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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. február 25-én az Önkormányzati 

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

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József  képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

BCNÖ részéről: Haga Jenő  elnök 

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 

  

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

létszámmal jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fodorné Szabó Erika képviselőt 

javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat. 

Napirendi pont: 

Nyilvános ülés: 

 

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvétésének meghatározása  

Előadó: Roza László István polgármester  

 

2. Térítési díjak és norma felülvizsgálata 

Előadó: Roza László István polgármester 

 

3. Tájékoztatás a Településrendezési terv (helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) 

módosításának folyamatáról 

Előadó: Roza László István polgármester, szóbeli kiegészítés: Lautner Emőke főépítész  

 

4. Alapító okiratok módosítása:  

- Szent Borbála Idősek Otthona,  

- Berentei Közös Önkormányzati Hivatal.  

Előadó: Roza László István polgármester 

 

5. Egyéb indítványok, bejelentések  

- Berentei Település Gondnokság benyújtott kérelmeinek megtárgyalása  

- A Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykert Tagóvoda nyári nyitva-zárva tartási 

rendjének jóváhagyására, valamint a 2016/2017 tanév Óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározására benyújtott előterjesztés megtárgyalása  

 

Roza László István polgármester: napirendi pont módosítást javasol. 1. Napirendi pont: Tájékoztatás a 

Településrendezési terv (helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) módosításának folyamatáról 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetért a napirendi pontok módosításával. 

 
1. Napirendi pont 

Tájékoztatás a Településrendezési terv (helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) módosításának 

folyamatáról 
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Lautner Emőke főépítész: a településrendezési tervet többször tárgyalta a képviselő-testület, a 

határozatokat 2014-ben meg is hozta. A rendezési terv módosítása azért vált időszerűvé, mert a 

BorsodChem Zrt. rászánta magát arra még 2014-ben, hogy a TRT módosítását rendbe kell tenni, hogy az 

a meglévő állapotnak megfelelő legyen. El kell készíteni egy új szabályozási tervet, ami a BC Zrt. 

adottságaira épül. A BC Zrt. területe Kazincbarcika és Berente igazgatási területén helyezkedik el, a két 

településnek és a BC Zrt.-nek együtt kell működni. Kazincbarcika már megkötötte a szerződést, Berentén 

is megtörtén a tervező kiválasztása. Kazincbarcika városban ez a tervezői szerződés 2014-ben aláírásra 

került. Felvettem a kapcsolatot a BC Zrt. jogászával, elküldtem a Berentére vonatkozó szerződés 

tervezetet a hét elején, folyamatban van a szerződés áttekintése, ami szinte szó szerint megegyezik 

Kazincbarcikáéval. A BC Zrt. vállalta, hogy átadja a saját nyilvántartási alapadatait, térképet, fejlesztési 

szándékait, valamint elkészíti a BC Zrt-re vonatkozó alapfelmérést. Kötelezettsége van a BC Zrt-nek, 

hogy átadja a biztonsági jelentéseket és övezeteket, ami a község területére is átnyúlnak, érinti Barcika és 

Berente területét is – ezt vállalta a BC Zrt. Először a műszaki tartalmat kell megállapítani, ha ez megvan, 

akkor fogjuk ide beadni, addig nincs értelme, míg a BC Zrt. el nem fogadja, ennek az anyagi vonzatát a 

BC Zrt. vállalja. A BC Zrt. vállalta azt, hogy elkészítteti az alapfelmérést, erre még nem kötött szerződést 

a BC Zrt. Kazincbarcika saját forrásból készítette el a koncepcióját és kötött szerződést, hogy a város 

TRT-jét felülvizsgálják. Berente községnek is felül kell vizsgálni a jelenleg hatályos rendezési tervét.  

A BC Zrt. részéről komoly beruházások várhatók, várjuk meg, hogy mit ad meg a BC Zrt Berentére 

nézve. Citromsavgyár építése lesz egy nagy beruházás, ami mind a két település közigazgatási területén 

lesz, ne akadályozzuk ennek a beruházásnak a megvalósítását. Berentének is érdeke, hogy jó rendezési 

terve legyen. 

Nyeste József képviselő: főépítész asszony elmondta, hogy Berente mire vigyázzon, nehogy gátja legyen 

a szerződésnek. Berente mintha kimaradna ezekből a dolgokból. A BC Zrt. tanulmánytervéről semmit 

nem tudunk. A BC Zrt. nem nagyon törődik Berentével pld. biztonsági sáv, légszennyezettség, a 

gépjármű közlekedésünket csak akadályozza a BC Zrt. Berentét be kellene vonni, de ez nem történik 

meg.  

