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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. augusztus 26-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 10,00 órától 

 Pogány Sándor  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

Az ülésen nem vett részt: Szántó Lajos   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 képviselőből jelen 

van 5 fő, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fodorné Szabó Erika képviselőt javasolja. 

Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

Napirendi pontok: 

 

Nyilvános ülés 

1. Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról, 

 2015. évi költségvetési rendelet módosítása. 

  Előterjesztő: polgármester 

  A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata az I. féléves gazdálkodásról.  

  Előadó: a bizottság elnöke 

2.   Beszámoló a Berentei Tündérkert Óvoda munkájáról 

  Előterjesztő: intézményvezető 

3. Beszámoló a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről 

 Előterjesztő: jegyző 

4. Beszámoló az önkormányzati bizottságok munkájáról: 

4.1. Pénzügyi- és fejlesztési bizottság 

  Előterjesztő: Pénzügyi- és Fejlesztési Bizottság elnöke 

4.2. Szociális és Egészségügyi Bizottság  

  Előterjesztő: Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke 

4.3. Beszámoló az egészségügyi szakellátásokról 

  Előterjesztő: Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke 

5.  Rendeletmódosítás, új rendeletek alkotása: 

5.1.  Telekadóról szóló rendelet  

  Előterjesztő: jegyző 

5.2. Építményadóról szóló rendelet  

  Előterjesztő: jegyző 

5.3. Talajterhelési díjról szóló rendelet  

  Előterjesztő: jegyző 

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

 Előterjesztő: polgármester, jegyző 

7. Indítványok, bejelentések, javaslatok. 
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Zárt ülés 

Személyi- államigazgatási ügyek, fellebbezések 

 
Roza László István polgármester bejelentése: Fodorné Szabó Erika képviselő lemondott a Szociális-és 

Egészségügyi Bizottság tagságáról, valamint lemondott alpolgármesteri tisztségéről 2015. augusztus 3-án 

Pogány Sándor. A lemondást tudomásul veszem és megköszönöm eddigi munkájukat.   

Fodorné Szabó Erika képviselő: a napirendi pontok tárgyalása előtt kérdést szeretnék feltenni, a 

lakosság is kérdezte tőlem. Nem az érintettek ellen szól, minden tiszteletem az érintetteké.  

Polgármester úrtól kérdezem: miért nem tudtunk arról, hogy a köztisztviselők 40 eFt értékű Erzsébet 

ajándékutalványban részesültek? Miért nem tudtunk erről, nem kellett volna döntést hozni erről? Az 

egyenlő bánásmód elve hol van ilyenkor? 

Roza László István polgármester: hallottam róla és utána jártam. Az én tudomásom nélkül a Közös 

Önkormányzatai hivatal dolgozói körében valóban szét lett osztva  Erzsébet ajándékutalvány, mely június 

22-én lett kérve. Miért nem tudott erről a képviselő-testület? 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: ma reggel szereztem erről tudomást.  

Fortuna János jegyző: most értesültem erről a kérdésről, írásban fogok válaszolni erre a kérdésre. 

Roza László István polgármester: miért nem tudott róla a testület? Ön jóváhagyta ezt a polgármester és 

a testület tudta nélkül ! 

Fortuna János jegyző: pontosan le fogom írni. 

Roza László István polgármester: milyen jogcímen csinálta Ön ezt? 

Fortuna János jegyző: le fogom írni, tájékoztatni fogom Önt és a testületet, - hogy a cafetéria terhére 

történt-e ez, most ezt nem tudom, erre fel kellett volna készülni.  

Roza László István polgármester: azt tudni kell, hogy milyen jogcímen volt a kifizetés ! 

Fortuna János jegyző: élni kívánok azzal a lehetőséggel, hogy írásban válaszolok, akár a holnapi nap 

megküldöm. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: ezt a választ nem tudom elfogadni, most szeretnék erre választ kapni, 

Ha az utalványozás megtörtént, akkor tudni kell a jogcímet.  

Roza László István polgármester: be kell jelentenem, hogy nem tudok Önnel dolgozni, szeretném ha 

pénteken átvenné a felmondását. 

 

1. Napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról, 

2015. évi költségvetési rendelet módosítása. 

 

Fortuna János jegyző: az írásos beszámoló, illetve a maradvány felosztási javaslat, valamint a 

költségvetési rendelet módosítása a honlapra felkerült. Ezen túlmenően Berente-Alacska Települések 

Óvodai Intézményfenntartó Társulása mint jogi személy, a Társulás 2015. évi költségvetésének 

módosítása is megküldésre került.  

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

önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
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Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2015.(VIII.26.) határozata a 2015. évi kv. 

első félévi teljesítéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolóról, valamint a 2014. évi 

maradvány felosztásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta a 

2015. évi kv. első félévi teljesítéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

A testület a 2014. évi maradvány felosztását a csatolt kimutatás szerint hagyja jóvá. 

Az előterjesztések a jkv. …. sz. 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 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 232/2015.(VIII.26.) határozata a 2015. évi kv. 

első félévi teljesítéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolóról, valamint a 2014. évi 

maradvány felosztásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta a 

2015. évi kv. első félévi teljesítéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

A testület a 2014. évi maradvány felosztását a csatolt kimutatás szerint hagyja jóvá. 

Az előterjesztés a jkv.1. mellékletét képezi 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke ismerteti a 2015.évi költségvetési rendelet tervezetet, mely a 

jkv. 2. mellékletét képezi. 

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

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

 

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

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2015.(IX.8.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. 3. mellékletét képezi) 

 
Roza László István polgármester ismerteti Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és módosításáról szóló határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(VIII.26.) határozata a Berente-Alacska 

Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és 

módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint tudomásul 

veszi  Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás a 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a módosításáról szóló javaslatot. 

Az előterjesztés a jkv…. mellékletét képezi 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

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

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

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 233/2015.(VIII.26.) határozata a Berente- 

Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és 

módosításáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint tudomásul 

veszi  Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás a 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a módosításáról szóló javaslatot. 

Az előterjesztés a jkv. 4. mellékletét képezi 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

2. Napirendi pont 

Beszámoló a Berentei Tündérkert Óvoda munkájáról 

 

Kalász Lászlóné óvoda vezető: a beszámolót leadtam a hivatalba, a bizottsági ülésen beszéltünk az 

óvodáról. Várom a kérdéseket, véleményeket. 

Furák Róbert képviselő: milyen intézkedéseket tett az óvoda a racionális gazdálkodás megvalósítása 

érdekében? 

Kalász Lászlóné óvoda vezető: idáig is odafigyeltünk arra, hogy felesleges kiadásokba ne menjünk. 

Igazándiból vásárlásra nincs szükség, mert jól felszerelt az óvoda. Köszönöm szépen az épület és az udvar 

felújítását. 

Roza László István polgármester: tájékoztatást kérek arról, hogy szeptembertől hogy fog működni az 

óvoda, hány fővel? 

Kalász Lászlóné óvoda vezető: sok törvényi változás van, szeptember 1-től kötelezővé válik a 3 éves 

gyerekek óvodáztatása, ha hiányzik orvosi igazolás szükséges, ha nem iratkozik be, akkor a jegyző felé 

kell jelezni. Bejön az ingyenes óvodai étkeztetés, igaz, hogy a településen ingyenes az étkeztetés, de ez 

nem azt jelenti, hogy az önkormányzatnak ez nem kerül pénzébe.  

Roza László István polgármester: belátható, hogy az ősz folyamán milyen programokat szerveznek? 

Kalász Lászlóné óvoda vezető: 30 fő  gyermek kezdi meg szeptembertől az óvodába járást. Beiratkozott 

5 gyermek, akik 2,5 évesek, 2,5 év alatt nem lehet jönni az óvodába. A későbbiek folyamán el lehet 

gondolkozni ezen, ha ez létrejönne, megoldódna sok család problémája.  

Furák Róbert képviselő: visszatérő probléma a fejtetvesség? 

Kalász Lászlóné óvoda vezető: jelenleg nincs problémánk ezzel, az utóbbi időben a védőnővel és a 

háziorvossal fokozottabb figyelmet fordítottunk a fejtetvességre.  

Furák Róbert képviselő: a szociális bizottság is figyelemmel kísérte ezt a problémát. Köszönöm a 

közreműködést. 

Kalász Lászlóné óvoda vezető: kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy részt vehetünk az „Így tedd rá” 

néptánc jellegű foglalkozáson, ha vállalja a település a helyet, akkor mi is részt vehetnénk. Budai Katalin 

tanítaná a pedagógusokat. Megkerestem a Polgármester urat, hogy biztosítaná a Művelődési házat erre a 

célra, amire ő igent mondott. 
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Roza László István polgármester: javaslom elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2015.(VIII.26.) határozata a Berentei 

Tündérkert Óvoda (BTO) munkájáról szóló beszámolóról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta a 

BTO munkájáról szóló beszámolót. 

