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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. március 31-én az Önkormányzati 

Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9.00 óra. 

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József  képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Orgona László   BCNÖ elnök 

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 

 

  

   
Roza László István polgármester megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, az ülés 

határozatképes. Fodorné Szabó Erika képviselő távolmaradását bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Szakmári Attila  képviselőt javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Az ülés tervezett napirendje: 

 

1. Civil szervezetek beszámolója (Horgászegyesület, Első Berentei Borbarát Egyesület, 

Sportegyesület, Berentei Sakk kör) a 2015. évben kapott támogatás felhasználásáról. 

Előterjesztő: Egyesület vezetői 

2. A Berentei Református Egyházközség beszámolója a 2015. évi önkormányzattól kapott 

támogatás felhasználásáról. 

Előterjesztő: református lelkész 

3. A Berentei Katolikus Egyházközség beszámolója a 2015. évi önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról. 

Előterjesztős: egyházközség gondnoka 

4. Berentei Általános Iskola kérelmei 

- Nyári napközi költsége 

- Nyári gyermekétkeztetés 

- Balatonfenyvesi táboroztatás 

- Tájékoztatás elképzelésekről 

5. Művelődési ház: Éves közművelődési program, beszámoló a Művelődési ház 2015. II. féléves 

működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

6. Berente volt Bányaépület felújítása, belső átalakítása, valamint tető ráépítése, közbeszerzési 

eljárás megindítása 

Előterjesztő: megbízott közbeszerző, polgármester 

7. 2015. évi közbeszerzési beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

8. 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

9. Indítványok, bejelentések, javaslatok – Újszülött park kialakítására javaslattétel 

9.1. Horgásztó üzemeltetése, Helyi horgászrend módosítása 

9.2. Prímagáz képviselőjének tájékoztatása telephely kialakításáról 

9.3. Közvilágítás üzemeltetése 

9.4. TG előterjesztése a Start gépszín befejezésére 

 

Zárt ülés 
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10. Személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések 

- Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása (lakhatási és lakhatás kiegészítő támogatás)  

- Első Lakáshoz jutás támogatás iránti kérelmének elbírálása  

- Lakossági kérelmek megtárgyalása az Mötv. 46§ 2. bek. c. pontja alapján  

-  

Roza László István polgármester javasolja, hogy a 2. 3. napirendi pontot tárgyalja először a képviselő-

testület 

 

 

A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyetért a napirendi pontok 

változásával  Ezzel egyidejűleg elfogadta Szakmári Attila képviselőt  jkv. hitelesítőnek. 

 

1. Napirendi pont 
A Berentei Református Egyházközség beszámolója a 2015. évi önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról. 

 

Kolumbán Gábor lelkész megköszöni az önkormányzattól kapott támogatást. A támogatás összegét a 

templom főbejárata melletti csapadékvíz elvezetésének megoldására és a templom körüli támfal javítására 

használták fel. Szeretné kérni a harangláb környékének rendbetételét. 

Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását, ismerteti a határozati javaslatot: 

 
 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének /…2016.(III.31.) határozata a Berentei 

Református Egyházközség beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei 

Református Egyházközség beszámolóját a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 
 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 322/2016.(III.31.) határozata a Berentei 

Református Egyházközség beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei 

Református Egyházközség beszámolóját a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

2. Napirendi pont 
A Berentei Katolikus Egyházközség beszámolója a 2015. évi önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról. 

 
Vincze Györgyné gondnok megköszöni az önkormányzattól kapott támogatást, melynek összege 250 

eFt. A támogatás összegét a templom rezsiköltségére fordították. Az anyagi támogatáson túl 

természetbeni támogatásként az önkormányzat 2 db faragott keresztet állítatott a templom kertjében.  

Bejárást tartott a Katasztrófavédelem – közel 100 éves templomról van szó – nem lehet tudni mennyi 

költségvonzata lesz. Ha nem tudjuk megoldani saját erőből, a képviselő-testület felé fogunk fordulni. 

Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását, ismerteti a határozati 

javaslatot: 
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 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata a Berentei 

Katolikus Egyházközség beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei Katolikus 

Egyházközség beszámolóját a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 323/2016.(III.31.) határozata a Berentei 

Katolikus Egyházközség beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei Katolikus 

Egyházközség beszámolóját a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

3. Napirendi pont 

Civil szervezetek beszámolója (Horgászegyesület, Első Berentei Borbarát Egyesület, Sportegyesület, 

Berentei Sakk kör) a 2015. évben kapott támogatás felhasználásáról. 

 

3.1. Első Berentei Borbarát Egyesület beszámolója 

 

Iski István elnök ismerteti az Első Berentei Borbarát Egyesület beszámolóját. Az egyesületnek 

megvannak az elképzelései. Lejár a mandátum, a Közgyűlésen fog eldőlni ki fogja tovább vinni az 

egyesületet. Ha megkapják a támogatást szeretnének kirándulást szervezni, megfelelő szőlőt vásárolni, 

hogy jó minőségű bort állítsanak elő. A rendezvényekre továbbra is biztosítani fogják a bort.  

Nyeste József képviselő: gratulál az egyesület munkájához.  

Visszatér a Református Egyházhoz: a lelkész említette a harangláb körüli állapotokat, ez minden évben 

elhangzik, ez elég kritika ránk nézve, ezt nekünk figyelemmel kellene kísérni. Felhívnám erre a BMESZ 

vezetőjét.  

