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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. január 14-én az 

Önkormányzati Hivatal tárgyalójában nyilvános  ülésén, melynek kezdési időpontja 14,00 óra. 

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József  képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő beiktatása után  

   14 óra 10 perctől 

 Tóth Tamás   képviselő  

Az ülésen nem vett részt: Haga Jenő  BCNÖ elnök 

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 

   

Roza László István polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a 6 fő képviselő 

teljes létszámmal jelen van.  

Tájékoztatásul közli, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz képest, az első napirendi pont 

Szakmári Attila új képviselő beiktatása. 

Napirendi pont 

Nyilvános ülés: 

1. Szakmári Attila új képviselő beiktatása, eskütétele 

2. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

Zárt ülés: 

1. A képviselő-testület által elnapolt településtámogatás iránti kérelmek, illetve egyéb 

beadványok megtárgyalása. 

 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem  szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyetért a napirendi pontokkal. 

Ezzel egyidejűleg elfogadta Fodorné Szabó Erika  jkv. hitelesítőnek.  

 

1. Napirendi pont 

Szakmári Attila új képviselő beiktatása, eskütétele 

 

Roza László István polgármester felkéri Vitéz Andrást a Helyi Választási Bizottság elnökét 

adjon tájékoztatást a képviselő-testületben történt változásokról. 

Vitéz András HVB elnöke: Szántó Lajos helyi önkormányzati képviselő a képviselői 

mandátumáról lemondott, ezért a képviselői megbízatása 2015. december 31. napi hatállyal 

megszűnt.  Berente Község Helyi Választási Bizottsága a lemondás folytán megüresedett helyi 

önkormányzati képviselői mandátumot Szakmári Attila független jelölnek adja ki, mint a 

Berente Község egyéni listáján következő legtöbb szavazatot (137 szavazat) elért jelöltnek.   

Szakmári Attila a Helyi Választási Bizottság elnöke és a képviselő-testület előtt leteszi az esküt, 

Vitéz András HVB elnök átadja a megbízó levelet.  
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Roza László István polgármester gratulál Szakmári Attila képviselőnek. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület létszáma 7 fő, az ülés határozatképes.  

 

2. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 
 

2.1. SztBIO tájékoztatás álláshely pályáztatásáról 
 

Roza László István polgármester ismerteti a SztBIO mb. intézményvezetőjének tájékoztatását. 2016. 

január 4-én a szociális ügyintéző munkatárs kérte munkaviszonya közös megegyezéssel történő 

megszüntetését 2016. február 29. napjával. A megüresedett álláshelyet pályáztatni szükséges. Fő 

tevékenysége szociális ügyintézőként a munkaügyi feladatok elvégzése, ezért a Szervezeti és Működési 

Szabályzattól eltérően az mb. intézményvezető szeretné az álláshelyet munkaügyi ügyintézői státuszként 

meghirdetni.  

Szilágyi Gabriella mb. intvez.: szociális ügyintézőről van szó, de munkaügyi feladatokat lát el. annak 

idején ez egy titkári állás volt, szeretném visszaállítani az eredeti állásra munkaügyi ügyintézőként. A 

SZMSZ-t érint, erre szeretnék engedélyt kérni.  

Furák Róbert képviselő: egyetértek, de attól tartok nem lesz munkaügyi végzettségű ember Berentén.  

Tóth Tamás képviselő: szakemberre szükség van, még ha nem berentei is.  

Szilágyi Gabriella mb. intvez.: azért lett átnevezve szociális ügyintézőnek, mert így kapta az ágymelletti 

pótlékot. 160 eFt bruttó jövedelmet jelent, lehet kevesebb is, ha munkaügyi ügyintézőként látja el a 

feladatot.  

Nyeste József képviselő: a BOKIK-al fel kellene venni a kapcsolatot, így a képzés ingyenes lenne. Egy 

intézményi dolgozót is ki lehetne képezni a munkaügyi feladatok ellátásával.  

Szilágyi Gabriella mb. intvez.: meg kell hirdetni az álláshelyet, ha nincs megfelelő személy, a pályázatot 

még mindig lehet érvényteleníteni. Az álláshelyet meg kell hagyni és meg is kell hirdetni. Lehet 

tanulmányi szerződést kötni.  

Tóth Tamás képviselő: fel kellene gyorsítani ezt a folyamatot, az átcsoportosítást meg kell szavazni.  

Roza László István polgármester: fel kell venni a BOKIK-al a kapcsolatot és meghirdetni az 

álláshelyet.  