Az előterjesztés a jkv. …. sz. mellékletét képezi. 

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 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 234/2015.(VIII.26.) határozata a Berentei 

Tündérkert Óvoda (BTO) munkájáról szóló beszámolóról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta a 

BTO munkájáról szóló beszámolót. 

Az előterjesztés a jkv. 5. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: azonnal 

 

 

3. Napirendi pont 

Beszámoló a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről 

 
Kocsi Józsefné adóügyi főmunkatárs: 2015. január1. -  2015. június 30-ig terjedő időszak adóztatási 

feladatairól, kötelezettségeiről kívánok tájékoztatást nyújtani. Az egyes adónemekre vonatkozó részletes 

szabályokat az egyedi jogszabályok és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, az adók módjára történő 

behajtandó köztartozások esetében ezeket szabályozó alapjogszabályok tartalmazzák. A képviselő-testület 

a bevezetett helyi adók mértékét a helyi adókról szóló 1990 évi C. törvényben meghatározott 

adómaximumok figyelembevételével állapíthatja meg. Az adómaximum nagyságát a törvényben 

meghatározott adómérték és a fogyasztói árszínvonal változása együttesen befolyásolja. Berente területén 

a különféle helyi adónemekben, eltérő mértékben kerülnek a törvényi lehetőségek kihasználásra. Míg 

iparűzési adóban a maximális mértékben került az adó beszedésre, az ingatlanokat terhelő építmény és 

telekadó esetében, a törvényi maximumhoz képest alacsonyabb az adómérték. Továbbra is jelentős 

nagyságot mutatnak a felszámolás alatt lévő vállalkozások múlt évi hátraléka építményadóban 115.074 

eFt, míg telekadóban 565.454 eFt, melynek nagyságát jelentősen egy vállalkozás emelte meg. Ebből a 

felszámolási eljárásból térült meg 35.775 eFt.  

2015. január 1-től a magánfőző a desztilláló berendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon 

belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz, a rendszeresített bevallási 

nyomtatványon. E tulajdonszerzés nem engedélyköteles. A magánfőzésben előállított párlat éves adója 

1000 Ft, melyet a magánfőzőnek kell megfizetni, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak 

a bevétele.  

Furák Róbert képviselő: Mi a menete a bevallásnak? Milyen formában tudják igénybe venni, kihez 

forduljanak a településen? 
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Kocsi Józsefné adóügyi fmk.: amikor a jogszabály megjelent 2015. januárjában fel lett téve a honlapra, 

mely a mai napig fent van. Ha az érintettek bejönnek az adóirodába, megkapják a tájékoztatást.  

Furák Róbert képviselő: fel kell hívni a lakosok figyelmét a bevallás elkészítésére, mert a Vám- és 

Pénzügyőrség bármikor ellenőrizheti.  

Kocsi Józsefné adóügyi fmk.: azok a lakosok akik ezzel rendelkeznek már bejelentkeztek, meg fogják 

róla kapni a bevallási nyomtatványt. Ki volt téve a hirdetőtáblákra a községben. 

Roza László István polgármester: javaslom a beszámoló elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2015.(VIII.26.) határozata a helyi 

adóbevételek időarányos teljesítéséről szóló beszámolóról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint/alábbi 

kiegészítéssel …….elfogadta a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről szóló beszámolót. 

Az előterjesztés a jkv. …. sz. 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 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 235/2015.(VIII.26.) határozata a helyi 

adóbevételek időarányos teljesítéséről szóló beszámolóról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta a 

helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről szóló beszámolót. 

Az előterjesztés a jkv. 6. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
 

4. Napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzati bizottságok munkájáról: 

 

4.1. Pénzügyi-és Fejlesztési Bizottság beszámolója 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: részletesen ismerteti a Pénzügyi- és Fejlesztési Bizottság 

2015. I. félévi munkájáról szóló beszámolót elkészítettem, mely megtalálható a honlapon. Berente 

Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében elfogadott általános feladatok, fejlesztések, 

beruházások intézmény fenntartási feladatok az I. féléves időszakban folyamatában elindultak, melynek 

előkészítésében és véleményezésében a pénzügyi bizottság minden esetben részt vett és döntést hozott. A 

Pénzügyi Bizottság munkája sokrétű, szinte minden önkormányzati döntést érintő kérdésben 

véleményezési és javaslattételi hatásköre van. Fő feladatköre az önkormányzat és intézményei 

költségvetésének, illetve a költségvetés módosításának előkészítése, megtárgyalása. A költségvetés 

előkészítése során meg kell határozni az előzetes tájékozódás alapján javaslatként felmerült fő beruházási, 

fejlesztési célkitűzéseket, a hatékony gazdálkodás irányszámait, az intézmények fenntartásához és magas 

színvonalú működéséhez szükséges lépéseket. Az első félévben, melyet a Pénzügyi bizottságnak is 

tárgyalnia kellett 227 nyilvános önkormányzati határozat született. Az önkormányzat 2014. június 30án 

395 mFt-al rendelkezett, 300 mFt lekötött betétben állt rendelkezésére. Kérem a beszámoló elfogadását. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2015.(VIII.26.) határozata a Pénzügyi- és 

Fejlesztési bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi- és Fejlesztési Bizottság 

beszámolóját  és azt az előterjesztés szerint elfogadta. 

Az előterjesztések a jkv. …. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

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

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

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 236/2015.(VIII.26.) határozata a Pénzügyi- és 

Fejlesztési bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi- és Fejlesztési Bizottság 

beszámolóját  és azt az előterjesztés szerint elfogadta. 

Az előterjesztések a jkv. 7. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

4.2. Szociális- és Egészségügyi Bizottság beszámolója 

 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnök: a Szociális bizottság 2014. októberétől 2015. végéig 

munkáját a helyi Szociális rendeletben foglaltaknak megfelelően járt el. A bizottság jelentős munkát 

végzett az elmúlt időszakban, új irányvonalat szabott meg, az egyenlő elbírálás elvét tartotta szem előtt. 

Átalakításra került a Szociális rendelet. A bizottság 133 kérelmet bírált el, ebből 46 kérelem elutasításra 

került, 87 kérelem ügyében született támogató határozat. Előtérbe került a természetbeni ellátások köre.  

Személyi változás is történt: Fodorné Szabó Erika és Nyeste József képviselők lemondtak a szociális 

bizottsági tagságukról. Ezt követően a képviselő-testület megválasztotta Tóth Tamás képviselőt bizottsági 

tagnak, és a bizottság munkáját segíti külsős tagként Harzsóné Üveges Szilvia védőnő. Nyeste József 

képviselő visszavonta lemondását, így az Egészségügyi- és Szociális bizottság létszáma 4 főre 

emelkedett. A bizottság 2 alkalommal kezdeményezte a Szociális rendelet módosítását. Kérem a 

beszámoló elfogadását.  

Fodorné Szabó Erika képviselő el fogom fogadni a beszámolót, de úgy érzem reagálni kell. Az 

összehasonlítás arra vonatkozik ,  amikor én láttam el az elnöki tisztséget. Volt egy segélyezési 

lehetőségünk, ami sokkal több lehetőséget adott, törvény adta lehetőség volt. Milyen lépéseket tett a 

bizottság a segélyezési csapdából való kilépés végett?  

Bizottságból való kilépés: én azt írásban megtettem, Nyeste képviselő viszont hivatalosan nem tette meg, 

törvény írja elő, hogy abban a ciklusban még egyszer ezt a posztot nem lehet ellátni.  

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke:  

Válasz: Azt tapasztaljuk, hogy a segélyezést nem arra fordítják, amikre felveszik. Ha valaki 

gyógyszertámogatást kér, akkor számla ellenében kaphatja meg, ha valaki étkezésre vagy ruházkodásra 

kéri a támogatást, akkor biztosítunk rá keretet, de kértünk számlát, gyógyászati segédeszközökről is 

kértünk számlát. Igyekeztünk arra az élethelyzetre reagálni, amivel megkerestek bennünket. Azt 

tapasztaljuk, hogy olyan problémával keresnek meg bennünket, amiben segíteni tudunk. Nem tapasztaltuk 

– mint az elmúlt időszakban – hogy jelentős összegű támogatást kértek volna.  
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Roza László István polgármester bejelenti, hogy Nyeste József képviselő megérkezett a képviselő-

testületi ülésre, a testület létszáma 6 fő. 

