan aludhatnak. A rekultiváció azt jelenti, hogy az oda hordott veszélyes anyagokat le kell fedni, 

ennek van egy folyamata. Ki kellett tölteni a területet építési törmelékkel, a gátra jutó nyomás a 

rekultiváció során folyamatosan nő. A biztonsági tényező a szabvány fölött van. A történelemre 

visszatekintve, nem tudom cáfolni, sem megerősíteni. Hogy tartálykocsival vitték az anyagot… a hatóság 

a 90-es évektől nagyon szigorúan felügyeli ezt. A BC mit bocsátott ki a levegőbe ? – valóban bocsátott ki, 

de nem tudom zöld, fekete füstök jöttek-e ki, A salétromgyártás már megszűnt. Hadd erősítsem meg, 

hogy azért végezzük ezt a munkát, hogy magasan a biztonsági szinten lehessünk. Komoly monitoring 

rendszert kellett kiépíteni, akkreditált laboratórium végzi a vizsgálatot, amit meg kel küldeni a 

hatóságoknak is.  Azt tudjuk, hogy a szivárgón keresztül milyen vizek kerülnek ki, folyamatosan 

figyeljük. A rekultiváció végpontja: termőréteg kerül rá és fűvel, fákkal be lesz ültetve. Ahhoz képest 

ahogy ez a terület kinézett, most sikerült már rendezni. A rekultivációt nem tudjuk gyorsítani, de 

igyekszünk eleget tenni. Azt gondolom, hogy ebben a tevékenységben a BC Zrt. mindent meg fog tenni, 

hogy a rekultiváció sikeres legyen.  

Furák Róbert képviselő: talajvíz kérdése: az Önök által összeállított anyagban a talajvízelemzésről és 

annak összetételéről, arányváltozásáról nem sokat olvastam. Szeretném kérni, lássuk, hogy a talajvízben 

milyen anyagok vannak, pontosan lássuk azt, hogy a település kútjaiban megjelennek-e az esetleges 

veszélyes anyagok. 

Klement Tibor BC Zrt.: valóban a talajvízre nem sok adattartalom van. Ezeket folyamatosan figyeljük. 

A talajvíz áramlás alapvetően a hulladéklerakótól a Sajó irányában tehető. Hogy a települést bármilyen 

formában érintette volna, teljesen ki tudjuk zárni.  

Furák Róbert képviselő: várom továbbra is az eredményeket, hogy a talajvíz nem a település felé folyik, 

alá kell támasztani.  

Heutschy László TG vezető: milyen gázok távoznak ezeken a szellőző csöveken? Várható-e ezeknek a 

mozgása, beomlása? 

Klement Tibor BC Zrt.: a baktériumok metánt termelnek, ennek a mennyisége oly csekély, hogy nem 

éri meg hasznosítani. A mennyiség nem olyan jelentős, hogy beomlással lehessen számolni, valamilyen 

süllyedés elképzelhető, az igaz. Bizonyos helyeken 10-20 cm eltérés lehetséges, de ha ilyet tapasztalunk, 

akkor azt nekünk korrigálnunk kell, pontosan azért, hogy a víznyomást csökkentsük.  

Roza László István polgármester: ez azt jelenti, hogy 10 éven keresztül figyelik? 

Klement Tibor BC Zrt.: igen.  

Nyeste József képviselő: igen, - volt füst, volt ammónia is és sorolhatnám – volt higany, karbit, volt 

linde, ami azbesztet is tartalmaz, ezek kikerültek oda. A rekultiváció már 8 éve tart. A BorsodChem Zrt.-

nek üzenném, hogy: a BorsodChemnek nem azzal kellene foglalkozni, hogy mennyi adót vegyen el 

Berentétől, hanem azzal, hogy a rátelepedése óta milyen károkat okozott Berentének.  

Klement Tibor BC Zrt.: úgy gondolom annak idején a BVK, jelenleg pedig a BorsodChem Zrt. nagy 

hangsúlyt fektetett arra, hogy a környező településekkel normális kapcsolatot alakítson ki. Ezt a 

történelmi örökséget mindenki másként kezeli.  

Roza László István polgármester megköszöni a BorsodChem Zrt. képviseletében megjelent Klement 

Tibor úrnak a tájékoztatást. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a Berente 0215 hrsz-ú 

szemétlerakó telep rekultivációjáról szóló tulajdonosi tájékoztatóról  
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonos, BC Zrt képviselőjének 

tájékoztatását a Berente 0215 hrsz-ú szeméttelep rekultivációjáról és az alábbi kiegészítéssel elfogadta: 

A testület évente rendszeres tájékoztatást kér a rekultiváció állásáról illetve igényt tart a helyszíni 

bejárásra is, előre egyeztetett időpontban. 

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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:  
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 188/2015.(VI.18.) határozata a Berente 0215 hrsz-ú 

szemétlerakó telep rekultivációjáról szóló tulajdonosi tájékoztatóról  
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonos, BC Zrt képviselőjének 

tájékoztatását a Berente 0215 hrsz-ú szeméttelep rekultivációjáról és az alábbi kiegészítéssel elfogadta: 

A testület évente rendszeres tájékoztatást kér a rekultiváció állásáról illetve igényt tart a helyszíni 

bejárásra is, előre egyeztetett időpontban. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

Roza László István polgármester bejelenti, hogy 10 óra 10 perckor megérkezett a képviselő-testületi 

ülésre Fortuna János jegyző. 

 

 

 Térfigyelő kamera cseréje 

 

Kövér Csaba ügyvezető: a József A. úton lévő első körben 3 éve telepített kamera elromlott (csak fekete 

képet ad). A javíttatást nem érdemes elvégezni, helyette telepítendő egy új csőkamera. A kamera cserére 

munkadíjat és segédanyag díjat nem számolunk fel. 

A kábeltévé kiosztása változni fog, kénytelenek vagyunk ezt a munkát elvégezni 2015. július 1-vel. Át 

kell rendezni a csatorna kiosztásokat, meg lehet oldani egy hangolással az összes problémát. A hangolást 

július 1-2-án végezzük el.  

Tóth Tamás képviselő: az önkormányzatnál lehet jelentkezni a csatorna kiosztás áthangolása 

tekintetében. 

Nyeste József képviselő: nem a Dual Plusz Kft. felé mondom: ezeket a térfigyelő kamera adta 

lehetőségeket nem igazán aknázzuk ki, pld. a buszmegállót összetörték, a Művelődési ház előtti 

buszmegállóhoz odavizeltek. Nem használjuk a térfigyelő kamera adta lehetőségeket. Miért?  

Fortuna János jegyző: a közterület felügyelő kamerákat a Közterület felügyelet vagy a Rendőrség 

nézheti meg. Ahhoz, hogy megnézzék bejelentést kell tenni a Rendőrség fel, az elkövetést vagy az 

esemény észlelését követő egy héten belül. Ez a mi mulasztásunk, a Rendőrségen akkor lehet számon 

kérni, ha a bejelentés beérkezik és nem jön ki.  

Kövér Csaba ügyvezető: ha a Rendőrség hajlandó lenne figyelni, megsegítené a munkáját is. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a kamera rendszer meghibásodása miatti csere bruttó 67 eFt, 

a bizottság javasolja elfogadni. 