Furák Róbert képviselő: más területeket is meg kell nézni, hogy hová kell szakember és át kell képezni 

őket. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …../2016. (I.14.)) önkormányzati 

határozat a Szent Borbála Idősek Otthonában megüresedett álláshely Szervezeti és Működési 

szabályzatban foglaltaktól eltérő megpályáztatásáról   

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a Szent Borbála Idősek 

Otthona mb. intézményvezetőjének tájékoztatását, hozzájárul a szociális ügyintézői álláshely 

SzMSZ-ben történő átvezetéséhez mint munkaügyi ügyintéző. Egyidejűleg hozzájárul az 

álláshely, mint jelenleg üres álláshely megpályáztatásához.  
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Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület javasolja a mb. intézményvezetőnek, hogy az esetleges 

átképzésekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a BOKIK-al, hogy az intézményben 

képzések lefolytatására lehetőséget biztosíthasson.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az intézményvezetőjét, hogy a munkakör tekintetében az 

SZMSZ-ben történő módosítást végezze el.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. jegyző, intézményvezető 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016. (I.14.)) önkormányzati 

határozat a Szent Borbála Idősek Otthonában megüresedett álláshely Szervezeti és Működési 

szabályzatban foglaltaktól eltérő megpályáztatásáról   

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a Szent Borbála Idősek 

Otthona mb. intézményvezetőjének tájékoztatását, hozzájárul a szociális ügyintézői álláshely 

SzMSZ-ben történő átvezetéséhez mint munkaügyi ügyintéző. Egyidejűleg hozzájárul az 

álláshely, mint jelenleg üres álláshely megpályáztatásához.  

 

Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület javasolja a mb. intézményvezetőnek, hogy az esetleges 

átképzésekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a BOKIK-al, hogy az intézményben 

képzések lefolytatására lehetőséget biztosíthasson.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az intézményvezetőjét, hogy a munkakör tekintetében az 

SZMSZ-ben történő módosítást végezze el.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. jegyző, intézményvezető 

 
2.2 . SztBIO kérelme szociális ápoló-gondozó státusz áthelyezéséről 

Szilágyi Gabriella mb. intvez.: a házi segítségnyújtásban levő ellátottak gondozási szükséglet vizsgálata 

megtörtént. Jogszabályi előírás, hogy személyi gondozás esetén 5 fő ellátottra vetítve szükséges 

alkalmazni 1 fő szociális ápoló-gondozót. A személyi gondozást végzőnek 100 %-ban szakképzettnek 

kell lennie. A felülvizsgálat eredményeként az ellátotti körben jelenleg 15 fő jogosult szociális segítésre 

és személyi gondozásra, míg 20 fő esetében csak a szociális segítés indokolt jelenleg, de ezt 

állapotváltozás esetén felül kell vizsgálni. Az ellátotti létszám 35 fő, az engedélyezett létszám pedig 36 

fő, egy üres hely van. Várólistán várakoznak, de nem lehet felvenni ellátottat, mert a személyi feltételek 

nem biztosítottak. A bentlakásos szakfeladaton jelenleg 2 üres álláshely van, melyből 1 álláshelyet nem 

szükséges betölteni. A biztonságos feladatellátás érdekében ezt a státuszt kérném áthelyezni a házi 

segítségnyújtás szakfeladatra. Kérem a képviselő-testületet, hogy engedélyezze azt, hogy belső 

átszervezéssel tölthessem be az álláshelyet.   

Nyeste József képviselő: sokkal fontosabb dolognak tartom a házigondozást, mint a bentlakók 

odafigyelését. Minden esetben szakemberrel kell végeztetni a házigondozást. Erre oda kell figyelni, 

nagyon fontos a szakképzettség.  
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Furák Róbert képviselő: felmerül a kérdés, ha ezt az egy személyt átcsoportosítjuk a folyamatos 

működés biztosított? A mostani létszámmal lehet-e biztosítani az ellátást? 

Szilágyi Gabriella mb. int.vez.: igen, tudjuk biztosítani az ellátást. 

Roza László István polgármester: az átcsoportosítással nem sérül a benti ellátás? 

Szilágyi Gabriella mb. int.vez.: úgy gondolom, hogy nem.  

Nyeste József képviselő: megemlíteném a jelzőrendszert is, a szakmai hozzáértés fontos lenne.  

Szilágyi Gabriella mb. intvez.: ha az új szerződések megköttetnek, feltételként lehet iskolai végzettséget 

megjelölni.  

Furák Róbert képviselő: a Szociális Szolgáltatóval kellene egyeztetni, minőségi szolgáltatáshoz 

szakképzettség kell.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016. (I.14.)) önkormányzati 

határozat a Szent Borbála Idősek Otthonában ápoló-gondozói státusz áthelyezéséről 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a Szent Borbála Idősek 

Otthona mb. intézményvezetőjének kérelmét, hozzájárul az intézményen belüli szociális ápoló-

gondozó 1 fő létszám átcsoportosításához a bentlakásos otthoni szakfeladatról a házi 

segítségnyújtás szakfeladatra.  