 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: akivel probléma van, személyesen találkozunk vele és 

segítünk. A bizottság is arra próbálja ösztönözni a segélyezetteket, hogy a munka irányában forduljanak. 

Megoldásokat kell találni.  

Bizottság összetétele: 

Formális lemondás nem történ Nyeste képviselő részéről, ezért került vissza a bizottságba.  

Nyeste József képviselő: meg kell említeni – nemcsak a törvényi változások miatt, hanem a testületi 

szemléletváltás miatt is – vannak olyan dolgok, ami a lakosság részére jó lehet, sok az elszegényedett 

család. Vannak olyan elszegényedett családok, akik részben tehetnek róla, ezekkel szeretnénk 

elbeszélgetni, szeretnénk elmondani, hogy milyen lehetőségek vannak, csak az önkormányzat ebből a 

helyzetből nem fogja tudni őket kiemelni. Azért vagyunk, hogy segítsünk nekik.  

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: képviselő úr arra erősített rá, amit már az előbb 

elmondtam. Szeretném megköszönni a bizottság tagjainak munkáját, Rózsa Melinda szociális ügyintéző 

munkáját is megköszönöm, lelkiismeretes munkájának köszönhetően minden dokumentum rendelkezésre 

áll.  

Roza László István polgármester: az önkormányzat mindenkinek segíteni akar, de önmagában ez kevés.  

Ismerteti a határozati javaslatot:  

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2015.(VIII.26.) határozata a Szociális és 

Egészségügyi  bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolóját  és azt az előterjesztés szerint elfogadta. 

Az előterjesztések 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 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 237/2015.(VIII.26.) határozata a Szociális és 

Egészségügyi  bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolóját  és azt az előterjesztés szerint elfogadta. 

Az előterjesztések a jkv. 8. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
 

4.3. Beszámoló az egészségügyi szakellátásokról 
 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke. Berente községben az egészségügyi alapellátások 

keretében szakrendeléseket működtet a települési önkormányzat. Szakorvosi ellátás keretén belül igénybe 

lehet venni kardiológiai, szemészeti, reumatológiai, ultrahangos szakellátást. A személyes gondoskodást 
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nyújtó jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Kazincbarcika várossal kötött együttműködési 

megállapodás keretén belül külön finanszírozással kerül biztosításra. A fogorvosi ellátást Dr. Tannouri 

Nabil látta el, a fogorvosi körzet viszont Dr. Magosi István által működtetett Dr. Magosi és Társa Bt. 

keretén belül működött. Az önkormányzat havi 150.000 Ft-ot fizetett Dr. Tannouri Nabil számára, addig a 

teljes OEP támogatást Dr. Magosi István cége vette fel minimális fogászati ellenszolgáltatás nélkül. 2015. 

03. 01-től közös megegyezéssel szerződést bontott az önkormányzat Dr. Tannouri Nabillal. Dr. Magosi 

István fogorvos által működtetett fogorvosi körzet működési jogát átadta az Adamintin Kft.-nek.  

Jelzőrendszeres szolgáltatásról ár beszámoltam. az önkormányzat finanszírozza a teljes költséget, az 

állami támogatást Kazincbarcika kapta. Kezdeményeztük a módosítást, hogy Kazincbarcika fizesse a 

szolgáltatást, de kérésünket elutasították, továbbra is az önkormányzat fizeti, de a támogatást 

Kazincbarcika város hívja le.  

Nyeste József képviselő: ez egy nagyon kényes téma; házi segítségnyújtás, jelzőrendszer. Mindenki 

tudja, hogy az idősek otthona úgy épült fel ahogy. Nem vagyok benne biztos, hogy Berentének az lenne a 

legfontosabb, hogy az idejött idősekre költsünk sok pénzt és közben megkérdőjelezzük a házi 

segítségnyújtás anomáliáját. A berentei öregekért ez a két konstrukció tesz a legtöbbet: a házi 

segítségnyújtás és a jelzőrendszer. Mi üzemeltetjük és Barcika profitál belőle , ezt meg kell oldani.  

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: megköszönöm a dolgozók munkáját, a racionális 

gazdálkodás mindig felvet újabb és újabb kérdéseket. Kiemelni szeretném: az ellátások színvonala 

nagyon magas, a finanszírozás a testület feladata.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2015.(VIII.26.) határozata az egészségügyi 

szakellátásokról szóló beszámolóról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta az 

egészségügyi szakellátásokról  szóló beszámolót. 

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 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 238/2015.(VIII.26.) határozata az egészségügyi 

szakellátásokról szóló beszámolóról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta az 

egészségügyi szakellátásokról  szóló beszámolót. 

Az előterjesztés a jkv. 9. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

5. Napirendi pont 

Rendeletmódosítás, új rendeletek alkotása: 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javasolja a Telekadó és 

Építményadó rendelet módosításának elnapolását a BorsodChem Zrt-vel folytatott tárgyalások miatt. 

Elfogadásra javasolja a Talajterhelési díjról szóló rendeletet. 
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Roza László István polgármester egyetért a javaslattal.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a Telakadó és Építményadó rendelet 

módosítását a BorsodCehm Zrt.-vel folytatott tárgyalásokra való tekintettel. 

 

Roza László István polgármester ismereti a Talajterhelési díjról szóló rendelet tervezetet, mely a jkv. 

10. 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 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015.(IX.8.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

(a rendelet a jkv. 10. mellékletét képezi) 

 

6. Napirendi pont 

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

 

Fortuna János jegyző: írásban elkészítettem a tájékoztatásom, kérem a testület tudomásulvételét.  

Nyeste József képviselő: az efféle tájékoztatás folyamatos volt idáig, a lakosság így erről nem fog tudni 

semmit. Jó dolognak tartottam a részletes tájékoztatást, hogy mi történt a két ülés között 

Fortuna János jegyző: részletesen ismerteti a két ülés között tett intézkedésről szóló tájékoztatást. 

Tóth Tamás képviselő: a 190/2015. (VI.18.) kt. határozatával döntött a testület az iskola működtetéséről. 

Az nem igaz, hogy nem vállalja a testület az iskola működtetését, a határidőről csúsztunk le, a pontosítás 

szükséges. 

Nyeste József képviselő: nem a testület mondott le az iskola támogatásáról, vagy szándékos volt, vagy 

nem. A Jegyző tájékoztatásában elhangzott, hogy egy licittárgyaláson részt vett az önkormányzat. Bővebb 

információt szeretnék erről kérni. 

Fortuna János jegyző: Árverésre került egy berentei ingatlan, az testület úgy döntött, hogy 

megvásárolja, de a jóváhagyott összeg nem volt elég. Egy ismeretlen személy is licitált, mi nem tudtuk 

folytatni, mert nem volt rá fedezet. Ha kifizeti a licitáló, akkor ő lesz a tulajdonos. 

Furák Róbert képviselő: nekem ez furcsán hangzik, ezt jogi útra kellene terelni, 10 óra előtt 10 perccel 

nem szoktunk licitálni, ennek meg kellene tudni a jogi lehetőségét.  

Roza László István polgármester: 10 óra előtt 5 perccel jött ez a licit, mindig azonos összeggel licitálta 

felül. 820 eFt volt a licit vége, 350 eFt volt a kikiáltási ár.  

Javaslom a tájékoztatás elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta a két ülés között tett intézkedésről és 

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 
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7. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

7.1. Közfoglalkoztatás 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk az intézmények 

közfoglalkoztatását és létszámát. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a munkaügyi központ 100 %-os 

támogatására tekintettel az étkezési utalványt az intézményi költségvetésből kell kigazdálkodni. 

 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VIII.26.) határozata a közfoglalkoztatás 

önkormányzati támogatásának jóváhagyásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2015. II. félévi 

támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint elfogadta az intézmények 2015. szeptember 1.-

től 2015. december 31.-ig terjedő időszakra vonatkozó közfoglalkoztatási költség igényét: 

SztBIO 2 fő, négy hónapra étkezési utalvány 128,0 eFt 

BMK 1 fő négy hónapra 64,0 eFt 

BTO 2 fő, négy hónapra 128,0 eFt 

BMESZ 15 fő, négy hónapra 960,0 eFt 

A testület a pótelőirányzati igények fedezetét a 2015. évi kv.-i rendelet tartalékkerete terhére biztosítja. 

