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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. március 23-án az Önkormányzati 

Hivatal tárgyalójában megtartott  rendkívüli 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 

 Tóth Tamás   képviselő  

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 

 

  

   
Roza László István polgármester megállapítja, hogy a 7 fő képviselő teljes létszámmal jelen van, az 

ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Furák Róbert képviselőt javasolja. Ismerteti a napirendi 

pontokat. 

 

Az ülés tervezett napirendje: 

 

Nyílt Ülés:  

1. PRÍMAGÁZ képviselőjének tájékoztatása a településen lehetséges fejlesztésekről 

(elnapolt döntés)  

Előterjesztő: polgármester  

 

2. Közvilágítás üzemeltetése – elnapolt döntés  

Előterjesztő: polgármester  

 

3. Alpolgármester megválasztása  

Előterjesztő: polgármester  

 

4. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

Zárt Ülés:  

Mötv. 46.§ (2) bek. b. pontja alapján:  

 

5. Berentei Műszaki Ellátó Szervezet Intézményvezetői pályázati felhívására beérkezett 

pályázat elbírálása (a napirendi pont során meghallgatásra kerülnek a pályázók)  

Előterjesztő: polgármester  

 

Mötv. 46.§ (2) bek. a. pontja alapján:  

 

6. Folyamatban lévő peres ügyek ismertetése – ügyvédi tájékoztató  

Ingatlancsere szerződés a BC Zrt. és Berente Község Önkormányzata között  

Előterjesztő: polgármester, jogi képviselő  

 

7. Települési lakhatási és lakhatást kiegészítő támogatás iránti kérelmek elbírálása  

Előterjesztő: polgármester  
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Roza László István polgármester javasolja az első és a második napirendi pont elnapolását és 

az elnapot napirendi pontok helyett a Bajcsy-Zs. út 7-9 szám előtt elkészülő tervezővel való 

egyeztetést.  

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetért az 1. és 2. napirendi pontok 

elnapolásával és a tervező egyeztetésével.  

Roza László István polgármester: a képviselő-testület kérése volt, hogy a Bajcsy-Zs. út 7-9 

parkoló  tervezője jelenjen meg a testületi ülésen egyeztetés céljából. A képviselő-testület kérése 

az volt, hogy a parkoló az úttal merőleges legyen ez eredeti elképzelésekkel ellentétben. A 

mozgáskorlátozottaknak is helyet kell biztosítani, a térkővel való burkolás nem változik. 

Kovács Mónika tervező: javasolja, hogy kidolgoznak egy változatot, melyet a képviselő testület 

tagjai átnéznek, egyeztetnek és ezt követően készülnek el a tervek.  

Furák Róbert képviselő: a parkoló elsődlegesen a lakótelep parkolási igényeit fogja kielégíteni, 

tudni kellene, hogy hány mozgáskorlátozott van, aki ezt igénybe fogja venni. Egy tájékoztató 

levelet kellene kiküldeni.  

Nagy Boglárka jegyző: a mozgáskorlátozottakat már nem az önkormányzat tartja nyilván. A 

parkolót nem csak az veszi igénybe, aki a lakótelepen lakik, idegen mozgáskorlátozott is igénybe 

veheti.  

Nyeste József képviselő: 10 parkoló helyiségnél 1-2 mozgáskorlátozotti parkoló elegendő lesz.  

Kovács Mónika tervező: Az előírások szerint 50 férőhelynél lehet egy mozgáskorlátozotti 

parkolót kialakítani. Elég sok akadály van a parkoló kialakításánál, kevés a hely.  

Szakmári Attila képviselő: a Bajcsy-Zs. út 9. előtt lehet egy mozgáskorlátozotti parkolót 

kialakítani, mert ott lakik egy mozgáskorlátozott. 

Pogány Sándor képviselő: át kell gondolni a tervezést, mert a parkolón keresztül fognak 

közlekedni. Praktikus lenne, ha a járókelők járdán közlekednének.  

Kovács Mónika tervező: fel kell mérni a területet geodéziailag is, hogy hogy lehet elosztani a 

parkolókat.  

Pogány Sándor képviselő: meg kell nézni, hogy mennyi a szintbéli különbség, 1 m-es járda 

kivitelezhető.  

Safarcsik Mónika tervező: a szélek lezárása szegélykővel fog történni, a füvesítést majd az 

önkormányzat megoldja.  

Roza László István polgármester: kb. mennyi idő múlva lesz kész a vázlat? 

Safarcsik Mónika tervező: először a geodéziai felmérések szükségesek, de ez nem sok idő. 

Roza László István polgármester megköszöni Kovács Mónika és Safarcsik Mónika 

tervezőknek a tájékoztatást. 
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1. Alpolgármester megválasztása 

 

Roza László István polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére munkájának segítésére alpolgármester 

választ. Az alpolgármester személyét érintő titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú szavazatszámláló 

bizottságot kell választani. A szavazásról külön jegyzőkönyv készül. 20016. január 28. napján megtartott 

ülésen Fodorné szabó Erika helyi képviselő jelölését követően nem került alpolgármesterré 

megválasztásra. A BAZ Megyei Kormányhivatal  Törvényességi Osztályának ismételt felhívása alapján 

újra napirendi pontra volt szükséges tűzni az alpolgármester megválasztását. 

Alpolgármesternek javasolt személy: Fodorné Szabó Erika képviselő. 

Eseti bizottság tagjai: 

Elnök: 

Nyeste József képviselő  

Tagok: 

Furák Róbert képviselő  

Szakmári Attila képviselő 

 

Az eseti bizottság elnöke kiosztja a szavazólapokat. 

 

SZÜNET 

 

Nyeste József képviselő mint az eseti bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét, miszerint 

az urnába leadott szavazatok száma 7 db, melyből 1 érvénytelen szavazat, az érvényes szavazatok közül 2 

fő Fodorné Szabó Erikát jelölte meg alpolgármesternek, míg 3 fő személyére nem szavazatot adott le és 1 

fő tartózkodott.  

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 76/2016. (III.23.) önkormányzati határozata az 

alpolgármester titkos megválasztásáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Fodorné Szabó Erika képviselőt a polgármester 

helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármesternek nem választotta meg. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Roza László István polgármester: felhívja a figyelmét a képviselő-testületnek arra, hogy mivel a mai 

ülésen sem került sor alpolgármester választásra, a Kormányhivatal Bírósághoz fog fordulni és a majd 

várható lesz a Kormányhivatal döntése ez ügyben. 

 

A nyilvános ülést bezárt, mert a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Roza László István   Nagy Boglárka    Furák Róbert 

polgármester    jegyző     jkv. hitelesítő 