Roza László István polgármester megköszöni Lautner Emőke főépítész tájékoztatását. 

2. Napirendi pont 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása 

Roza László István polgármester: a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának 

egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a képviselő-testület egész évre 

meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a 

szükséglet kielégítés mértékét. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az 

óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Továbbra is 

önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az 

igényekhez jobban igazodó finanszírozás érvényesül.  

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe lecsökkent, a pénzbeli 

ellátások nagy része átkerült a járási kormányhivatalokhoz.  
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Az önkormányzat a Szent Borbála Idősek Otthona Bentlakásos intézmény útján gondoskodik nemcsak az 

intézményben élők ellátásáról, hanem a nappali ellátásról, házi segítségnyújtásról, és a szociális étkeztetés 

feladatellátásáról, valamint a gyermekek étkeztetéséről is. 

Az önkormányzat fenntartásában lévő Település Gondnokság és Műszaki Ellátó Szervezet 

feladatkörükben a település üzemeltetési feladatokat látja el. 

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad. 

Az önkormányzat 2016. évi bevételeinél csak a biztonsággal tervezhető források kerülhetnek be a 

költségvetésbe, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  

Tervezett bevételi előirányzat: 1.731.915.- eFt 

Létszámleépítés az intézményeknél: 

 Berentei Település Gondnokság: 2 fő 

 Berentei Műszaki Ellátó szervezet: 3 fő 

 Berentei Közös Önkormányzati Hivatal: 2 fő 

 Berentei Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda: 2 fő 

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

önkormányzat 2016. évi költségvetését.  

Ortó Istvánné pü. főmunkatárs: több fordulóban került megtárgyalásra az intézmények költségvetése. 

Részletesen ismerteti a 2016. évi költségvetés számadatait. 

Nyeste József képviselő: a költségvetés elkészítése odafigyelést igényel. A testület sok időt töltött a 

költségvetés elkészítésével. Sok dologban nincs minőségi javulás, sok dolog képlékeny pld. Művelődési 

ház, Település Gondnokság, Berentei Műszaki Ellátó Szervezet. A házi segítségnyújtás tekintetében 

minőségi javulást kell elérni.  

Furák Róbert képviselő: a költségvetésnek az irányszámai arról szólnak, hogy stabilizálni kellett az 

önkormányzat költségvetését. Fontos érdekünk, hogy minőségi változások legyenek az intézményeknél. 

Roza László István polgármester: a működéshez stabil gazdasági háttérnek kell lenni. Az elmúlt 3 

évben olyan fejlesztéseket lehetett volna a Település Gondnokságnak készítenie, hogy előkészítse a 

következő évek bevételét. A BMESZ egy olyan szervezet lesz, ami képes lesz megmutatni, hogy a 

településért tud dolgozni. Meg kell teremteni az intézményeknek az önálló fennmaradásukat, mind a két 

intézménynek el kell tartania magát. Az önkormányzattól kapott összegből tudni kell gazdálkodni.  

Pogány Sándor képviselő: nem látom az esélyét annak, hogy az intézmények el tudják tartani magukat. 

Nincs információ – mit tudunk eladni és kinek. 

Roza László István polgármester: az állattenyésztés most a legnagyobb felvevő. Idáig senki nem felelt a 

gazdálkodásért. Az elmúlt 4 évben nem is tudom milyen gazdálkodás volt, nem volt semmilyen 

gazdálkodás. Sokkal gyorsabb lépésekre van szükség, hogy a település elinduljon. 

Pogány Sándor képviselő: nem látom leírva, hogy egy vezetőtől mi az elvárás. 

Furák Róbert képviselő: a település jövője a fontos, ezt kell szem előtt tartani. 

Roza László István polgármester lezárja a vitát. 

Roza László István polgármester elfogadásra javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetését. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 

2.1.Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

Roza László István polgármester: a képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente legkésőbb a költségvetési 

rendelet elfogadásáig kell megállapítani.  

Javasolom az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2016 (II.25.) határozata az önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek megállapításáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt 

táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirendi pont 

Térítési díjak és norma felülvizsgálata 
 

Roza László István polgármester ismerteti a SztBIO tájékoztatását. 2015. január 1-jétől megszűnt az 

intézményi térítési díj számításának azon módja, amely szerint az intézményi térítési díjat a szolgáltatási 

önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. az új szabály szerint az 

intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. 