Az előterjesztés a jkv. …. sz. 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 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 239/2015.(VIII.26.) határozata a 

közfoglalkoztatás önkormányzati támogatásának jóváhagyásáról 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2015. II. félévi 

támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint elfogadta az intézmények 2015. szeptember 1.-

től 2015. december 31.-ig terjedő időszakra vonatkozó közfoglalkoztatási költség igényét: 

SztBIO 2 fő, négy hónapra étkezési utalvány 128,0 eFt 

BMK 1 fő négy hónapra 64,0 eFt 

BTO 2 fő, négy hónapra 128,0 eFt 

BMESZ 15 fő, négy hónapra 960,0 eFt 

A testület a pótelőirányzati igények fedezetét a 2015. évi kv.-i rendelet tartalékkerete terhére biztosítja. 

Az előterjesztés a jkv. 11. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

 

7.2. BMESZ előterjesztés: 26-os főút melletti kerékpárút folytatása 

 
Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a 26-os főút melletti kerékpárút folytatásának költsége: 

Munkadíj összesen: 981.635.- Ft, anyagköltség összesen: 1.912.806 Ft. Voltak viták, ki a felelős és ki 

nem – ezt majd megtalálja valaki. Nem akarok senkit meggyanúsítani. A bizottság támogatta, hogy ezt 

fejezzük be. 

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

melletti kerékpárút 143 m-es szakaszának felújításáról a kazincbarcikai 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 a 2894,44 eFt pótelőirányzati igény 

fedezetét a 2015. évi kv.-i rendelet tartalékkerete terhére biztosítja. 

Az előterjesztés, árajánlatok a jkv. …. mellékletét képezik. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: 2015. október 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 fő 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-testületének 240/2015.(VIII.26.) határozata a 26-os főút 

melletti kerékpárút 143 m-es szakaszának felújításáról a kazincbarcikai 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 a 2894,44 eFt pótelőirányzati igény 

fedezetét a 2015. évi kv.-i rendelet tartalékkerete terhére biztosítja. 

Az előterjesztés, árajánlatok a jkv. 12. mellékletét képezik. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: 2015. október 15. 

 

 

7.3. Település Gondnokság előterjesztése: Hozzájárulás kérés 

 
Roza László István polgármester ismerteti a Település Gondnokság előterjesztését.  

 Legszebb konyhakert , a program résztvevőinek díjazására 50 eFt, 

 A konyhai sertés ellátás racionalizálása végett az Idős Otthonba kerülő mangalica sertéseket 

felváltanák (magyar nagyfehér X magyar lapály) F1-es minősített állománnyal. Ezeknek a 

sertéseknek a tartásmódja továbbra is szabadtartásos. A vásárolt állomány jelen felmérés alapján 

350-400 eFt bruttó értékű, mely előre láthatólag szeptember hónapban érkezne telepünkre. A 

szükséges összeget a Start alszámlán lévő bevételből finanszíroznánk.  

 Nagynyomású mosó berendezés vásárlása, költsége: 255 eFt, 

 Szarvasmarhák későbbi értékesítése és minősítése és minősíttetése miatt, valamint szakmailag is 

előnyt jelente, ha szarvasmarha tartó egyesülethez tartoznánk, felvételt kértek a Magyar Hereford, 

Angus, Galloway Tenyésztők Egyesületébe, melynek éves tagdíja 15 eFt. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: szeretném ha a Település Gondnokság vezetőjét 

meghallgatnánk, mert van még itt tyúkvásárlás és marhaállomány bővítése stb. mit adunk el és mennyiért. 

Javuló tendenciát látok a Település Gondnokságnál. A bizottság az átcsoportosítást támogatja. 

Heutschy László TG vezető: 3 évvel ezelőtt kezdtük a 0-ról, készülőben van egy vihar, amit még nem 

tudunk mekkora lesz és mikor csap le, a dolgozóimat felkészítem erre.  

Vagy a termelést fogom vissza és marad a létszám, vagy fordítva. A Start program amíg van és fizetik az 

jó, egyre több ember tér vissza a munkához. Kérem a dolgozóimat, hogy a 8 órát tartsák be, am unka vége 
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14 órakor fejeződik be. Arról is beszéltünk, hogy a 16 eFt-os juttatást átesszük az intézményvezetők 

hatáskörébe. Jelenleg 17 marhánk van, várunk 4 ifjoncot. Legelőnk van, a legolcsóbb vidék karbantartási 

eszköz az állat. Minimális költség kell az állattartáshoz, különösen a szabadtartáshoz. Erre a 

szabadtartásra berendezkedtünk, a „benzinfaló” berendezéseket, ezekre felválthatnánk. Nem egy óriási 

üzlet a mezőgazdaság, szükségünk lenne az állomány bővítésére. A programban 200 db tyúktartás is 

szerepel, az év elején úgy volt, hogy ezt elnapoljuk, de a Munkaügyi Központ azt mondta, hogy ő erre 

adta a támogatást, az anyagi finanszírozást megadta. A tyúkok tartását bartelben vagy startos számlán 

lehetne szerepeltetni. 1 mFt van a Start programban, ezt szeretném felhasználni arra, ami az 

előterjesztésemben van. Ez egyeztetve van a Munkaügyi Központtal, ezt csak startra lehet használni.  

Furák Róbert képviselő: elhangzott, hogy 200 db tyúkról van szó, nem pedig másról. Ezek az 

elképzelések rendben vannak, de ezt a számok tükrében kellene bemutatni, hogy mennyire gazdaságos ez 

a Település Gondnokságnak, erről egy pár szót szeretnék hallani. Akár mezőgazdaság vagy 

állattenyésztés, anyagilag hogy fog állni a csoport?  

Heutschy László TG vezető: ha én termelni akarok, mik az anomáliák? Pld. az új út rendbetétele fél 

millió forintba került a TG-nak, ez kiadási oldalon jelentkezett. Minden megteszünk azért, hogy egyre 

jobban kikerülhessünk a versenyszférába, de az önkormányzatnak elég nehéz, az embereknek olyan 

munkát kell adni, amit meg tudnak csinálni. 

Furák Róbert képviselő: örömmel konstatálom, hogy „teher alatt nő a pálma”. Remélem, hogy a 

következő időszakban arról is hallani fogunk, hogy mit fogunk bele tenni ebbe a történetbe. Amit állami 

támogatásból kapunk, azt már nem kell előállítanunk. Úgy kell működni, hogy a költséghatékony legyen. 

Bármelyik vállalkozó örülne, hogy ilyen 0-ról indult volna. Most már csak egy harcra képes csapattá kell 

szervezni , gazdálkodás oldalról kell tovább gondolni.  

Heutschy László TG vezető: a mezőgazdaság olyan, hogy nem tudjuk a következő év milyen lesz, jelen 

pillanatban megvan a termény mennyiségünk, ígéretesnek tűnik a kukorica termés is. Remélem, hgoy jól 

tudjuk zárni az évet. 

Roza László István polgármester: Magyarországon rengetek cég és település él mezőgazdaságból és 

állattenyésztésből, az állam finanszíroz egy bizonyos összeget, de egy farmernek saját megának kell 

kigazdálkodni a költségeket. Neked adja az állam és az önkormányzat a munkabért, egy farmer nem 

biztos, hogy azt mondja: folytatom évekig. Azt mondtad, hogy kell még terület, utána azt, hogy nincs 

terület. Állatállomány növelése: miből növeled az állatállományodat, ha már termelünk, akkor pénzpiacra 

kell termelni.  

Heutschy László TG vezető: lehet félre lehetett érteni amit mondtam.  

Roza László István polgármester: a múltat le kell zárni, csak öltük a mezőgazdaságba a pénzt, 

hatékonyság kell ez nagyon fontos. Ott volt a mangalica telep, durok kannak keresztezted a mangalicát – 

senkinek sem kellett. Mangalica termelésre kaptad a pénzt, most pedig kísérletezgetünk.  

Heutschy László TG vezető: nem kísérletezgetés volt, a mangalica zsírsertés, úgy döntöttünk a 

testülettel együtt, hogy durokkal keresztezzük.  

Roza László István polgármester: nálunk ez nem sikerült. 
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Heutschy László TG vezető: a mangalica malacokat el tudtuk adni. 

Roza László István polgármester: kérek egy kimutatást arról, hogy az elmúlt 3 évben mennyit 

költöttetek a mangalica állományra, mennyi lett a kivét belőle. A jövő hétre kérem. 

Furák Róbert képviselő: az előterjesztésben szerepel még magasnyomású berendezés vásárlása. 

Szűrőberendezés nélkül ne üzemeltessük. Be fogunk lépni egy újabb egyesületbe, remélem a tartást fogja 

kisegíteni. 