Furák Róbert képviselő: legyen egy írásos megkeresés a Rendőrség felé a térfigyelő kamerák 

figyelésére, ha van költsége, természetesen azt vállaljuk. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a térfigyelő kamera 

rendszer felújításáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a térfigyelő kamera rendszer meghibásodása miatti 

cseréjére bruttó 67 eFt-ot biztosít a 2015. évi tartalékkeret terhére. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 189/2015.(VI.18.) határozata a térfigyelő kamera 

rendszer felújításáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a térfigyelő kamera rendszer meghibásodása miatti 

cseréjére bruttó 67 eFt-ot biztosít a 2015. évi tartalékkeret terhére. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

2.4. Szociális rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslat megvitatása 
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Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: a Szociális rendeletet pontosítani kellett – családok 

támogatása – ez került pontos meghatározásra, ezzel módosul a rendelet: 

1.§ (5) bekezdés 

„A családok támogatása szempontjából önálló háztartásnak minősül az önálló bejárattal, minimum 1 db 

12 m2 feletti szobával, külön álló konyhával és fürdő helyiséggel, valamint önálló villamos fogyasztási 

hellyel rendelkező lakrész” 

 

2.§ (5) bekezdés 

„A közüzemi támogatások szempontjából önálló háztartásnak minősül az önálló bejárattal, minimum 1 db 

12 m2 feletti szobával, külön álló konyhával és fürdő helyiséggel, valamint önálló villamos fogyasztási 

hellyel rendelkező lakrész” 

A Szociális bizottság támogatja a rendelet módosítását, elfogadásra javasolja. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a PFB egyhangúlag támogatja a Szociális rendelet 

módosításának elfogadását.  

Nyeste József képviselő: miről is van szó? – arról, hogy a 60 eFt-ot kik kaphatják meg. Amellett voltam, 

hogy az azonos hrsz-ú lakásban egy 60 eFt-ot kapjanak, de ez lehet, hogy érdekeket sért. Ezzel 

kinyitottunk egy kiskaput, azok is fogják kapni, akik nem jogosultak rá. Először a hrsz-os javaslatot 

elfogadta mindenki. Nekem a szülő, gyermek egy családot jelent. Ezt a jelenlegi korrekciót nem tartom 

igazságosnak. 

Roza László István polgármester ismerteti a rendelet tervezetet, mely a jkv. 3. mellékletét képezi. 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 15/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelete a 

Szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 

13/2015. (VI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. 4. mellékletét képezi) 

 

 

2.5. Napirendi pont 

Döntés az iskola működtetéséről 

 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata az iskola további 

működtetésével kapcsolatos önkormányzati kötelezettség vállalásról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta:  

A. változat: 1) A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy Berente Község Önkormányzata 

2015. szeptember 1-től továbbiakban is vállalja a köznevelési intézmények - a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti - működtetési kötelezettségét. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti 

szándéknyilatkozat, valamint a szükséges adatlapok aláírására.  

B. változat: 1) A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy Berente Község Önkormányzata 

2015. szeptember 1-től nem vállalja a köznevelési intézmények - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti - működtetési kötelezettségét. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti 

szándéknyilatkozat, valamint a szükséges adatlapok aláírására.  

C. változat: 1) A képviselő-testület testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy Berente Község 

Önkormányzata 2015. szeptember 1-től nem vállalja a köznevelési intézmények - a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti - működtetési kötelezettségét. 

2) A testület egyidejűleg továbbra is vállalja az iskolabusz szolgáltatásainak biztosítását az iskolai 

rendezvényekhez, további az iskola működtetéséhez szükségesnek tartott … fő állami normatíván felüli 

kisegítő személyzet (takarítónők, ételkiosztók) önkormányzati közalkalmazotti foglalkoztatását. 
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3) A testület felhatalmazza a Polgármestert a 2) bekezdésben foglaltak  együttműködési megállapodásban 

történő rögzítésére, illetve a megállapodás aláírására.  

A. és B. változat: A szándéknyilatkozat a jkv. …. sz. mellékletét képezi 

C. változat: Az együttműködési megállapodás a jkv. …. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: 2015. június 30. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: 2015. június 15-ével lejárt a határidő az Általános iskola 

működtetésével kapcsolatban, ezért átvette a KLIK. A takarítószemélyzet, a kiszolgáló személyzet, 

valamint az önkormányzat tulajdonában lévő busz költségét vállalja az önkormányzat. A KLIK 3 

személyt vesz át.  

Nyeste József képviselő: más okokból lemondta a Közművelődési bizottság elnöki tisztségemről. Szóvá 

tettem régebben is, ha érintett tartózkodjon vagy ne szavazzon. Mindig az iskola mellett voltam, most is 

mellette vagyok. Most már lemondtunk az iskolára, ami szívfájdalmam – ezen a téren nincs lejjebb. 

Tiltakozásom jeléül nem fogok szavazni. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: úgy gondolom nem mondunk le az iskoláról, mert a többi 

költséget átvállalja az önkormányzat, az iskola és az önkormányzat közötti kapcsolat nem gyengült meg. 

Nyeste József képviselő: nem értek egyet. Egy fenntartói feladatról lemondunk. A törvény írja elő, hogy 

a fenntartónak mi a joga, a törvény által előírt feladatokat leadjuk magunkról.  

Fortuna János jegyző: vitatkoztunk arról, hogy csökkentsük-e a dolgozók bérét. A Kormánynak 

kötelessége az iskolákat ellátni. A 20 % különbözetet így is odaadjuk. Az önkormányzat számára 

megspórolunk 20-25 mFt-ot. Székelynével egyeztetve nem csökken az iskolánk anyagi lehetősége, amit 

az állam elvesz azt az önkormányzat kiegészíti.  

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig.: minket is hidegzuhanyként ért. Ez már megtörtént, visszaút nincs. 

Azt kérném az önkormányzattól, hogy nézzük át közösen azokat a dolgokat amivel eddig támogattak 

bennünket. A gazdasági oldalát is rendezni kell. Vannak számítógépeink, 5 évig van rá garancia, 

kezdenek elrongálódni, ezeket a dolgokat vegyük bele a megállapodásba.  

Nyeste József képviselő: üzemeltetők voltunk mi, erről lemondva nincsenek kötelességeink, erről a 

kötelességről lemondtunk. Elengedtük az iskolát nagyon-nagyon sajnálom.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: biztosan meg lehet egyezni, de ez már egy három oldalú 

megállapodás lesz. Az önkormányzat továbbra is segíteni fogja az iskolát. 

Furák Róbert képviselő: fontos lenne egy megállapodás tervezet, amiben leírnátok mire lesz 

szükségetek a működéshez éves szinten, milyen pályázati lehetőségek vannak, vagy milyen formában 

tudunk hozzájárulni. Fontos, hogy ne ad-hoc dolog legyen, fontos egy hosszú távú együttműködés.  

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig.: a KLIK 3 főt tudna átvenni, a törvényt értelmezni kell együtt, az 

időpontban még egyeztet valakivel Székelyné. 

Szántó Lajos képviselő: nem értem, hogy történhetett ez meg? A testület nem is beszélte át ! 1999-ben 

ez volt az utolsó csepp – el akarták venni az iskolánkat. Vállaltuk minden költségét és örültünk, hogy van 

saját iskolánk. Ennek nem örülök egyáltalán. 

Roza László István polgármester: a törvény június 15-ét írja elő, de arról volt szó, hogy kitolják a 

határidőt, - ez nem történt meg. Székelyné hétfőn szólt, hogy nem tudják kitolni a határidőt. Mondtam, 

hogy 18-án lesz testületi ülés. 

Szántó Lajos képviselő: abban a pillanatban értesíteni kellett volna bennünket és dönteni róla. 

Fortuna János jegyző: A Magyar Közlöny 80. számában csak a törvény végrehajtási rendeletét 

módosította a kormány, így a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 76.§ (4) és (4a) 

bekezdése alapján a 2015. június 15.-i jogvesztő határidő miatt a2015. szeptember 1.-től az iskola 

működtetését az állam, a KLIK veszi át. Ezáltal a dologi működtetési költségek 100 %-ban (a busz 

működtetés kivételével, míg a személyi kiadások az állami létszám normatíva szerinti mértékben az 

államhoz kerülnek.  