Nagy Boglárka jegyző: a PFB megtárgyalta a Szent Borbála Idősek Otthona térítési díjak és norma 

felülvizsgálatát. Egyeztetés történt az intézményvezetővel és az élelmezésvezetővel, az intézmény nem 

kérte a norma megemelését. A térítési díjakat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell megállapítani. 

A képviselő-testület a szociális rendelet megalkotásakor döntött a térítési díjak mértékéről.  

 

4. Napirendi pont 

Alapító okiratok módosítása:  

- Szent Borbála Idősek Otthona,  

- Berentei Közös Önkormányzati Hivatal.  
 

4.1. Szent Borbála Idősek Otthona 

Nagy Boglárka jegyző: a PFB megtárgyalta a Szent Borbála idősek Otthona és a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.  

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII.30.) NGM rendelet szerint a 
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költségvetési szervek alapító okiratát a 2016. január 1-jétől hatályos rendelet rendelkezéseinek 

megfelelően 2016. március 1-jéig módosítani kell.  

A Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okirata jelenleg kormányzati funkciókat nem tartalmaz, azt 

jogszabály erejénél fogva a Magyar Államkincstár hivatalból jegyezte be.  

Roza László István polgármester: javaslom az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

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

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2016. (II. 25.) önkormányzati határozata 
A Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról 

1.A Szent Borbála Idősek Otthona 57/2007. (III.29.) határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására 

az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
 

2. Berente Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson 

be kérelmet a Magyar Államkincstár BAZ Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott döntésről a 

jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. számú 

mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a  polgármester  

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                 jegyző 

Határidő:   2016. február 29.  

 

3. Berente Község Önkormányzatának képviselő testülete utasítja az Szent Borbála Idősek Otthona 

vezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

Felelős:  a határozat végrehajtásáért:  

    Szent Borbála Idősek Otthona vezetője 

Határidő: 2016. március 1. 

 

4. Berente Község Önkormányzatának képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatot 

küldje meg a Szent Borbála Idősek Otthona vezetője részére. 

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  

       a polgármester       

   -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                   jegyző 

Határidő:   a határozat közlésére: 2016. február 29. 

 

4.2.  Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 

Nagy Boglárka jegyző: az Alapító Okiratban a kormányzati funkciók kerültek átvezetésre.  

Fontos változás, hogy az alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolását felváltotta az 

alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése.  

Roza László István polgármester: javaslom az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2016 (II.25.) határozata Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról  

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának Módosító Okiratát és egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 

határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
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Megbízza a Polgármestert az Alapító Okiratot Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat 

aláírására.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Napirendi pont 

Egyéb indítványok, bejelentések 

5.1.  Település Gondnokság: Javaslat létszámcsökkentésre 

Roza László István polgármester ismerteti a Település Gondnokság létszámcsökkentési javaslatát. 

Az intézményvezető javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá intézmény létszámkeretének 2 

fővel való csökkentéséhez 2016. március 1. napjától. Az Alapító Okiratban meghatározott létszámkeret 

16 főre módosulna. A felmentéssel és a végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentés költségvonzata az 

intézmény éves költségvetésének előirányzatai között tervezésre került.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …../2016.(II.25.) önkormányzati határozata a 

Berentei Település Gondnokság létszámcsökkentésének jóváhagyásáról 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva a Berentei Település Gondnokság 

létszámcsökkentéssel kapcsolatos előterjesztését, az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület jóváhagyja a Berente Település Gondnokság 2 fővel történő létszámcsökkentését 

2016. március 01-től. 

 

A Képviselő-testület az alábbiakról nyilatkozik: 

- A 2016-os évben az önkormányzat nem tervezi új álláshelyek kialakítását sem az 

önkormányzatnál, sem az intézményeinél. 

- Az önkormányzat költségvetési szerveinél és a közös önkormányzati hivatalnál a 

meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve 

szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén 

kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 

munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 

foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

Határidő: 2016. március 1. 

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 55/2016.(II.25.) önkormányzati határozata a 

Berentei Település Gondnokság létszámcsökkentésének jóváhagyásáról 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva a Berentei Település Gondnokság 

létszámcsökkentéssel kapcsolatos előterjesztését, az alábbi döntést hozta: 
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A képviselő-testület jóváhagyja a Berente Település Gondnokság 2 fővel történő létszámcsökkentését 

2016. március 01-től. 