Roza László István polgármester: amire beadtad a kérelmedet saját startos alszámláról menne. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2015.(VIII.26.) határozata a BTG 

előirányzat átcsoportosítási és pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a BTG előirányzat átcsoportosítási és 

pótelőirányzati kérelmeit, azokat az alábbiak szerint jóváhagyja: 

- „Legszebb konyhakertek” program díjazására irodaszerek ei.-ból 50 eFt 

- Tenyészállat vásárlás saját bevételből 400 eFt 

- Nagy nyomású mosóberendezés saját bevételből 255 eFt 

- Szarvasmarha tenyésztők egyesületi tagdíj saját bevételből 15 eFt 

Az előterjesztés, árajánlatok a jkv. …. mellékletét képezik. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: 2015. december 31. 

 

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

 

Roza László István polgármester bejelenti, hogy Tóth Tamás képviselő elhagyta a tárgyaló termet, a 

testület létszáma 5 fő. 

 

Bejelenti, hogy Haga Jenő BCNÖ elnöke távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő 

képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 241/2015.(VIII.26.) határozata a BTG 

előirányzat átcsoportosítási és pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a BTG előirányzat átcsoportosítási és 

pótelőirányzati kérelmeit, azokat az alábbiak szerint jóváhagyja: 

- „Legszebb konyhakertek” program díjazására irodaszerek ei.-ból 50 eFt 

- Tenyészállat vásárlás saját bevételből 400 eFt 

- Nagy nyomású mosóberendezés saját bevételből 255 eFt 

- Szarvasmarha tenyésztők egyesületi tagdíj saját bevételből 15 eFt 

Az előterjesztés, árajánlatok a jkv. 13. mellékletét képezik. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: 2015. december 31. 

 

Roza László István polgármester bejelenti, hogy Tóth Tamás képviselő visszajött a tárgyaló terembe, a 

testület létszáma 6 fő. 

 

7.4. 577 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékbecslési költsége 

 

Roza László István polgármester: megérkeztek az árajánlatok a Berente 577 hrsz-ú ingatlan forgalmi 

értékbecslésére.  

Fortuna János jegyző: átnéztem a helyi jogszabályokat, nemcsak az önkormányzati ingatlant, hanem a 

BorsodChemét is fel kell értékelni. Így a költség, amit megküldtek annak a duplája lesz. 
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Tóth Tamás képviselő: ez egy megállapodásban szerepel, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat és a 

BorsodCem vitában közelíteni kell az álláspontokat, ezzel megint egy gesztust teszünk a BC felé, 

megtette bőven a gesztust Berente. Ezt a dolgot „jegelni” kellene, ez a telek nekünk évente 4 mFt bevételt 

hoz.  

Nyeste József képviselő: a BorsodChem és Berente között folyamatos az egyeztetés. Tóth képviselőnek 

teljesen igaza van ebben. 

Roza László István polgármester: az a gesztus akkor fog működni a telekcserére, ha az álláspontok 

közelítenek.  

Javaslom a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elnapolja a Berente 577 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékbecslési 

költségétnek jóváhagyását 

 

 

7.5. BC Zrt Berente közigazgatási területén levő üzemi területeire vonatkozó településrendezési 

szerződés megkötéséhez szükséges tanulmánytervre és a településrendezési eszközök 

felülvizsgálatára, elkészítésére vonatkozó árajánlatok 

 
Roza László István polgármester: a településrendezési tervekre megérkeztek az árajánlatok. A 

BorsodChem finanszírozza teljes egészében, ez már régóta húzódik. Minden költség a BC Zrt-t terheli, 

nem az önkormányzat kasszáját. Egy megállapodást kell még kötni a BorsodChem Zrt és Berente között. 

Ismerteti a határozati javaslatot 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VIII.26.) határozata a BC Zrt Berente 

közigazgatási területén levő üzemi területeire vonatkozó településrendezési szerződés megkötéséhez 

szükséges tanulmánytervre és a településrendezési eszközök felülvizsgálatára, elkészítésére vonatkozó 

árajánlatokról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BC Zrt Berente közigazgatási területén 

levő üzemi területeire vonatkozó településrendezési szerződés megkötéséhez szükséges tanulmánytervre 

és a településrendezési eszközök felülvizsgálatára, elkészítésére vonatkozó árajánlatokat és az alábbi 

döntést hozta: 

A testület a VÁTI Kft és a  LA-URBE Kft közös árajánlatát fogadja el, bruttó 1 016 000 illetve 8 001 000 

Ft összegben. A költségek fedezetét a testület a 2015. évi kv. tartalékkerete, illetve a BC Zrt-vel kötendő 

településrendezési szerződés terhére biztosítja. 

Az előterjesztés, árajánlatok kimutatása 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 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 242/2015.(VIII.26.) határozata a BC Zrt Berente 

közigazgatási területén levő üzemi területeire vonatkozó településrendezési szerződés megkötéséhez 

szükséges tanulmánytervre és a településrendezési eszközök felülvizsgálatára, elkészítésére vonatkozó 

árajánlatokról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BC Zrt Berente közigazgatási területén 

levő üzemi területeire vonatkozó településrendezési szerződés megkötéséhez szükséges tanulmánytervre 

és a településrendezési eszközök felülvizsgálatára, elkészítésére vonatkozó árajánlatokat és az alábbi 

döntést hozta: 
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A testület a VÁTI Kft és a  LA-URBE Kft közös árajánlatát fogadja el, bruttó 1 016 000 illetve 8 001 000 

Ft összegben. A költségek fedezetét a testület a 2015. évi kv. tartalékkerete, illetve a BC Zrt-vel kötendő 

településrendezési szerződés terhére biztosítja. 

Az előterjesztés, árajánlatok kimutatása a jkv.14. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 

 

 

7.6. SztBIO hőközpont átalakítás 

 
Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta a SztBIO hőközpont átalakítására 

adott árajánlatokat. A legolcsóbb árajánlat 35 eFt, de 9 mFt-os ajánlat is van. A Besenyő Szerviz Kft-vel 

egyeztetni kell, hogy mit csinál ezért az összegért.  

Roza László István polgármester javasolja a napirend elnapolását. 

 

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

átalakításával kapcsolatban. 

 

 

7.7. Általános Iskola előterjesztései: 

 

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig.: örömmel tölt el bennünket, hogy továbbra is számítunk az az 

önkormányzat támogatására.  

Ismerteti az előterjesztést: 

 Konyhai eszközök beszerzése: 100 eFt 

 Füzetcsomag: 210 eFt 

 Pályázaton nyert informatikai eszközök felújítása 428.371 (kivéve a két tanári laptop) 

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

Általános Iskola kérelmét. A bizottság támogatta azt, hogy az informatikai eszközöket fel kellene újítani, 

ha pályázatot írnak ki, akkor az önerőt megára vállalja a testület. 

Nyeste József képviselő: az iskolában az informatikai eszközök nem nevezhetőek informatikai 

eszközöknek. Az önkormányzatnak oda kellene figyelni ennek a felújítására, az eszközállomány 

bővítésére, - ez egy berentei iskolához méltatlan. Bokor tanár úr munkáját szeretném kiemelni, 

lelkiismeretes munkát végez.  

Gyenesné Kovács Enikő iskola igazgató közli: a tankönyvek megérkeztek, kiosztása megtörtént, a 

szülők veheti át, az igazolásokat be kell hozni, csak akkor lesz ingyenes a tankönyv.  

Furák Róbert képviselő: egyetértek azzal, hogy az informatikai eszközök fejlesztésre kerüljenek. Kérem 

az iskolát, hogy az eszközök beszerzését mérjék fel, azokat az oktatási segédanyagokat is tekintsék át, 

amik cserére szorulnak, a magas oktatás céljából, szeretném ha a testület közreműködne ebben.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: a beiskolázási támogatás kifizetése mikor kezdődik, ez érinti a 

lakosságot. 

Roza László István polgármester: augusztus 31-étől kezdve folyamatosan történik a kifizetés, ez a 

tájékoztatás a helyi képújságban is meg fog jelenni. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VIII.26.) határozata a Berentei Általános 

Iskola pótelőirányzati kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az iskola pótelőirányzati kérelmeit és az 

alábbi döntést hozta: 

 Az előterjesztések szerint: 

  100 eFt pótelőirányzatot hagy jóvá konyhai eszközök beszerzésére, a 2015. évi kv.-i tartalékkeret 

terhére. 

 Füzetcsomag költsége (1-8 osztály) 210 eFt 

 Informatikai eszközök felújítása: 428.371.- Ft 

Az előterjesztések a jkv. …. . mellékletét képezi. 