 Székelynével én beszéltem. Arról volt szó, hogy módosítani fogják a jogszabályt. A köznevelési törvény 

rendelkezik arról, hogy június 15-ig kell nyilatkozni, amennyiben nem nyilatkozik az önkormányzat az 

államhoz kerül. Jeleztem, hogy 15-e a határidő. A törvényt a Parlament változtathatta volna meg. 

Kezdeményeztem, hogy legyen 8-án testületi ülés, én is megnyugodtam Székelyné által. Ha az 

önkormányzati dolgozóknál megtakarításról beszélünk, semmi akadálya, hogy az állam vegye át az 

iskolát.  

Nyeste József képviselő: van itt egy kis ködösítés. Az államnak semmi köze hozzá, - a testület mond le 

az iskoláról, semmi köze ehhez az államnak, elengedjük az iskola kezét.  
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Roza László István polgármester: ha már kialakult ez a helyzet nem tudunk mit tenni. Nem mondunk le 

az iskoláról, segíteni fogjuk továbbra is. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a testület ebből a döntésből ki lett zárva, nem kerültünk döntési 

helyzetbe. 

Furák Róbert képviselő: a legnagyobb veszély azzal van, hogy kiszállunk az iskola működtetéséből, az 

iskola stabilitását veszélyezteti. Ez arról szól, hogy lesznek iskola bezárások, ezzel a döntéssel ez a 

veszély nagyobb, ennek az oldalnak ez a veszélye.  

Roza László István polgármester: a C verzióról kellene dönteni. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: mi az anyagi hátteret fogjuk biztosítani, sem a KLIK, sem 

más nem fogja bezárni az iskolát. Le kell ülni, ki mit vállal. 

Furák Róbert képviselő: a hátrányban van valami előny is, az hogy ténylegesen olyan dolgokra adjunk 

támogatást, ami az iskola működését segíti – itt most ebben van lehetőségünk. Felhívom a figyelmet, 

hogy a támogatásoknál a szakmai anyagokat is bele kell venni, oda kell figyelni erre.  

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig. a következő önkormányzati választásokkor lesz lehetősége a 

képviselő-testületnek meghozni újból az iskola működtetésével kapcsolatos döntését. 

Roza László István polgármester: javaslom a C verzió elfogadását, az elhangzott kiegészítéssel.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata az iskola további 

működtetésével kapcsolatos önkormányzati kötelezettség vállalásról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta:  

1) A képviselő-testület testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy Berente Község Önkormányzata 2015. 

szeptember 1-től nem vállalja a köznevelési intézmények - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti - működtetési kötelezettségét. 

2) A testület egyidejűleg továbbra is vállalja az iskolabusz szolgáltatásainak és - később pontosítandó 

összegű - dologi kiegészítő támogatásnak a biztosítását az iskolai rendezvényekhez, továbbá az iskola 

működtetéséhez szükségesnek tartott, állami normatíván felüli kisegítő személyzet (takarítónők, 

ételkiosztók) önkormányzati közalkalmazotti foglalkoztatását. 

3) A testület felhatalmazza a Polgármestert a 2) bekezdésben foglaltak  együttműködési megállapodásban 

történő rögzítésére, illetve a megállapodás aláírására.  

Az együttműködési megállapodás tervezete a jkv. …. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: 2015. július 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal 1 tartózkodással (1 képviselő tiltakozásul nem szavazott) 

meghozta az alábbi határozatot 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 190/2015.(VI.18.) határozata az iskola további 

működtetésével kapcsolatos önkormányzati kötelezettség vállalásról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta:  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta:  

1) A képviselő-testület testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy Berente Község Önkormányzata 2015. 

szeptember 1-től nem vállalja a köznevelési intézmények - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti - működtetési kötelezettségét. 

2) A testület egyidejűleg továbbra is vállalja az iskolabusz szolgáltatásainak és - később pontosítandó 

összegű - dologi kiegészítő támogatásnak a biztosítását az iskolai rendezvényekhez, továbbá az iskola 

működtetéséhez szükségesnek tartott, állami normatíván felüli kisegítő személyzet (takarítónők, 

ételkiosztók) önkormányzati közalkalmazotti foglalkoztatását. 

3) A testület felhatalmazza a Polgármestert a 2) bekezdésben foglaltak  együttműködési megállapodásban 

történő rögzítésére, illetve a megállapodás aláírására.  

Az együttműködési megállapodás tervezete a jkv. 5. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: 2015. július 30. 
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3. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

3.1. BMESZ előterjesztése: Gyógyszertár felújítása 

 

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

felújítását a BMESZ kivitelezésében. 

Nyeste József képviselő: egy-két dologra oda kellene figyelni. Történt olyan dolog, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakásokban jócskán megemeltük, amit meg kell fizetni a bérlőnek – ez a 

réteg nem a tehetős réteg. Ennek ellenére rájuk nyomtuk még a közköltség megfizetését is annak a 

rétegnek, akinek problémát jelentett a bérleti díj megfizetése is. 

A gyógyszertárnak bérbe adtuk a lakást – miért nem újítja fel? A gyógyszertár a tehetősebb réteg közé 

tartozik, ennek ellenére kifestjük a lakást – ez ellentmondásos, nem fogadom el.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: van benne igazság. Nem gondolom, hogy magas a bérleti 

díj, juttatásokat is kapnak. Nem egy lakásról van szó, hanem egy szolgáltatást nyújtó lakóházról, a 

gyógyszertárra szükség van. A testület dönthet úgy, hogy újítsa fel a gyógyszertár saját költségén. Két 

dolog merülhet fel: újítsa fel a BMESZ, vagy újítsa fel a gyógyszertár saját költségén és az összeg 

levonásra kerül a bérleti díjból. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottsági ülésen nem erről volt szó, lehet másképp is 

dönteni. 

Fortuna János jegyző: pontosítanám: a helyiségek festése a bérlő feladata, amit a tulajdonosnak kell 

elvégezni, azt végezze el az önkormányzat, az előterjesztés szerinti 1-3 pont tulajdonosi feladat. 

Fekete Sándor BMESZ: amikor megkaptam a felkérést végig jártuk az épületet, eléggé rossz állapotú. 

Felmértük, erre csináltunk egy költségvetést, a testület döntse el, hogy melyik munkát ki végezze el. 

Furák Róbert képviselő: kettős a helyzet: az épület leromlott állapotban van, ezt a fajta komplex 

felújítást nem vállalhatjuk el. Ez egy szolgáltatás, egy gyógyszertár. Nem is lehet kérdés, hogy legjobb 

körülmények között kapják meg a lakosok a szolgáltatást. Az időszakos karbantartási feladatokat az 

önkormányzat meg tudja oldani.  

Roza László István polgármester: az előterjesztés szerinti 1-3 pontban szereplő munkákat végezze el a 

BMESZ, a festés a gyógyszertár feladata legyen. 

Ismerteti az elhangzott módosítások szerinti határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a Berente Bajcsy-Zs. 

út 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítása 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berente Bajcsy-Zs. út 3. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú, gyógyszertár rendeltetésű ingatlan felújítási kérelmét és a BMESZ által 

készített költségvetést és az alábbi döntést hozta: 

A testület a tulajdonost terhelő gyógyszertár felújítási költségeit jóváhagyja, melyet a BMESZ 2015. évi 

kv.-e terhére kell megvalósítani. 

A bérlőt terhelő karbantartási, festés—mázolási munkák elvégzése gyógyszertár üzemeltetőjének a 

feladata. 