 

A Képviselő-testület az alábbiakról nyilatkozik: 

- A 2016-os évben az önkormányzat nem tervezi új álláshelyek kialakítását sem az 

önkormányzatnál, sem az intézményeinél. 

- Az önkormányzat költségvetési szerveinél és a közös önkormányzati hivatalnál a 

meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve 

szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén 

kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 

munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 

foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

Határidő: 2016. március 1. 

Felelős: polgármester  

 

5.2. Település Gondnokság: indítvány vetőmag csomag osztásához 

Roza László István polgármester ismerteti a Település Gondnokság indítványát. A TG vezetője 

indítványozza 2016 évben is a mezőgazdasági gazdálkodást segítő támogatást. Az igényfelmérést el 

tudnák kezdeni, hogy a tavaszi kerti munkákhoz a mezőgazdasági csomagok időben a lakosság 

rendelkezésére álljon. Gyümölcsfát vagy vetőmag csomagot lehet igényelni 5 eFt értékben. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016.(II.25.) határozata a 2016. évi 

szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatásról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a 2016. évi szaporítóanyag juttatásra 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

A testület azon igénylők részére, akik maradéktalanul teljesítették a 2015. évi támogatási szerződés 

feltételeit, 5000 Ft/háztartás értékben biztosít szaporítóanyagot saját tulajdonú vagy bérelt berentei 

földterülete megműveléséhez vagy gyümölcsfa telepítéshez. 

A testület a program 2016. évi költségeire a 2016. évi kv. terhére 1000 E Ft-ot biztosított.  

Felelős:  polgármester  

 Határidő: folyamatos 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 56/2016.(II.25.) határozata a 2016. évi 

szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatásról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a 2016. évi szaporítóanyag juttatásra 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

A testület azon igénylők részére, akik maradéktalanul teljesítették a 2015. évi támogatási szerződés 

feltételeit, 5000 Ft/háztartás értékben biztosít szaporítóanyagot saját tulajdonú vagy bérelt berentei 

földterülete megműveléséhez vagy gyümölcsfa telepítéshez. 

A testület a program 2016. évi költségeire a 2016. évi kv. terhére 1000 E Ft-ot biztosított.  

Felelős:  polgármester  

 Határidő: folyamatos 
 

5.3. Település Gondnokság:indítvány kerti hulladék elszállításához 
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Heutschy László TG vezető: a Település Gondnokság 2016. március 12-én és 2016. március 26-án a 

településen kerti lomb és kerti hulladék (gallyak, vesszők, növényi maradványok) elszállítását tervezi.  

Roza László István polgármester: javaslom a Település Gondnokság indítványának elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének ../2016.(II.25.) határozata a Település 

Gondnokság indítványának elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Település Gondnokság indítványát, és 

hozzájárul a  kerti lomb és kerti hulladék (gallyak, vesszők, növényi maradványok) elszállításához, 2016. 

március 12-én és március 26-án, melyet a Település Gondnokság végez Berente község területén.  

Felelős:  polgármester  

 Határidő: folyamatos 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 57/2016.(II.25.) határozata a Település 

Gondnokság indítványának elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Település Gondnokság indítványát, és 

hozzájárul a  kerti lomb és kerti hulladék (gallyak, vesszők, növényi maradványok) elszállításához, 2016. 

március 12-én és március 26-án, melyet a Település Gondnokság végez Berente község területén. 

Felelős:  polgármester  

 Határidő: folyamatos 

 

5.4. Település Gondnokság SzMSz módosítás 

Roza László István polgármester ismerteti a Település Gondnokság kérelmét. A munkába járás 

időpontjának megváltozása miatt (nyári időszakban 6 órától 14,00 óráig, téli időszakban 7 órától 15,00 

óráig) és a munkarendek változása miatt (állattelepek bővülése, kazánfűtés miatt változó munkarend 

bevezetése) a Település Gondnokság vezetője kéri az SZMSZ módosításának jóváhagyását. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2016.(II.25.) határozata a Település 

Gondnokság SZMSZ módosításának  elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Település Gondnokság kérelmét és az 

előterjesztésben foglaltak szerint hozzájárul az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának 

módosításához. 