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 fő 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 243/2015.(VIII.26.) határozata a Berentei 

Általános Iskola pótelőirányzati kérelméről 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az iskola pótelőirányzati kérelmeit és az 

alábbi döntést hozta: 

 Az előterjesztések szerint: 

  100 eFt pótelőirányzatot hagy jóvá konyhai eszközök beszerzésére, a 2015. évi kv.-i tartalékkeret 

terhére. 

 Füzetcsomag költsége (1-8 osztály) 210 eFt 

 Informatikai eszközök felújítása: 428.371.- Ft 

Az előterjesztések a jkv. 15. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: azonnal 

 

 

7.8. Aventis Consult Kft. és Hunola Kft. együttműködési megállapodás 

 
Roza László István polgármester: az Aventis Consult Kft. és a Hunola Kft. pályázatok írására adott be 

ajánlatot. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: el kell napolni és meg kell tárgyalni, mert több pályázatíró 

cég is van. 

Nyeste József képviselő: nem nagyon kellene halasztgatni, mert a pályázat nagyon fontos. 

Roza László István polgármester: szükség van olyan cégre, aki elkészíti a pályázatainkat. Zárt ülésen 

megtárgyaljuk majd. 

7.9. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének kérelme 

Roza László István polgármester ismerteti a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének 

kérelmét. A 2015. szeptember 12-én Esélyegyenlőségi Napot szerveznek, melyhez anyagi támogatást, 

vagy tombola tárgyakat szeretnének kérni.  

Nyeste József képviselő: mindig rugalmasak voltunk, de azért legyünk objektívek, egy kicsit nehéz 

körülmények között vagyunk, - én óvatoskodnék az adományokban, most nem vagyunk abban a 

helyzetben – idegeneknek ne adjunk támogatást.  
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Furák Róbert képviselő: azt lehet tudni, hogy hány berentei tag van? 

Roza László István polgármester: tárgyalást kell kezdeményezni, meg kell kérdezni hány berentei van 

az egyesületben. A költségvetés tárgyalásánál nem lett jelezve.  

Furák Róbert képviselő: nem is biztos, hogy anyagi támogatást kérnek pld. ha főzni szeretnének, 

lehetne alapanyagban segíteni.  

Roza László István polgármester: javaslom a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a Kazincbarcikai 

Mozgáskorlátozottak Egyesületének kérelmét. 

 

 

7.10. Település Gondnokság hosszú távú fejlesztési koncepció 

 
Heutschy László TG vezető: a hosszú távú koncepciót az előbbiekben részleteztem. Vegyek-e 

szarvasmarhát vagy ne ősszel? A bevételekhez kellene a bővítés, jelen pillanatban vannak olyan vásárlók, 

akik 10 üszőt akarnának vásárolni. Vegyek-e üszőt ősszel vagy ne? 

Roza László István polgármester: erről most nem fogunk szavazni, ez nem így működik. Mennyit, mit, 

hogyan? – valamit látni kell.  

Heutschy László TG vezető: az éves tervben minden benne volt. 

Furák Róbert képviselő: rendben van, hogy az éves tervben benne volt, de gy hosszú távú koncepcióban 

több kell hogy szerepeljen, kicsit elszomorít, hogy a koncepció nem biztos, hogy a mai realitásokra 

készült. Ezt a koncepciót át kell dolgozni a mai helyzetre, bele kell tenni annak a hozadékát, a mai 

realitásokra kellett volna épülni. 

7.11. Berentei Műszaki Ellátó Szervezet hosszú távú koncepció 

Fekete Sándor BMESZ vezető: Jellemző a településre, hogy magas növésű fákat ültettek, folyik a 

felmérés, hogy ezeket kivágjuk és alacsonyabb növésűt ültessünk. Mikor idekerültem a sátorban 

virágtermelés volt, - nagyobb piacot szeretnénk keresni. A zöldfelület nyírását továbbra is vállaljuk 

azoknál az idős embereknél, akik ezt nem tudják megcsinálni.  

Koncepció: 

- utcabútorok gyártása, 

- temető fenntartás: a sírhelyek nagyon eltolódtak, nem lehet követni, hogy vannak egymás mellett. 

Kellene egy temetőgondnoki állás ill. egy dolgozót kijelölni a temető gondnoksággal. aki nem 

berentei lakos és ide szeretne temetkezni, - temetkezési díjat bevezetni.  

- A karbantartási munkákat el tudjuk végezni, de hiányunk van villamos szakemberben, kérésem 

lenne e tekintetben.  

- Telephely kialakítása: embertelen körülmények között vannak a dolgozóink, ennek ellenére 

próbáljuk a dolgokat rendbe tenni. 

- Bányaépület: szükséges lenne a telephely, de az anyagi helyzet nem engedi. 

- Hulladéktároló: a szemetet a Zöld Völgy szállítja, az építési törmeléket ingyen el lehet helyezni 

bányánál. Meg kellene határozni, hogy a lakosság 500 kg-ig ingyenesen lerakhatja, a fölött pedig 

fizetni kellene – ezt megfontolásra javaslom.  
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- Géppark fejlesztés: 2 tolós fűnyírót cserélni kellene, 4 fűkasza van, de folyamatos javításra szorul. 

El kellene gondolkozni azon, hogy a traktorra egy seprős megoldást felszerelni.  

Furák Róbert képviselő: támogatnám a temető gondnok kinevezését. Javaslom, hogy az önkormányzat 

fogadjon el egy temető működtetési rendeletet, melyben maghatároznánk a feladatokat pld. sírhely 

kijelölés, vagy meghatároznánk a szankciókat is. Egy egységes rendet kellene felállítani.  

Roza László István polgármester: a temető gondnok már megvan, e héttől működik, ő fog 

közreműködni a temetéseken, a rendbetételéért is felelős. 

Furák Róbert képviselő: azt, hogy milyen feltételekkel adhatja ki a sírhelyet, ahhoz kell egy rendelet, a 

gondnok csak akkor tud hatékonyan működni, ha van a kezében egy rendelet. 

Roza László István polgármester: úgy tudom, hogy a traktor már volt szervízben, de vissza kellett 

vinni. 

Fekete Sándor BMESZ vezető: elvittük a szervízbe, szétszedték, újból összerakták, fizettünk, de újból 

rossz lett. Bonyolult a szerkezete, javasolták, hogy jobb ha megszabadulunk tőle. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: jó ötletnek tartom a temető gondnokot, a múltban mindenki magának 

oldotta meg a sírok kijelölését.  

Virágtermelés: a visszajelzés azt volt, hogy nagyon szépek a virágok. A faluban az összes virágot az ott 

dolgozó hölgyek nevelték és el is adták.  

Pogány Sándor képviselő: fűnyírás: a dolgozók 0-ra lenyírják a füvet. a két hosszú távú koncepcióban 

nem esett szó a Kft. kialakításáról. Arról volt szó, hogy készítsék el az Alapító Okiratot és terjesszék a 

testület elé – egy árva szó sem volt róla, vagy vonja vissza döntését a testület. 

Furák Róbert képviselő: a fűnyírás rendjével is probléma van, augusztusban nagyon csúnya volt a 

település, sok helyen fel is magzott a gaz. Olyan fűnyírási rendet alakítsunk ki, ahol folyamatos a 

fűnyírás.  

Nyeste József képviselő: ha már hosszú távú koncepcióról beszélünk: mi van a Kft-vel? – eldöntött tény, 

hogy nem lesz? nem így egyeztünk meg. Egy hosszú távú koncepcióban szerepelni kellene. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VIII.26.) határozata a 

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

kapcsolatos feladatokat és az alábbi döntést hozta:  

A testület – a településfejlesztési koncepció előkészítéseként - elfogadja a BTG és BMESZ hosszútávú 

fejlesztési koncepcióit. 

Az előterjesztések 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 bejelenti, hogy Fodorné Szabó Erika képviselő elhagyta a 

tárgyalótermet, a testület létszáma 5 fő. 
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Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

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

 

A képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 244/2015.(VIII.26.) határozata a 

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

kapcsolatos feladatokat és az alábbi döntést hozta:  

A testület – a településfejlesztési koncepció előkészítéseként - elfogadja a BTG és BMESZ hosszútávú 

fejlesztési koncepcióit. 

Az előterjesztések a jkv. 16. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: folyamatos 
 

7.12. BMESZ előterjesztés: Játszóterek ütéscsillapító felületének kialakítása 

Roza László István polgármester: A Bajcsy-Zs. úton, valamint a Gagarin úton található játszóterek 

ütéscsillapító felületének kialakításának költsége: 1.362.837 Ft.  

 

Roza László István polgármester bejelenti, hogy Fodorné Szabó Erika képviselő visszajött a tárgyaló 

terembe, a testület létszáma 6 fő. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: először azt mondtuk, hogy csináljuk meg, a többi 

eszközöknek pedig kérjék le a tanúsítványát.  