A kérelem és az előterjesztés a jkv. …. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: 2015.08.31. 

 

Furák Róbert képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 191/2015.(VI.18.) határozata a Berente Bajcsy-Zs. 

út 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítása 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berente Bajcsy-Zs. út 3. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú, gyógyszertár rendeltetésű ingatlan felújítási kérelmét és a BMESZ által 

készített költségvetést és az alábbi döntést hozta: 
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A testület a tulajdonost terhelő gyógyszertár felújítási költségeit jóváhagyja, melyet a BMESZ 2015. évi 

kv.-e terhére kell megvalósítani. 

A bérlőt terhelő karbantartási, festés—mázolási munkák elvégzése gyógyszertár üzemeltetőjének a 

feladata. 

A kérelem és az előterjesztés a jkv. 6. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: 2015.08.31. 

 

 

3.2. BMESZ előterjesztés: közterületen lévő fák kivágása 

 

Fekete Sándor BMESZ vezető: végigjártuk a községet a Zsomboly Kft-vel, megnézve a közterületeken 

lévő fákat: 

A Bajcsy-Zs. út 3-5. épület előtt 1 db kőrisfa gallyazása szükséges, mert benőtte a világító testet. Posta 

úton az iskola épület előtti fasor: 1 db fa gallyazása szükséges mert egy épület homlokzatát érinti. 

Kastélykert: 4 db túlkoros fa műszeres vizsgálata szükséges. 

A munkák elvégzését a Zsomboly Kft. 200.000.- Ft + Áfa áron vállalja.  

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

költsége terhére.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a Berente Bajcsy-Zs. 

út 3.-5. szám alatti társasházi lakások tulajdonosainak fakivágási kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berente Bajcsy-Zs. út 3-5. szám alatti 

társasházi lakások tulajdonosainak kérelmét és a fa állapot vizsgálatra illetve fa gallyazásra, kivágásra 

254 eFt pótelőirányzatot biztosít a BMESZ részére, a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

A kérelem és az árajánlat a jkv. …. sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezetők 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 192/2015.(VI.18.) határozata a Berente Bajcsy-Zs. 

út 3.-5. szám alatti társasházi lakások tulajdonosainak fakivágási kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berente Bajcsy-Zs. út 3-5. szám alatti 

társasházi lakások tulajdonosainak kérelmét és a fa állapot vizsgálatra illetve fa gallyazásra, kivágásra 

254 eFt pótelőirányzatot biztosít a BMESZ részére, a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

A kérelem és az árajánlat a jkv.7. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: folyamatos 

 

 

3.3. Zártkerti és külterületi mezőgazdasági földterületek megvásárlása 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta, de szeretném, ha a Jegyző úr 

tájékoztatást adna a földterületek megvásárlásáról, mert ez a bizottsági ülésen vita tárgyát képezte. 

Nyeste József képviselő: hogy alakultak ki az árak? 

Fortuna János jegyző: van több olyan külterület közelében lévő belterület, amit nem hasznosít a 

tulajdonos. Önkormányzati tulajdon is van benne, ezeket a területeket a TG használja mezőgazdaság 

céljára, illetve állattartás céljára. Az ár úgy alakult ki, hogy készült egy értékbecslés, 100 Ft-os árat 

határozott meg a szakértő.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: mindig a megvásárlásról van szó, hogy növeljük az 

önkormányzat vagyonát. Fel kell szólítani azokat a tulajdonos, hogy van olyan lehetőség, hogy bérbe 

adhatja a földterületet az önkormányzatnak. Én azt mondom, hogy ne adja el a földjét, hanem adja bérbe.  
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Nyeste József képviselő: jó lenne látni, hogy mi mennyi. Ezek a vételárak reálisak-e, azt sem akarom, 

hogy az önkormányzatnak legyen jó és a tulajdonosnak nem. Üdvözlöm a dolgot, de a vételárral nem 

vagyok tisztában.  

Fortuna János jegyző: szakértő állapította meg az árakat. A jelenlegi jogszabályok szerint az 

önkormányzat jogosult hasznosítani, amit nem hasznosít a tulajdonos.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: szinte lehetetlen bizonyítani, hogy 3 vagy 10 év óta nem 

gondozza a területét a tulajdonos.  

Furák Róbert képviselő: ha én venni akarok földterületet azt mondom hogy sok, de fordítva is igaz. 

Egyetértek a bérlettel kapcsolatban. A bérlet arról is szólhat, hogy mi műveljük a területet. A bérleti 

szerződést kell úgy elkészíteni, hogy az önkormányzatot kár ne érje. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a zártkerti és 

külterületi mezőgazdasági földterületek megvásárlásáról szóló 21/2014.(I.30.) határozat módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a zártkerti és külterületi termőföldek, 

valamint belterületi beépítetlen ingatlanok felvásárlási árának módosítására, kiegészítésére vonatkozó 

javaslatot, azt az alábbiak szerint fogadja el: 

- zártkert 0,5 ha alatt résztulajdon 25 Ft/m2 

- zártkert 0,5 ha alatt 1/1 tulajdon 30 Ft/m2 

- zártkert 0,5 ha felett résztulajdon 35 Ft/m2 

- zártkert 0,5 ha felett 1/1 tulajdon 40 Ft/m2 

- külterület 0,5 ha alatt résztulajdon 30 Ft/m2 

- külterület 0,5 ha alatt 1/1 tulajdon 40 Ft/m2 

- külterület 0,5 ha felett résztulajdon 40 Ft/m2 

- külterület 0,5 ha felett 1/1 tulajdon önkormányzati földterület mellett maximum 60 Ft/m2 

- közművesítetlen beépítetlen terület 0,5 ha alatt 1/1 tulajdon 80 Ft/m2 

- közművesítetlen beépítetlen terület részarány tulajdon 80 Ft/m2 

- közművesítetlen beépítetlen terület 0,5 ha felett 1/1 tulajdon 100 Ft/m2 

A testület egyidejűleg a berentei közigazgatási területen és annak közvetlen közelében levő termőföldek 

és hasznosítható beépítetlen belterületi ingatlanok felvásárlását kiemelt befektetési célnak tekinti, s erre 

a fentiekben meghatározott vételáron az éves kv.-i tartalékkeretek korlátozás nélkül felhasználhatóak. 

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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 193/2015.(VI.18.) határozata a zártkerti és 

külterületi mezőgazdasági földterületek megvásárlásáról szóló 21/2014.(I.30.) határozat módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a zártkerti és külterületi termőföldek, 

valamint belterületi beépítetlen ingatlanok felvásárlási árának módosítására, kiegészítésére vonatkozó 

javaslatot, azt az alábbiak szerint fogadja el: 

- zártkert 0,5 ha alatt résztulajdon 25 Ft/m2 

- zártkert 0,5 ha alatt 1/1 tulajdon 30 Ft/m2 

- zártkert 0,5 ha felett résztulajdon 35 Ft/m2 

- zártkert 0,5 ha felett 1/1 tulajdon 40 Ft/m2 

- külterület 0,5 ha alatt résztulajdon 30 Ft/m2 

- külterület 0,5 ha alatt 1/1 tulajdon 40 Ft/m2 

- külterület 0,5 ha felett résztulajdon 40 Ft/m2 

- külterület 0,5 ha felett 1/1 tulajdon önkormányzati földterület mellett maximum 60 Ft/m2 

- közművesítetlen beépítetlen terület 0,5 ha alatt 1/1 tulajdon 80 Ft/m2 

- közművesítetlen beépítetlen terület részarány tulajdon 80 Ft/m2 

- közművesítetlen beépítetlen terület 0,5 ha felett 1/1 tulajdon 100 Ft/m2 

A testület egyidejűleg a berentei közigazgatási területen és annak közvetlen közelében levő termőföldek 