Felhatalmazza az intézményvezetőjét, hogy a költségvetés tervezésénél a képviselő testület 

döntését vegye figyelembe.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (I.14.)) önkormányzati 

határozat a Szent Borbála Idősek Otthonában ápoló-gondozói státusz áthelyezéséről 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a Szent Borbála Idősek 

Otthona mb. intézményvezetőjének kérelmét, hozzájárul az intézményen belüli szociális ápoló-

gondozó 1 fő létszám átcsoportosításához a bentlakásos otthoni szakfeladatról a házi 

segítségnyújtás szakfeladatra.  

 

Felhatalmazza az intézményvezetőjét, hogy a költségvetés tervezésénél a képviselő testület 

döntését vegye figyelembe.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 
 

2.3 Jelzőrendszeres szolgáltatás 

Roza László István polgármester: a jelzőrendszeres szolgálatban dolgozók szerződése 2015. december 

31-én lejárt. A szerződéseket 2016. február 29-ig meg kell hosszabbítani.  
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Furák Róbert képviselő: a jelzőrendszeres szolgálat fontosságát már a tavalyi év folyamán a képviselő-

testület elé terjesztettem.  A szerződések a hivatalban vannak nyilvántartva, a lejárt szerződések határideje 

nincs betartva. Készüljön el egy időrendi táblázat, hogy a szerződések mikor járnak le. Legyen ennek egy 

felelős embere, aki ezt figyeli. Egy táblázatba kell beírni a szerződési határidőket a folyamatosan működő 

szolgáltatásoknál.  

Nagy Boglárka jegyző: január 4-én volt egy munkaértekezletünk, új munkaköröket hoztunk létre. Szó 

volt a szerződésekről, munkáltatói kölcsönökről, - ezeket elkezdtük felülvizsgálni.  

Furák Róbert képviselő: a dolgozók mikor kapják meg a szerződést? 

Nagy Boglárka jegyző: Polgármester úr már aláírta, már csak a dolgozóknak kell aláírni.  

Furák Róbert képviselő: szakfeladat tekintetében a Művelődési ház a hivatalhoz tartozik. A karácsonyi 

rendezvényről készült fényképek nem kerültek fel a képújságra. A jelzőrendszeres szerződés 

meghosszabbítását javaslom 2016. február 29-ig. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016. (I.14.)) önkormányzati 

határozat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti feladatainak ellátásáról.  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző években már jóváhagyottak 

szerint 2016 évben is hozzájárul a házi segítségnyújtás készenléti feladatainak ellátásához 

szükséges személyi feltételek biztosításához 2016. január 01-től 2016. február 29. Napjáig, a 

2015. Évben érvényes személyi létszám és megbízási díj erejéig.  

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.  

 

 Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (I.14.)) önkormányzati 

határozat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti feladatainak ellátásáról.  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző években már jóváhagyottak 

szerint 2016 évben is hozzájárul a házi segítségnyújtás készenléti feladatainak ellátásához 

szükséges személyi feltételek biztosításához 2016. január 01-től 2016. február 29. Napjáig, a 

2015. Évben érvényes személyi létszám és megbízási díj erejéig.  

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.  

 

 Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

2.2. Illetményelőleg 

Nagy Boglárka jegyző: a dolgozók illetményelőleget szeretnének felvenni. Volt amikor a költségvetés 

elfogadásakor kerülhetett erre sor, de van egy szabályzat, amiben nincs leírva, hogy mikortól lehet 

igénybe venni. A szabályzatot felül fogjuk vizsgálni. Ez ügyben egyeztettem a polgármesterrel és a PFB 
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elnökével – intézményvezetői hatáskör, a dolgozók a jelenleg hatályos szabályzatban foglaltak szerint 

felvehetik az illetményelőleget.  

Furák Róbert képviselő: vannak élethelyzetek, amikor segít az illetményelőleg.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: azt a tájékoztatást kapta az egyik dolgozó, hogy az illetményelőleget a 

költségvetés elfogadásáig nem lehet igénybe venni. 

Roza László István polgármester: ugyan úgy működik mint idáig, fel lehet venni az illetményelőleget a 

költségvetés elfogadása előtt a szabályzatban foglaltak szerint.  

Roza László István polgármester az nyilvános ülést bezárta 14 óra 50 perckor, mert a képviselő-testület 

zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Roza László István    Nagy Boglárka    Fodorné Szabó Erika 

polgármester    jegyző      képviselő jkv. hitelesítő 

 