Roza László István polgármester: az ősz folyamán legyen meg az ütéscsillapító felületének kialakítása. 

Nyeste József képviselő: a beruházásnál lett „elcseszve”, ez a játszótér nem úgy lett elfogadva, a testület 

nem így döntött. Abban egyeztünk meg, hogy az iskola, óvoda egyben legyen felújítva, a két lakótelepen 

pedig lefedjük a homokozót, nem veszünk új játékokat. – ezért nem a testület a hibás, én ezt többször is 

szóvá tettem. 

Roza László István polgármester: 2010-ben mind a két játszótér fel lett újítva, rá 4 évre újból 

horrorisztikus összegért. 

Nyeste József képviselő: valaki beletenyerelt és hozta a vállalkozó haverját és felújította. A Bajcsy téren 

a ponyva azért lett megvásárolva, hogy lefedjék a szülők is, utána amikor a gyerek játszott tegyék rá, de 

ott van összegyűrve. Nem rendeltetésszerűen használják a homokozót.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: arról beszéltünk, hogy jön a tél és visszatérünk tavasszal a játszótérre. 

Roza László István polgármester javaslom a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a döntés a játszóterek ütéscsillapító 

felületének kialakításáról. 

7.13. Urnafal kialakítása  

 
Roza László István polgármester: az urnafal kialakítására 4 vállalkozótól kaptunk árajánlatot, viszont 

más paraméterekkel.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: az árajánlat nem azonos férőhelyű urnára készült. 
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Furák Róbert képviselő: 15-20 férőhelyes urnára kell kérni árajánlatot. 

Roza László István polgármester: javaslom a napirend elnapolását további árajánlatok bekéréséig. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja az urnafal kialakítását, további 

árajánlatok bekéréséig. 

 

 

7.14. Berentei Sakk kör kérelme 

 

Roza László István polgármester ismerteti a Sakk kör kérelmét. 200 eFt támogatást szeretnének kérni a 

megyei Csapatbajnokság megrendezésére.  

Nyeste József képviselő: elvitathatatlan a legkiemelkedőbben működő egyesület. Egy ilyen megyei 

verseny a rendezvény megkoronázása. Én megszavazom. 

Tóth Tamás képviselő: részemről támogatom. 

Furák Róbert képviselő: én is maximálisan támogatom, a legmagasabb eredményeket ők érik el. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VIII.26.) határozata a Sakk-kör 

Egyesület kérelméről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a Sakk-kör Egyesület kérelmét, az alábbi 

döntést hozta:  

A Berentei Sakk kört a megyei Csapatbajnokság megrendezésére 200.000.- Ft támogatásban részesíti, a 

2015. évi kv.-i tartalék terhére. 

A kérelem 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 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 245/2015.(VIII.26.) határozata a Sakk-kör 

Egyesület kérelméről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a Sakk-kör Egyesület kérelmét, az alábbi 

döntést hozta:  

A Berentei Sakk kört a megyei Csapatbajnokság megrendezésére 200.000.- Ft támogatásban részesíti, a 

2015. évi kv.-i tartalék terhére. 

A kérelem a jkv.17. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

7.15. Általános Iskola, Berentei Tündérkert Óvoda gázkazán készülékeinek javítása 

Roza lászló István polgármester ismerteti az Általános Iskola és a Berentei Tündérkert Óvoda 

előterjesztését, miszerint a gázkészülékek felülvizsgálati jegyzőkönyve alapján szükségessé vált több 

alkatrész cseréje. 

Fekete Sándor BMESZ vezető: megnéztük a gázkazánt, ezeknek a cseréje nagyon fontos, mert nem fog 

működni, ha szétválasztva lesz almérővel, annak is lesz költsége. 
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Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: árajánlatokat kell először kérni és egyeztetni kell a KLIK  

vezetőjével, a tél előtt rendbe kell tenni. 

Roza László István polgármester: a BMESZ kérjen árajánlatokat, a KLIK vezetőjével fel fogjuk venni a 

kapcsolatot.  

Javaslom a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a döntést az Általános Iskola és a 

Berente Tündérkert Óvoda gázkazán készülékének javítása tárgyában.  

 

7.16. Bányaépület bérbeadása 

 
Roza László István polgármester: van egy cég, aki szeretné bérbe venni a bányaépületet úgy, hogy ő 

felújítaná, ez egy sajószentpéteri vállalkozás.  

Nyeste József képviselő: mi az ami esetleg ütközhet? 

Roza László István polgármester: el kellene hívni a vállalkozót, hogy mit szeretne, mennyiben ütközik 

az önkormányzat és az ő elképzelésük. 

Furák Róbert képviselő: feltétlenül fontos az egyeztetés.  

Tóth Tamás képviselő: pályázatból szeretné felújítani, ezt mi is meg tudnánk tenni. Nem szeretném 

bérbe adni, mert mi lennénk kiszorítva a saját helyünkről.  

Roza László István polgármester javaslom a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület elnapolja a döntést a bányatelep bérbeadásával kapcsolatban, mivel a vállalkozóval 

való további egyeztetést tart szükségesnek. 

 

 

7.17. Művelődési Központ pótelőirányzat kérelme 

 
Csorba Csaba Művelődési Kp. vezető: a csoportvezetőkkel megbízási szerződést kötött az intézmény, 

amely 2015. augusztus 31én lejár. A sport és kulturális rendezvények foglalkozás vezetői részére 632 eFt 

pótelőirányzatot szeretnék kérni.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a Művelődési központ műfüves pályához labdarúgó hálót 

szeretne vásárolni, melynek költsége 78.740.- Ft. A hálót az önkormányzat vásárolja meg és átadja a 

Művelődési háznak? 

Fortuna János jegyző: az önkormányzat megvásárolhatja. 

Roza László István polgármester: döntsön a képviselő-testület a labdafogó háló megvásárlásáról. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VIII.26.) határozata a BMK 

pótelőirányzati kérelméről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a BMK pótelőirányzati 

kérelmét, labdafogó háló beszerzésére 78.740.- Ft-ot hagy jóvá a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

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

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

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 246/2015.(VIII.26.) határozata a BMK 

pótelőirányzati kérelméről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a BMK pótelőirányzati 

kérelmét, labdafogó háló beszerzésére 78.740.- Ft-ot hagy jóvá a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztés a jkv.18. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: azonnal 

 

 

7.18. Polgármesteri Hivatal kazáncsere 

 
Roza László István polgármester ismerteti az Önkormányzati Hivatal előterjesztését. A hivatal teljes 

fűtéskorszerűsítése 5 mFt- ba kerülne. Első körben a pályázaton nem nyertünk.  

Tóth Tamás képviselő: szeptembertől kiírják újból a pályázatokat, meg kell próbálni újból.  

Roza László István polgármester javasolja a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a döntést a Hivatal kazáncseréjére 

vonatkozóan. 

 

 

7.19. Országos Meteorológiai Szolgálat szélerősség és gyakoriság mérés 

 

 
Roza László István polgármester: negyedévente fizetünk a szolgáltatásért, 2015. szeptember 30-val 

lejár a szerződés, nem javaslom a meghosszabbítását. 

Fortuna János jegyző: egy éves mérés után tudják a szélerőmű tervező szakemberek majd eldönteni, 

hogy érdemes-e, gazdaságos-e szélerőművet építeni Berentén.  

Nyeste József képviselő: az egy éves eredményt igényelni kellene. 

Furák Róbert képviselő: a szerződést nem kell meghosszabbítani, de ezzel ők is tisztában vannak. 

Kapjuk meg az adatokat és azt is lehet elemezni.  

Kezdeményezés: a légszennyezettség mérőnek szívesen látnám az adatait. Úgy tudom, hogy hatósági 

kötelezettségjelentése van, mi is jogosultak vagyunk ez látni. Kérem a jegyzőt keressük meg a 

hatóságokat ez ügyben. 

7.20. Kérelem Off-Road verseny támogatására 

Tóth Tamás képviselő: a tavalyi évben sikeresen megrendezésre került Off-Road rendezvényt idén is 

szeretnénk megrendezni. Szeretném kérni a képviselő-testület támogatását. Mindent az önkormányzat 

intézne átutalással.  

Roza László István polgármester: mekkora az az érdeklődés? 

Tóth Tamás képviselő: októberben lesz megrendezve, a látogatottság kb. 400-500 fő, más országokból is 

jönnek. 
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Furák Róbert képviselő: mindenképpen javaslom támogatni ezt a rendezvényt. Kinőtte magát ez a 

műszaki sport, nagyon vonzó mindenki számára. 150 eFt-os támogatást kért, de valószínű több lesz a 

költsége, 300 eFt keretösszeget javasolnék.  