és hasznosítható beépítetlen belterületi ingatlanok felvásárlását kiemelt befektetési célnak tekinti, s erre 

a fentiekben meghatározott vételáron az éves kv.-i tartalékkeretek korlátozás nélkül felhasználhatóak. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 
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3.4. ÉHG Zrt. Gyűjtőedény használata 

 

Roza László István polgármester: Az ÉHG Zrt. tájékoztatása szerint elvitathatatlan az a tény, hogy a 

gyűjtőedények használatáért 2014. október 01-től 2015. május 31-ig használati díj illeti meg. ez a 

használati díj egységesen a Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

Pénzügyi Bizottsága és a Társulási Tanács ajánlása szerint 110-120 literes edényzet esetén bruttó 2.000.- 

Ft/db 8 hónap időtartamra. A használati díj megfizetését követően az ÉHG Zrt. az önkormányzat javára az 

edények tulajdonjogáról lemond, a későbbiekben az önkormányzat azzal szabadon rendelkezik. 295 db 

gyűjtőedényért az önkormányzatnak 590 eFt-ot kell fizetni. 

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

Furák Róbert képviselő: az edények cseréjéről az önkormányzatnak kell gondoskodni? Tájékoztatni kell 

a lakosságot erről.  

Roza László István polgármester: jelenleg a szemétszállítást a Zöld Völgy Kft. látja el. Az edények 

pótlása a lakos feladata.  

Furák Róbert képviselő: hol tud vásárolni, hová tud fordulni a lakos? – erről kell tájékoztatni a 

lakosságot. 

Fortuna János jegyző: eddig az volt a gyakorlat, hogy a Település Gondnokság megvásárolta az 

edényeket és kikerült a lakosokhoz. Kérem, hogy mérjék fel a kukák állapotát. A lakók is kötelesek 

figyelni a kukák állapotára. Hogy ki gondoskodik a cseréről? A jogszabály szerint a lakos köteles 

gondoskodni a cseréről, legfeljebb az önkormányzat átvállalja a költséget. 

Furák Róbert képviselő: mint tulajdonosnak kell egy szabályzatot létrehozni, ezt jogilag rendbe kell 

tenni. Most már mi vagyunk a szolgáltatók, mint tulajdonosok – erről írásos tájékoztató szükséges. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: idáig az ÉHG biztosította a cserét, a Zöld Völgy vállalja ezt? 

Fortuna János jegyző: a Zöld Völgy nem vállalja. Az önkormányzat a lakóval köt egy megállapodást a 

kukák használatáról és cseréjéről. Ha az edényzet meghibásodik és nem jeli, akkor a költség a lakost 

terheli. 

Furák Róbert képviselő: a szóbeli állásfoglalások mellett nagyon fontos, hogy írásbeli határozatok, 

egyértelmű rendeletek szülessenek. 

 Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata az ÉHG Zrt részére 

fizetendő gyűjtőedény használati díjról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva az ÉHG Zrt levelét, melyben 295 db 110 

l-es szemétgyűjtő edény 2000 Ft/db használati díj megfizetése esetén az edények tulajdonjoga az 

önkormányzathoz kerül, úgy dönt, hogy a 2015. évi kv. tartalékkeret terhére 590 eFt-ot biztosít a 

használati díj megfizetésére. 

Az ÉHG Zrt levele a jkv. … mellékletét képezi. 

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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 194/2015.(VI.18.) határozata az ÉHG Zrt részére 

fizetendő gyűjtőedény használati díjról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva az ÉHG Zrt levelét, melyben 295 db 110 

l-es szemétgyűjtő edény 2000 Ft/db használati díj megfizetése esetén az edények tulajdonjoga az 

önkormányzathoz kerül, úgy dönt, hogy a 2015. évi kv. tartalékkeret terhére 590 eFt-ot biztosít a 

használati díj megfizetésére. 

Az ÉHG Zrt levele a jkv. 8. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
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4. Zárt ülés elrendelése a Mötv. 46. § (2)bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat vagyonával 

történő rendelkezésről 

 

Roza Rászló István polgármester az Mötv 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülést rendel el. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: elfogadásra javaslom azzal, hogy a Nonprofit Kft 

megalakulásával, törzstőkéjének meghatározásával kapcsolatos döntés ügyében is zárt ülést javasol. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata zárt ülés 

elrendeléséről  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt 

ülést rendel el a vagyonával történő rendelkezés (helyi adóbevétel miatti jogorvoslat, ingatlancsere és 

Nonprofit kft létrehozása) ügyében. 

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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 195/2015.(VI.18.) határozata zárt ülés 

elrendeléséről  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt 

ülést rendel el a vagyonával történő rendelkezés (helyi adóbevétel miatti jogorvoslat, ingatlancsere és 

Nonprofit kft létrehozása) ügyében. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

3.5. SztBIO gyógytornász ellátás biztosítása  

 

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

tovább foglalkoztatását 2015.06.20.-2015.07.29-ig, azzal, hogy a felmerülő költséget a SztBIO belső 

átcsoportosítással oldja meg. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a SztBIO gyógytornász 

továbbfoglalkoztatására  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a SZEB elnökének előterjesztését, a 

2015. évi int.-i kv. terhére 176 eFt-ot átcsoportosítását biztosítja – GYES idejére járó szabadság kiadása 

miatti -  tovább foglalkoztatására. (személyi juttatások -176 eFt, szolgáltatás vásárlás + 176 eFt) 

Az előterjesztés a jkv. …. mellékletét képezi. 

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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 196/2015.(VI.18.) határozata a SztBIO 

gyógytornász továbbfoglalkoztatására  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a SZEB elnökének előterjesztését, a 

2015. évi int.-i kv. terhére 176 eFt-ot átcsoportosítását biztosítja – GYES idejére járó szabadság kiadása 

miatti -  tovább foglalkoztatására. (személyi juttatások -176 eFt, szolgáltatás vásárlás + 176 eFt) 

Az előterjesztés a jkv. 9. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
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3.6. 26-os főút melletti kerékpárút 

 

Nyeste József képviselő: emlékezzünk rá, volt egy pályázat, megnyerte egy cég a 143 m hosszú 

kerékpárút kivitelezését, hamarabb befejezte, ott hagyta. Befejezetlenül hagyni egy munkát úgy !! 

Kifizettük neki az összeget. Ki ezért a felelős? Ezt hagyjuk úgy ahogy van ! Ezért valaki felelős – ezt 

ismerjük már el, ez nem kis pénz – nem értem. 

Fortuna János jegyző: ez a felújítás húzódik évek óta, készült rá egy felújítási terv, készült 

közbeszerzési kiírás, megküldtük a testületnek, a honlapra felkerült. Addig tartott a felújítási feladat. 

Tévedett a hivatal, a kivitelező, a döntéshozó. Arra fizettünk a kivitelezőnek, ami elkészült. Nem volt 

benne a tervben, a honlapon ott vannak az előzmények. A Kazincbarcikai Önkormányzat úgy döntött, 

hogy a Barcika Art Kft. építi meg a saját 43 m-es szakaszát.  

Furák Róbert képviselő: nemcsak ez a probléma, hogy nem vezet sehová az út. Olyan döntés született, 

hogy a tartalékkeret terhére épüljön meg. A kerékpárutat a barcikaiak és a sajósztpéteriek használják. 

Ahogy a Közútkezelő tudott pályázni, mi nem tudtunk volna egy kerékpárútra pályázni? Szégyen és vicc 

ez a helyzet, Minden út vezet valahová, csak a bicikli út nem. Az ilyen típusú döntéseknél a 

felelősségteljes döntés fontos.  Ekkora beruházásnál ennyi hibát ejteni ! 