Felelős:  polgármester  

 Határidő: folyamatos 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 58/2016.(II.25.) határozata a Település 

Gondnokság SZMSZ módosításának  elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Település Gondnokság kérelmét és az 

előterjesztésben foglaltak szerint hozzájárul az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának 

módosításához. 

Felelős:  polgármester  

 Határidő: folyamatos 
 

5.5. Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykert Tagóvoda nyári nyitva-zárva tartása 
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Kalász Lászlóné óvodavezető ismerteti a Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykert Tagóvoda  

előterjesztését az intézmény nyári nyitva-zárva tartása tárgyában. 

Roza László István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 59/2016.(II.25.) határozata a Berentei 

Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykert Tagóvoda nyári nyitva-zárva tartásának elfogadásáról  
 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Berente-Alacska Települések Óvodai 

Intézményfenntartó társulása által fenntartott Berentei Tündérkert Óvoda Intézményegységébe a 

2016/2017. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját és az óvodai felvétel időpontját az 

alábbiak szerint határozza meg: 
 

A 2016. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött berentei és alacskai gyermeket a 2016/2017. 

óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen, 

2016. április 25-én (hétfő)  8
00

-16
00

 óráig  

2016. április 26-án (kedd)  8
00

-16
00

 óráig, valamint 

2016. április 27-én (szerda)  8
00

-16
00

 óráig 

írathatja be a Berentei Tündérkert Óvoda Berente, Posta u. 7. Szám és Kastélykerti tagóvoda Alacska, 

Kossuth út 50/a szám alatti óvodai székhelyen. 

 

A képviselő testület az intézmény zárva tartási idejét:  

- Berentei Tündérkert Óvoda: 2016.07.01.-2016.07.31. 

- Alacskai Kastélykert Tagóvoda: 2016.08.01.-2016.08.31. 

határozza meg.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos 

egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 

 

Felelősök:  polgármester, jegyző, intézményvezető  

Határidő:  értelem szerint 

 

5.6. Berentei Általános Iskola kérelmei 

Roza László István polgármester: az Általános Iskola az alábbi kérelmeket nyújtotta be a képviselő-

testület elé: 

 Cool-túra 

 Nyári napközi költségei 

 Nyári étkeztetés  

 Balatonszepezdi táboroztatás 

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig.: az iskolában minden tanévben megrendezésre kerül a Coo-túra 

vetélkedő. A versenyben résztvevő nyertesek jutalma egy budapesti kirándulás lenne a Csodák 

Palotájába. Költsége 1500 Ft/fő. A kirándulás tervezett időpontja május vége, június eleje, költsége: 

52.500 Ft.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a PFB megtárgyalta az Általános Iskola kérelmeit és a Cool-

túra költségeit javasolja jóváhagyásra, a többi kérelmet elnapolásra javasolja. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016.(II.25.) határozata a Berentei 

Általános Iskola kérelmének elfogadásáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános Iskola kérelmét és 

úgy határoz, hogy a Cool-túra vetélkedő megrendezéséhez 52.500.- Ft-ot biztosít.  

Az összeg az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítva van.  

Felelős:  polgármester  

 Határidő: folyamatos 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 60/2016.(II.25.) határozata a Berentei 

Általános Iskola kérelmének elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei Általános Iskola kérelmét és 

úgy határoz, hogy a Cool-túra vetélkedő megrendezéséhez 52.500.- Ft-ot biztosít. 

Az összeg az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítva van.  

Felelős:  polgármester  

 Határidő: folyamatos 
 

5.7. Prímagáz kérelme 

Roza László István polgármester: a Prímagáz Zrt. Berente településen egy helyi vállalkozónál 

értékesítő helyet szeretne létesíteni. A településre bevezető úton van egy veszélyes árúval behajtani tilos 

jelzőtábla. A 197/2012. (VI.28.) kt. határozat szerint „ veszélyes anyagokat szállító gépjárművek 

behajtását tiltó tábla elhelyezését rendeli a berentei bekötő út és a BC Zrt. veszélyes hulladék tárolóhoz 

vezető út kereszteződésébe.”  

Nyeste József képviselő: ez a tábla a berentei lakosokat védi. A vállalkozó még nem nyilatkozott 

egyértelműen, hogy mit szeretne létesíteni. 

Roza László István polgármester: javaslom a napirend elnapolását azzal, hogy a Prímagáz Zrt. 

nyilatkozattételre jogosult képviselőjét meg kell hívni a testületi ülésre. 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetért a Prímagáz Zrt. kérelmének 

elnapolásával. 