Roza László István polgármester: Tóth képviselő úr pénzt nem kért, minden átutalással fog történni. 

Ismerteti a határozati javaslatot:  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VIII.26.) határozata OFF ROAD verseny 

szervezéséről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva Tóth Tamás képviselő 2015. októberi 

OFF ROAD verseny szervezésére vonatkozó javaslatát, azt 2015. évben 300 eFt-al támogatja a 2015. évi 

költségvetés tartalékkeret terhére. 

A kérelem a jkv…..  mellékletét képezik. 

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 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 247/2015.(VIII.26.) határozata OFF ROAD 

verseny szervezéséről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva Tóth Tamás képviselő 2015. októberi 

OFF ROAD verseny szervezésére vonatkozó javaslatát, azt 2015. évben 300 eFt-al támogatja a 2015. évi 

költségvetés tartalékkeret terhére. 

A kérelem a jkv. 19. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző  Határidő: folyamatos 

 

 

7.21. Általános Iskola dolgozóinak kérelme 

 
Roza László István polgármester ismerteti a kérelmet, miszerint a Berentei Általános Iskolában 

dolgozók igénybe szeretnék venni a Szent Borbála Idősek Otthonának konyhájáról biztosított 

kedvezményes (dolgozói) ebédet. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a kérelem elfogadását. 

Fortuna János jegyző: módosítani kell a 21/2015. (I.29.) kt. határozatot azzal, hogy a kedvezményes 

dolgozói étkezés az Általános Iskola közalkalmazottjaira terjedjen ki. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VIII.26.) határozata az Általános Iskola 

közalkalmazottainak kedvezményes elrendeléséről, a 21/2015. (I.29.) kt. határozat módosításáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Általános Iskola 

közalkalmazottainak kedvezményes (dolgozói) ebéd iránt benyújtott kérelmét. 

Ezzel egyidejűleg módosítja a 21/2015. (I.29.) kt. határozatát. 

A kérelem a jkv…..mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: folyamatos 

 

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

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

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 248/2015.(VIII.26.) határozata az Általános Iskola 

közalkalmazottainak kedvezményes elrendeléséről, a 21/2015. (I.29.) kt. határozat módosításáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Általános Iskola 

közalkalmazottainak kedvezményes (dolgozói) ebéd iránt benyújtott kérelmét. 

Ezzel egyidejűleg módosítja a 21/2015. (I.29.) kt. határozatát. 

A kérelem a jkv. 20.mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: folyamatos 

 

 

 Felvetések 

 
Pogány Sándor képviselő: A ZOOM66 Kft. ügyvezetője részt vett a II. Pincenapokon, ahol felvételt 

készített. Felajánlotta, amennyiben az önkormányzat megvásárolja a kültéri festékeket, rendbe teszik a 

pince lebetonozott falát. 

Furák Róbert képviselő: a Fal másképp programot lehetne vinni tovább, a gyerekek folytathatnák 

tovább. 

Hegedüs Lajos lakos: a képviselő-testület megdicsérte a Sakk kört, hogy milyen szép eredményeket 

értek el. A focibajnokságról szeretnék pár szót mondani. Ha nincs indulási segítség, akkor nagyon nehéz. 

Megtörtén a focibajnokság, de nincs mez a játékosoknak. Javasolnám az egyesület létrehozását. Van 

igény a sportra. 60 ember van a községben aki igényli a mozgást. Miért nem tudunk a saját lakosunknak 

adni pénzt?  

Roza László István polgármester: létezik a berentei Sport egyesület, biztos hogy van jövője és jelene 

ennek a dolognak. Azt a támogatást amit eddig kértetek, meg is kaptátok (pl. pingpong , futball). Az 

iskolában vannak mezek, el kellett volna kérni.  

Hegedűs Lajos lakos: 14 éveseknek kértünk mezt, a tornatanár azt mondta, hogy nincs. 

Pogány Sándor képviselő: van intézményhálózatunk, akik ilyen programokat megszervezzenek, nem 

értem mi ez a harmadik féle játék elindulása. Van Kultúrházunk, iskolán – nem értem hogy működik ez? 

Egy egyesületnek önszervezésűnek kell lenni. Állítólag lettek véve felszerelések, azt hallotta, hogy csak 

akkor adják oda, ha te engedélyezed.  

Hegedűs Lajos lakos: ez nem egészen így van.  

Pogány Sándor képviselő: van mindenféle szakkör, hogy kikapcsolódjanak az emberek. Jól 

összekeveredtek a dolgok, hogy mit lehet, mit nem lehet kiadni. 

Roza László István polgármester a vitát lezárja. 

 

7.22. Művelődési Központ pótelőirányzat kérelme 

 
Roza László István polgármester: a képviselő-testület tárgyalta, de nem döntött a mai ülésen a 

Művelődési központ pótelőirányzat kérelméről. 

A Művelődési Központ vezetője a sport és kulturális rendezvények foglalkozás vezetői részére 632 eFt 

pótelőirányzatot szeretnék kérni.  
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Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VIII.26.) határozata a BMK 

pótelőirányzati kérelméről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BMK pótelőirányzati kérelmét és az 

előterjesztés szerint a sport és kulturális rendezvények foglalkozás vezetői részére 632 eFt 

pótelőirányzatot hagy jóvá a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztés a jkv. ….  mellékletét képezik. 

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

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 249/2015.(VIII.26.) határozata a BMK 

pótelőirányzati kérelméről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BMK pótelőirányzati kérelmét és az 

előterjesztés szerint a sport és kulturális rendezvények foglalkozás vezetői részére 632 eFt 

pótelőirányzatot hagy jóvá a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztés a jkv. 21. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: folyamatos 

 

 

 Zárt ülés elrendelése 

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet döntsön a zárt ülés elrendeléséről az 

együttműködési megállapodás megkötése Kb. Város önkormányzatával és pályázati árajánlatok elbírálása 

ügyében. 
Megállapítja, hogy a szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 250/2015.(VIII.26.) 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 (együttműködési megállapodás megkötése Kb. Város 

önkormányzatával, pályázati árajánlatok elbírálása) ügyében. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

 

Roza László István polgármester a nyilvános ülést 13 óra 40 perckor bezárta, mert a képviselő-testület 

zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Roza László István    Fortuna János    Fodorné Szabó Erika 

polgármester    jegyző     képviselő jkv. hitelesítő 
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Mellékletek: 

 

1. a 232/2015.(VIII.26.) kt határozattal elfogadott előterjesztések 

2. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2015.(IX.8.) önkormányzati rendelete az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról (tervezet) 

3. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015.(IX.8.) önkormányzati rendelete az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

4. a 233/2015.(VIII.26.) kt határozattal elfogadott beszámoló 

5. a 234/2015.(VIII.26.) kt határozattal elfogadott BTO beszámoló 

6. a 235/2015. (VIII.26.) kt. határozattal elfogadott beszámoló 

7. a 236/2015.(VIII.26.) kt. határozattal elfogadott PFB beszámoló 

8. a 237/2015.(VIII.26.) kt. határozattal elfogadott Szoc.Biz. beszámoló 

9. a 238/2015. (VIII.26.) kt. határozattal elfogadott eü. szakellátás beszámoló 

10. Talajterhelési díjról szóló rendelet tervezet 

11. 17/2015.(IX.8.) ÖR a Talajterhelési díjról 

12. a 239/2015.(VIII.26.) kt. határozattal elfogadott közfoglalkoztatás előterjesztés 

13. a 240/2015. (VIII.26.) kt. határozattal elfogadott BMESZ előterjesztés 

14. a 241/2015.(VIII.26.) kt. határozattal elfogadott BTG előterjesztés 

15. a 242/2015.(VIII.26.) kt. határozattal elfogadott előterjesztés, árajánlatok kimutatása 

16. a 243/2015.(VIII.26.) kt. határozattal elfogadott Ált.isk. előterjesztés 

17. a 244/2015.(VIII.26.) kt. határozattal elfogadott BTG BMESZ előterjesztés 

18. a 245/2015. (VII.26.) kt. határozattal elfogadott Sakk kör kérelem 

19. a 246/2015. (VIII.26.) kt. határozattal elfogadott BMK előterjesztés 

20. a 247/2015. (VIII.26.) kt. határozattal elfogadott OFF ROAD kérelem 

21. a 248/2015. (VIII.26.) kt. határozattal elfogadott Ált. isk. kérelem 

22. a 249/2015.(VIII.26.) kt. határozattal elfogadott BMK előterjesztés  