Szántó Lajos képviselő: abba a hibába estünk, hogy nem jól tervezte meg a tervező, mi nem tudhattuk 

hány méteres volt a járda, mennyit mért fel. Nem gondoltuk volna, hogy félig készíti el, a törmelék is ott 

maradt. Idáig minden beruházásnál gondok voltak. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: bizottsági ülésen arról döntöttünk, hogy saját magunk 

csináljuk meg. Az önkormányzat dolgozói a feléből meg tudják csinálni, a vállalkozó 4 mFt ajánlatot 

adott. Felmerül a kérdés: egyáltalán kell-e ez most nekünk? 

Furák Róbert képviselő: nem láttam még olyan pályázatot, ami elrontott bicikli útról szól. Javaslom 

amit Tóth képviselő mondott, hogy a saját költségünkből fejezzük be a munkát. Tovább kellene gondolni 

– érdekes dolog, amit Szántó képviselő mondott, hogy mindenfajta beruházásnál gondok voltak/vannak. 

Erről gondolkodnunk kell ! Megfelelő az ellenőrzés? Naprakészen van ellenőrizve? – sok kérdést vet fel, 

amit ellenőrizni kell. 

Roza László István polgármester: kétes vállalkozók vállalna itt munkát. 

Nyeste József képviselő: úgy készítették el az utat, hogy egyszer csak megállt. Oda kellene egy táblát 

elhelyezni, hogy ki készítette ! Kinevették már, hogy Berente eddig csináltatta meg a kerékpárutat.  

Fortuna János jegyző: nem én döntöttem így, a műszaki ellenőr Kovács Mónika volt. 

Roza László István polgármester: a terveket ki vette át? 

Fortuna János jegyző: a megbízás úgy szólt, hogy a közigazgatási határig készül, most ezen lehet 

vitatkozni, hogy a jegyző a felelős mindenért. Fel sem merült, hogy a tervező nem addig készítette. 

Roza László István polgármester: nem ment oda senki, hogy ellenőrizze? 

Furák Róbert képviselő: ha már a bicikli út így lett befejezve – a másik oldalon szennyvíz is készül. 

Nehogy hamarabb legyen az is befejezve. 

Nyeste József képviselő: nem értem a jegyző magyarázatát. Nagyon előszeretettel fogtál a kezedbe 

minden munkát, ezek a dolgok a kezedben voltak.  

Fortuna János jegyző: mivel nem csinálta senki, valakinek össze kellett fogni. A polgármester kiadta, 

egy jegyzőnek azt kell csinálni, amit a főnöke kiad. A hivatal dolgozói ha nem csinálják meg, akkor én 

csinálom meg. Kereshetjük itt a felelősöket, de meg kell nézni a döntéseket. Nem azért csináltam, hogy 

én akartam, hanem mert nem csinálta más.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: meg kell csinálni, hogy szégyenbe ne maradjunk, a mi 

dolgozóink meg fogják csinálni. 

Szántó Lajos képviselő: itt a tervező a hibás, a vállalkozó addig csinálta, amíg a terv szólt.  

Roza László István polgármester: nem szólt neki senki, hogy ez nem jó? 

Fortuna János jegyző: most meg kell, hogy kérdezzem: elhozta a Klimasol Kft a bányafőépület terveit, 

átnézte valaki? 

Próbálom elmondani, hogy hogy történt. A tervezőnek az lett volna a feladata, hogy a közigazgatási 

határig elkészüljön a felújítási terv, 143 m-el tovább. A tervező a helyszíne úgy ítélte meg, hogy a régi 

kerékpárút addig tartott, mivel feltöltődött, fűvel benőtt illetve poros volt az út. 

Szántó Lajos képviselő: ha rajta volt a por, attól függetlenül a határ ott volt. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: fel kell pontosan mérni és a BMESZ csinálja meg a hiányzó 

szakaszt. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a 26-os főút melletti 

kerékpárút 143 m-es szakaszának felújítása a Kazincbarcika közigazgatási határig 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete ismételten megvitatva a kerékpárút felújítás hiányzó 

143 m-es szakaszának megépítésére vonatkozó javaslatot, az alábbi döntést hozta: 

A testület a kerékpárút felújításával a BMESZ-t bízza meg, s utasítja az intézményvezetőt, hogy a saját 

kivitelezésben történő felújítás költségeit a következő ülésre határozza meg. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: azonnal, illetve 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 197/2015.(VI.18.) határozata a 26-os főút melletti 

kerékpárút 143 m-es szakaszának felújítása a Kazincbarcika közigazgatási határig 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete ismételten megvitatva a kerékpárút felújítás hiányzó 

143 m-es szakaszának megépítésére vonatkozó javaslatot, az alábbi döntést hozta: 

A testület a kerékpárút felújításával a BMESZ-t bízza meg, s utasítja az intézményvezetőt, hogy a saját 

kivitelezésben történő felújítás költségeit a következő ülésre határozza meg. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

3.7. Szennyvízátemelő rekonstrukció áttervezése 

 

Fortuna János jegyző: A tervmódosítást a BC Zrt részére történő eladás indokolja, melynek költségei a 

vételárban érvényesíthetőek. 

A tervek elkészültek a gépésztervező benyújtotta. A BC Zrt jelezte, hogy a szennyvízátemelő hely nem 

megfelelő, a gépésztervező plusz költségként 250 eFt-ot adott. A Wallisch Int Kft. 521 eFt árajánlatot 

adott a villamos és vezeték nélküli adatátviteli tervek elkészítésére, a vízjogi létesítési engedély pedig 100 

eFt.  

Nyeste József képviselő: nagyon félve kezelem, ami a BC-vel kapcsolatos. A BC Zrt. meg akart 

vásárolni valamit, arról nem tudok. Mi most felújítjuk, átépítjük azért, hogy a BC-nek eladjuk. Már a 

jószomszédi viszony messze van. Nem értem miért adjuk el, miért építünk rá? Miért kell erre az épületre 

költeni? 

Fortuna János jegyző: az önkormányzat a szennyvíztelepet megtartaná, amit a BC kér a másik részén 

van a területnek. Korábban már jeleztem a testületnek, hogy az ÉRV is meg kívánja venni. 

Az ÉRV is érdeklődött ezután a terület iránt. Ha ezt meghirdetjük, az ÉRV is licitálhat.  

Roza László István polgármester: Nyeste képviselő azt kérdezte, miért kell még költeni erre az épületre 

! 

Fortuna János jegyző: összetöredezett a beton, a medence teljesen repedezett és belefolyik a Sajó vize. 

A tervezéssel a testület megbízta Durbák Beatrixet, az anyagot kiküldtem a képviselőknek. 

Nyeste József képviselő: azt állítani, hogy a kiküldött anyagból én tájékoztatva vagyok ?! – hogy a BC 

Zrt. megvenne egy területet? – nem vagyok tájékoztatva ebben az anyagban. Miért kell nekünk olyan 

beruházás, amit el akarunk adni? Hogy szavazzak, ha nem vagyok tájékozott semmiben? Miért akarjuk 

eladni? – előkészítetlen.  

Roza László István polgármester: úgy néz ki, hogy 85 % esély van arra, hogy a Citromsav gyár Berente 

területén épüljön meg, a gyárnak nagy a szennyvíz igénye azért kell ez a terület neki, cserébe is 

belemennének. Tóth képviselő nem támogatja a cserét. Magát az Ipari utat lezárná, ha idekerülne a 

Citromsav gyár. Azért kell felújítani, hogy Berente szennyvizét továbbra is át tudja emelni. 