5.8. Polgármesteri tájékoztatás 

Roza László István polgármester: a  Berente, Esze T. utca 25. sz.-ú ingatlan mérőhely kivitelezési 

munkáira  a Pétervill megküldte az ajánlatát, melynek költsége 168.418.- Ft.  

Tóth Tamás képviselő: egy cég adta be ajánlatát, szükséges még két ajánlat. 

Roza László István polgármester: ez egy tájékoztató jellegű adat volt, hogy kb. mennyi az a mérőhely 

kivitelezési költség, amely  a varroda kialakításához  szükséges.  

 

5.9. SztBIO intézményvezetőjének illetmény megállapítása 

Roza László István polgármester ismerteti az előterjesztést. Az intézményvezető kinevezésekor nem 

lett megállapítva az illetménye.  

Nyeste József képviselő: a mb. intézményvezető alkalmas lett volna az intézmény vezetésére, sajnálja, 

hogy nem nyújtotta be pályázatát. 
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Pogány Sándor képviselő: az előterjesztésben szerepel a törvényileg adható bér. Ez a bér a többi 

intézményvezető béréhez képest alacsony. A 2016. évi költségvetésben 400 eFt van betervezve erre a 

célra. 

Furák Róbert képviselő: a 2016. évi költségvetést elfogadta a képviselő-testület, olyan bérkerettel 

számoltunk, mint a többi intézményvezetőé.  

Tóth Tamás képviselő: bruttó 400 eFt illetmény jóváhagyását javaslom, ez a keret a 2016. évi 

költségvetésben biztosítva van. 

Roza László István polgármester: az előterjesztésben szereplő határozati javaslathoz képest az alábbi 

határozatot javaslom elfogadni. 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 61/2016. (II.25.) képviselő-testületi határozat a 

Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetőjének illetményéről 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2016(II.18.) számú határozatával 2016. 02. 18. 

Napján megtartott ülésén 2016. március 1-től 2021. február 28-ig terjedő határozott időtartamra megbízta 

Dobi Andreát a Szent Borbála Idősek Otthona magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő munkakörére, illetve 

közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

tv. vonatkozó rendelkezései szerint, magasabb vezetői pótlékát a 257/2000 (XII. 26.) Kormányrendelet 

14. §-a alapján  a pótlékalap 250 %-ában állapítja meg.  

 

Havi illetményét a következők szerint állapítom meg: 

 

-KJT szerinti garantált illetmény: 145 733 Ft 

Kerekítve:     145 700 Ft  

 Kiegészítő illetmény:   166.115 Ft 

Szociális ágazati pótlék:      9.600 Ft 

Szociális kiegészítő pótlék:    28.585 Ft 

Magasabb vezetői pótlék:    50.000 Ft  

Járandóságok összesen:  400.000.- Ft 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kinevezés és a magasabb vezetői megbízásról szóló 

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatos 
 

5.10. Szent Borbála Idősek Otthona megbízott intézményvezető megbízásának visszavonása 

Roza László István polgármester: a képviselő-testület a 734/2015. (XII.17.) határozatával megbízta 

Szilágyi Gabriellát az intézményvezetői feladatok ellátásával az új intézményvezető kinevezéséig. Az 

intézményvezető személye kiválasztásra került, ezért mb. intézményvezető megbízását vissza kell vonni. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016.(II.25.) határozata a Szent Borbála 

Idősek otthona mb. intézményvezető megbízásának visszavonásáról. 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 734/2015. (XII.17.) határozatával megbízta 

Szilágyi Gabriellát az intézményvezetői feladatok ellátásával. Az új intézményvezető kinevezése 2016. 

március 1-vel megtörtént, ezért a képviselő-testület visszavonja a megbízott intézményvezető megbízást.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 62/2016.(II.25.) határozata a Szent Borbála 

Idősek otthona mb. intézményvezető megbízásának visszavonásáról. 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 734/2015. (XII.17.) határozatával megbízta 

Szilágyi Gabriellát az intézményvezetői feladatok ellátásával. Az új intézményvezető kinevezése 2016. 

március 1-vel megtörtént, ezért a képviselő-testület visszavonja a megbízott intézményvezető megbízást. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

5.11. Naperőmű-park létrehozása 

Roza László István polgármester: a képviselő-testület a 26/2016. (I.28.) határozatával szándékát fejezte 

ki Naperőmű-park létrehozásáról. 