Nyeste József képviselő: a választások előtt is kampányoltak a Citromsav gyár megépítésével. Te azt 

mondod, hogy itt fog megépülni. Garanciát kell kérni a BC-től, nincs semmi garanciánk. A köztudatban 

elhinted, hogy itt fog megépülni a gyár. Vállalod a felelősséget? Itt fog épülni és kijelented? 

Roza László István polgármester: 90 %-ban igen, itt épül meg. Ha eladjuk ezt a területet kapunk egy 

vételárat, és utána a BC telekadót fog fizetni.  

Nyeste József képviselő: az hogy te ott adót szedjél be? – ha azon a területen felépül a Citromsav gyár. 

Roza László István polgármester: ha megveszi, akkor adót tudunk kivetni, már valamilyen szinten 

költséget kreáltál. Most a felújításról kell dönteni.  
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Fortuna János jegyző: a kiviteli tervekhez kell 250 eFt és a  többletköltség 100 eFt, felújítás a mi 

feladatunk, mi vagyunk a tulajdonosok. 

Nyeste József képviselő: de úgy eladni valamit, ahogy te kiküldtet e-mailban ! – hova szaladsz előre ? 

Mondd azt, hogy a miénk és meg kell csinálni. Ne keverjük bele, ha eladjuk a területet, ha…ha… sok a 

ha. 

Roza László István polgármester: a felújítási munkát meg kell csinálni. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a szennyvízátemelő 

rekonstrukció áttervezéséről és villamos terveinek elkészítéséről  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a Berente 577 hrsz-ú volt 

sz.v.tisztítótelepen levő szv. átemelő gépház rekonstrukció módosított gépészeti és elektromos 

csatlakozási terveinek elkészítésére, valamint a villamos tervezésre vonatkozó javaslatot az alábbi döntést 

hozta: 

A testület a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi tervezési és hatósági díjakat fogadja el:bruttó eFt 

Durbák Beatrix gépész tervező gépészeti tervek módosítása 250 

Macsuga Zoltán vill. tervez külső elektromos csatlakozási tervek módosítása 0 

Wallisch Int Kft villamos és vezeték nélküli adatátviteli tervek 521 

Vízjogi létesítési engedély  100 

Az árajánlatok 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0  tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 198/2015.(VI.18.) határozata a szennyvízátemelő 

rekonstrukció áttervezéséről és villamos terveinek elkészítéséről  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a Berente 577 hrsz-ú volt 

sz.v.tisztítótelepen levő szv. átemelő gépház rekonstrukció módosított gépészeti és elektromos 

csatlakozási terveinek elkészítésére, valamint a villamos tervezésre vonatkozó javaslatot az alábbi döntést 

hozta: 

A testület a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi tervezési és hatósági díjakat fogadja el:bruttó eFt 

Durbák Beatrix gépész tervező gépészeti tervek módosítása 250 

Macsuga Zoltán vill. tervez külső elektromos csatlakozási tervek módosítása 0 

Wallisch Int Kft villamos és vezeték nélküli adatátviteli tervek 521 

Vízjogi létesítési engedély  100 

Az árajánlatok a jkv. 10.  mellékletét képezik. 

Felelős: polgármester, jegyző   Határidő: azonnal 

 

 

3.8. Művelődési Központ előterjesztés: Mobil kordonok bérlése 

Roza László István polgármester: a Berentei Művelődési Központ rendelkezik 14 db 2,5 m széles mobil 

kordonnal, valamint 5 db 2 m széles taposókordonnal. Több alkalommal keresték meg őket, hogy bérbe 

szeretnék venni a kordonokat. Információk szerint a mobil kordon bérleti díja Miskolcon 500 Ft+ 

ÁFA/db/nap, a taposókordoné: 1.000 Ft/db/nap. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság egyhangúlag javasolja az előterjesztés 

elfogadását. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a BMK kezelésében 

levő kordonok bérleti díjáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a BMK előterjesztését a BMK 

kezelésében levő önkormányzati mobil és taposó kordonok bérleti díjáról, - módosítva 21/2015.(I.29.) 

határozatát - a kordonok bérleti díját a csatolt táblázat szerint határozza meg. 

A BMK bérleti díj táblázata a jkv. …. mellékletét képezik. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
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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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 199/2015.(VI.18.) határozata a BMK kezelésében 

levő kordonok bérleti díjáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a BMK előterjesztését a BMK 

kezelésében levő önkormányzati mobil és taposó kordonok bérleti díjáról, - módosítva 21/2015.(I.29.) 

határozatát - a kordonok bérleti díját a csatolt táblázat szerint határozza meg. 

A BMK bérleti díj táblázata a jkv. 11. mellékletét képezik. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

 

 

3.9. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a PFB elnapolásra javasolja a 2015. évi költségvetés 

módosítását az augusztusi képviselő-testületi ülésre. 

Roza László István polgármester egyetért a napirend elnapolásával. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a 2015. évi költségvetés 

módosítását a 2015. augusztusi testületi ülésre.  

 

 

3.10. BMESZ előterjesztései: Antonio Carrera javítása, Óvoda járda kialakítása.  

 

Fekete Sándor BMESZ vezető: az Antonio Carrera vezetője jelezte felém, hogy a gépjármű 

meghibásodott, jelenleg használhatatlan állapotban van. A javítás költsége a Start Marketing árajánlata 

szerint 284.436.- Ft. 

Roza László István polgármester: legalább még két árajánlat szükséges, javaslom az elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja az Antonio Carrera javítását, 

további árajánlatok bekéréséig. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: A PFB – egyhangúlag - elfogadásra javasolja, azzal, hogy a 

javítást és a járdaépítést a BMESZ kv.-i előirányzatai terhére kell megvalósítani. 

Fekete Sándor BMESZ vezető: az óvodai játszóeszközökhöz nem vezetett járda, felhasználtuk a 

SztBIO-ból felbontott járdaelemeket.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata a BMESZ 

pótelőirányzati kérelmeiről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a BMESZ pótelőirányzati kérelmeiről 

szóló előterjesztéseket, az alábbi döntést hozta: 

Az óvodai járda építés és az erőgép javítás kiadásainak fedezetét a BMESZ 2015. évi jóváhagyott kv.-

éből kell biztosítani. 

A javítás megkezdése előtt további két árajánlat beszerzése szükséges. 

A BMESZ  előterjesztése jkv. …. mellékletét képezik. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 200/2015.(VI.18.) határozata a BMESZ 

pótelőirányzati kérelmeiről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a BMESZ pótelőirányzati kérelmeiről 

szóló előterjesztéseket, az alábbi döntést hozta: 

Az óvodai járda építés és az erőgép javítás kiadásainak fedezetét a BMESZ 2015. évi jóváhagyott kv.-

éből kell biztosítani. 

A javítás megkezdése előtt további két árajánlat beszerzése szükséges. 

A BMESZ  előterjesztése jkv. 12. mellékletét képezik. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: azonnal 

 

 

3.11. SztBIO fűtés felülvizsgálata 

 

Roza László István polgármester: s SztBIO hőközpont átalakítására a Komplex Product Kft. 8.5 mFt 

ajánlatot adott. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: további árajánlatok bekérése szükséges, szerepeljenek a 

műszaki paraméterek és az, hogy a meglévő elemeket hogy lehet beépíteni. 

Roza László István polgármester javasolja a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a SztBIO hőközpont átalakítását 

további árajánlatok bekéréséig. 

 

 

3.12. Alacska-Berente sokadalom 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: megkérem Bogdánné Lengyel Marianna aljegyző asszonyt 

adjon tájékoztatást az Alacska-Berente sokadalomról. 

Nyeste József képviselő: mi az az összeg, amit Alacska helyett fizetünk? 