Nagy Boglárka jegyző: a Naperőmű-park létrehozásával kapcsolatban a tervezési feladatok elvégzésére 

ajánlattételi  felhívást kell közzétenni. A tervezői díjat az önkormányzatnak meg kell kifizetnie, melyet 

majd a pályázat benyújtásakor lehet érvényesíteni az elszámolandó tételek között.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016.(II.25.) határozata tervezői 

tevékenység ellátására Berente településen legfeljebb 0,5 MWp névleges teljesítményű 

napelemes kiserőmű létesítése kapcsán  
 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 32. 

pontja szerinti legfeljebb 0,5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése mellett 

döntött, melynek megvalósítására pályázatot kíván benyújtani a majd kiírásra kerülő HEKOP 

pályázati forrás terhére.  

A pályázat benyújtása érdekében a mellékletben szereplő ajánlati felhívás tartalma szerint a 

tervezői feladatok ellátására az alábbi cégeket hívja meg:  

 

 Tisza CAD Kft., 3580 Tiszaújváros, Szemere B. u. 6. 

 Pantatech Kft., 3525 Miskolc, Bruchner Győző u. 99. 

 Dél-Nyugat Kft., 6723 Szeged, József A. sgt. 66. 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, az 

ajánlati felhívást a nevezett cégeknek küldje meg. 

 
Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal, folyamatos   
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 63/2016.(II.25.) határozata tervezői 

tevékenység ellátására Berente településen legfeljebb 0,5 MWp névleges teljesítményű 

napelemes kiserőmű létesítése kapcsán  
 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 32. 

pontja szerinti legfeljebb 0,5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése mellett 

döntött, melynek megvalósítására pályázatot kíván benyújtani a majd kiírásra kerülő HEKOP 

pályázati forrás terhére.  
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A pályázat benyújtása érdekében a mellékletben szereplő ajánlati felhívás tartalma szerint a 

tervezői feladatok ellátására az alábbi cégeket hívja meg:  

 

 Tisza CAD Kft., 3580 Tiszaújváros, Szemere B. u. 6. 

 Pantatech Kft., 3525 Miskolc, Bruchner Győző u. 99. 

 Dél-Nyugat Kft., 6723 Szeged, József A. sgt. 66. 

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, az 

ajánlati felhívást a nevezett cégeknek küldje meg. 

 
Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal, folyamatos   

 

 Felvetés, tájékoztatás: 

Pogány Sándor képviselő: a képviselő-testület elfogadott munkaterve szerint, a napirendi pontoknál 

változás történt. 

Tóth Tamás képviselő: a 2016. évi költségvetés megtárgyalása miatt változott a napirendi pontok 

tartalma. 

Nagy Boglárka jegyző: a szociális étkezésben változás történt, aki erre jogosult volt a mai napon meg 

fogja kapni a megszüntető határozatot. A hivatal dolgozói az érintettekhez eljuttatják a kérelem csomagot, 

amit helyben fognak ügyintézni. 

Furák Róbert képviselő kéri a lakosságot, hogy a gyors ügyintézés érdekében a kérelmet minél előbb 

töltsék ki, az intézményvezető fogja elbírálni. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a közfoglalkoztatottak dolgozhatnak-e vasárnap, jár-e neki a 50 %-os 

pótlék? 

Nagy Boglárka jegyző: a Mtv. szerint a közfoglalkoztatottaknak ezen juttatás nem jár. Munkaköri 

leírásukban, munkaszerződésekben a jogszabálynak megfelelően járt el az intézmény, javasolja hogy a 

dolgozókkal az intézményvezető szóban is egyeztessen. 

Heutschy László TG vezető: a közfoglalkoztatottakat nem fogjuk tudni kikerülni szombat-vasárnap, az 

állatállományt el kell látni hétvégén is. 

Roza László István polgármester bejelenti, hogy a disznóvágásos rendezvény február 27-én kerül 

megrendezésre. a Nőnapi rendezvény pedig március 11-én. 

Roza László István polgármester pár gondolatban elemzi az elmúlt 4 évet, beszél jövőbeli 

elképzeléseiről. 

A nyilvános ülést 12,00 perckor bezárta, mert a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

Roza László István    Nagy Boglárka    Fodorné Szabó Erika 

polgármester    jegyző      képviselő jkv. hitelesítő 

 