Bogdánné Lengyel Marianna aljegyző: Berente-Alacska település közös pályázat útján valósítja meg I. 

Alacskai-Berentei sokadalom rendezvénysorozatot. a pályázat elbírálása során az MVH által, első körben 

csak a csökkentett megvalósítási tartalom nyert támogatást. Ennek során Berente Község Önkormányzat 

képviselő-testülete határozatával jóváhagyta többek között Alacska Község Önkormányzat tekintetében 

1.952.500.- Ft előfinanszírozását (mely pályázati támogatásból visszatérül) valamint mindkét település 

vonatkozásában a saját erő biztosítását, amely Alacska tekintetében 733.300.- Ft (mely nem térül vissza). 

Időközben az MVH csökkentett megvalósítási tartalmat jóváhagyó határozata fellebbezésre került, ennek 

során a teljes tartalmú pályázat megvalósítását jóváhagyták. Alacska Község Önkormányzata visszavonta 

fellebbezését, az MVH nem fogadta el, mivel akkor már döntésüket a teljes tartalom megvalósításáról 

meghozták. A Borsod-Torna-Gömör Egyesült tájékoztató levelet küldött, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

teljes program 50 %-ának (és nem 80 %-ának) megvalósításakor Alacska vonatkozásában már teljesített a 

pályázati program. Alacska Község Polgármestere levélben kéréssel fordult Berente Község 

Polgármesteréhez és képviselő-testületéhez, hogy a korábbiakban vállaltakon felül a program 

megvalósítása érdekében és az eddig megvalósított programelemek pályázati kifizetése érdekében, még 

további 1.320.000.- Ft előfinanszírozását vállalni szíveskedjenek, (amely a pályázati támogatásból 

visszafizetésre kerül) és ÁFA tartalmát, azaz önrészét, amely 356.400.- Ft finanszírozni szíveskedjenek. 

Nyeste József képviselő: ezt nem könnyen érthető dolog, jó hogy Jegyző Asszony megmagyarázta. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a PFB – egyhangúlag - elfogadásra javasolja, az alacskai 

kérelemnek megfelelően. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) határozata az I. Berentei 

sokadalom rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 170/2015.(V.28.), 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, 170/2015.(V.28.), 402/2014.(XI.19.), 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: 
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A testület jóváhagyja, hogy Berente mint gesztor vállalja a nettó 12 831 016 Ft, bruttó 16 295 390 Ft 

összköltségű program előfinanszírozását és a saját erő biztosítását mindkét település vonatkozásában. 

Az MVH  támogatás összege:  Alacska Község Önkormányzata 3 272 500 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 9 558 516 Ft  

A saját erő összege:  Alacska Község Önkormányzata 1 089 700 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 2 876 924 Ft  

összesen: 3 966 624 Ft összegben, melyet a 2015. évi kv.-i tartalékkerete terhére biztosítja. 

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

Az előterjesztés a jkv. ….. mellékletét képezi. 

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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 201/2015.(VI.18.) határozata az I. Berentei 

sokadalom rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 170/2015.(V.28.), 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, 170/2015.(V.28.), 402/2014.(XI.19.), 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 nettó 12 831 016 Ft, bruttó 16 295 390 Ft 

összköltségű program előfinanszírozását és a saját erő biztosítását mindkét település vonatkozásában. 

Az MVH  támogatás összege:  Alacska Község Önkormányzata 3 272 500 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 9 558 516 Ft  

A saját erő összege:  Alacska Község Önkormányzata 1 089 700 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 2 876 924 Ft  

összesen: 3 966 624 Ft összegben, melyet a 2015. évi kv.-i tartalékkerete terhére biztosítja. 

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

Az előterjesztés a jkv. 13. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 

 

 

 Bejelentés 

 

Roza László István polgármester: a 2015. június 12.-re meghirdetett (önkormányzat tulajdonában lévő 

Berente, Kandó K. utca 9) liciteljárás érdeklődő hiányában meghiúsult. 

 

 Lakossági kezdeményezés 

Nagy Tiborné lakos: annak idején Juhász polgármesterrel volt egy lakossági tájékoztató, melynek címe: 

„Beszéljük meg”. A lakosság feltehetett kérdéseket, melyet a polgármester megválaszolt. Ezt szeretném 

feleleveníteni újból. Riportsorozatot lehetne készíteni az emberekkel. Az az illető, aki rögzítené a 

felvételeket visszalépet – nem profi felvételekre gondoltam. Összköltsége annyi lenne, hogy a műszaki 

csoport készítene zárható ládát, melybe bele lehetne tenni a kérdéseket – időnként összesíteném. Ha 

valakihez, akár polgármesterhez, akár a képviselő-testület tagjaihoz érkezik a kérdés, arra kérlek 

benneteket, hogy válaszoljatok. Ennyi lenne a kérésem.  

Roza László István polgármester: támogatom az ötletet. 

Tóth Tamás képviselő: a képújságot és az internetet először megfelelően kellene működtetni.  

Roza László István polgármester: ennek a kezdeményezésnek a falu – és a közérdeket kell szolgálni. 

Nagy Tiborné lakos: amikor névvel kell leírni a véleményüket, nem merik felvállalni az emberek. Fel 

lehet tölteni a facebookra, ott lehet kommentelni. Az a tapasztalatom, hogy sok a hamis információ a 

faluban – egymást ingerlik, egymást „hülyítik” – ez a testületnek sem jó, az új polgármesternek sem jó. 

Mindenki azt várta, hogy itt csoda lesz két hónapon belül. 
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Nyeste József képviselő: üdvözlöm az ötletet, én vagyok az, aki kisebb nagyobb sikerrel ott vagyok a 

facebookon. Az emberek nem akarnak megnyilvánulni, nincs kommunikáció. Ez egy újabb lehetőség 

lenne, amiben én tudok segíteni. 

Furák Róbert képviselő: szociális ügyekben nem beszélhetünk, mert a titoktartás kötelez. Itt a 

közvetítésnek is nagy szerepe lehet, általánosságról tudunk beszélni, konkrét ügyekről nem.  

Nagy Tiborné lakos: levetítés előtt egyeztetni fogok.  

 

 

Roza László István polgármester a nyilvános ülést 13 óra 05 perckor bezárta, mert a képviselő-testület 

zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Roza László István    Fortuna János    Furák Róbert 

polgármester    jegyző     képviselő jkv. hitelesítő 

 

 

Mellékletek:  

M1: 185/2015.(VI.18.) kt. határozattal elfogadott háziorvos,- ill. védőnői beszámoló 

M2: 187/2015.(VI.18.) kt. határozattal elfogadott határozati javaslat 

M3: Szociális rendelet tervezet 

M4: 15/2015. (VI.24.) ÖR a szociális ellátásokról 

M5: 190/2015.(VI.18.) kt. határozattal elfogadott együttműködési megállapodás 

M6: 191/2015.(VI.18.) kt. határozattal elfogadott kérelem és előterjesztés 

M7: 192/2015.(VI.18.) kt. határozattal elfogadott kérelem árajánlat 

M8: 194/2015. (VI.18.) kt. határozattal elfogadott ÉRV Zrt. levél 

M9: 196/2015.(VI.18.) kt. határozattal elfogadott előterjesztés 

M10: 198/2015. (VI.18.) kt. határozattal elfogadott árajánlatok 

M11: 199/2015.(VI.18.) kt. határozattal elfogadott BMK díjtáblázat  

M12: 200/2015.(VI.18.) kt. határozattal elfogadott BMESZ előterjesztés 

M13: 201/2015. (VI.18.) kt. határozattal elfogadott előterjesztés  

M14: Határozati javaslatok 

 