Roza László István polgármester javasolja az egyesület beszámolójának elfogadását. Ismerteti a 

határozati javaslatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata az Első Berentei 

Borbarát Egyesület beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Berentei Borbarát 

Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett 

formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő 
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 324/2016.(III.31.) határozata az Első Berentei 

Borbarát Egyesület beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Berentei Borbarát 

Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett 

formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

3.2. Teljes Életér Egyesület beszámolója 

 

Kovácsné Tokai Edit elnök: segítséget nyújtanak a daganatos betegeknek, közel 200 fő a létszám, 

Berentéről is vannak tagok. Ami összetartja az egyesületet az a szeretet, országos programokon is részt 

vettek. Mit jelent nekik ez a közösség? szeretete, hitet, örömöt és egy teljes élet lehetőségét. Minden tag 

nevében hálásan köszöni a támogatást. 

Nyeste József képviselő: felhívom a berenteiek figyelmét arra, akik odatartozónak érzik magukat, vegyék 

fel a kapcsolatot az egyesülettel, vagy Berentén is létrehozni egy csoportot, esetleg tőlük kérni a 

segítséget. Akik úgy gondolják, hogy élethelyzetüket segítenék keressék fel az egyesületet.  

Furák Róbert képviselő: fontos kiemelni, hogy ez az egyesület jól működik. Felhívom a figyelmet, hogy 

egy fokozottan veszélyes helyen élünk, gondolok itt a vegyi üzemre. Kifejezetten öröm az, hogy egy 

átlátható, egyesületet látunk. 

Kovácsné Tokai Edit elnök: a tagok jól érzik magukat. Polgármester út betekintést nyert, összetartó 

vidám társaság, szeretünk együtt lenni.  

Roza László István polgármester: egy jó hangulatú rendezvényen vettem részt.  

Javasolja a beszámoló elfogadását, ismerteti a határozati javaslatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata a Kazincbarcikai 

„Teljes Életért” Egyesület beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Kazincbarcikai 

„Teljes Életért” Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 325/2016.(III.31.) határozata a Kazincbarcikai 

„Teljes Életért” Egyesület beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Kazincbarcikai 

„Teljes Életért” Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  
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Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse.  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

3.3. Berente Sportegyesület  beszámolója 

 

Lukács Gábor tag: az egyesület az önkormányzattól nem kért támogatást, megköszöni, hogy 

finanszírozza a rezsiköltséget. 

Folyamatosan nézik a mérőállásokat, a vízórával egy kis gondok vannak.  

Nyeste József képviselő: ugyan azt kell elmondanom, mint a tavalyi évben. Nincs előrelépés. Egyfajta 

sportegyesületről van szó, ez a fajta egyesület kiterjed mindenféle sportágra, pedig lenne rá igény pld. 

tenisz, labdarúgás, - az egyesület ezt nem végzi, egyedül csak a bodybuilding 

működik. 

Lukács Gábor tag: amikor az egyesület létrejött ezt a nevet kapta. Jelenleg a taglétszám 30 fő, a befolyó 

tagdíj összegét karbantartásra fordítjuk. Az egyesület neve lehet, hogy megtévesztő, de egy konditerem 

működésével foglalkozunk. Próbálunk odafigyelni a nyitva tartásra, de nem mindig van betartva. Ha 

támogatást kérnénk az önkormányzattól, akkor beleszólna.  

Tóth Tamás képviselő: a neve valóban megtévesztő.  

Nyeste József képviselő: nem az egyesületet bántom hanem arra hívnám fel a figyelmet, hogy 

koncentrálni kellene arra, hogy a berentei fiataloknak legyen egy sportegyesülete. Enyhült ez a fajta 

érdeklődés a sport iránt, nem bíznak már bennünk. 

Roza László István polgármester: van egy Sportegyesületünk, ami tömöríthet többféle sportlehetőséget, 

lehetne bővíteni ezt az egyesületet, de ehhez kellenek emberek, akik ezt megszervezik.  

Tóth Tamás képviselő: a szabadidősportot kellene erőltetni, mert ebben mindenki részt vesz fiatal, 

idősebb. Meg kell teremteni az infrastruktúrát pld. szabadidőpark. 

Furák Róbert képviselő: nem lehet szétválasztani, ez egy komplex tevékenység, fontos szerepe van a 

gyerekeknek, szülőknek. Együtt kell gondolkodnunk, akkor tudunk előrelépni. Mindenképpen le kell ülni 

és kialakítani Berente szabadidősportját. Fontos, hogy sportolásra milyen szakemberek invitálják az 

embereket. Meg kell szerettetni a sportot: 

Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016.(III.31.) határozata Berente 

Sportegyesület 2015. évi  beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Berente 

Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - 

előterjesztett formában elfogadja.  

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse.  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 326/2016.(III.31.) határozata Berente 

Sportegyesület 2015. évi  beszámolójának elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Berente 

Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - 

előterjesztett formában elfogadja.  

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse. 

  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  
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3.4. Berentei Sakk kör beszámolója 

 

Nagy László Sakk kör vezető megköszöni az önkormányzattól kapott támogatást. Részletesen ismerteti 

az elért eredményeket. Az egyesületben jelenleg 19 fő igazolt versenyző van, a létszám emelkedő 

tendenciát mutat. 

Nyeste József képviselő gratulál az elért eredményekhez. Ha az általános iskolás gyerekeket meg tudjuk 

mozgatni, az már jó.  

Szakmári Attila képviselő: nagyon aktív a csapat, további sikert kíván. 

Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata a Berentei Sakk 

kör 2015. évi  beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Berentei Sakk kör 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában 

elfogadja.  

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse. 

  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 327/2016.(III.31.) határozata a Berentei Sakk 

kör 2015. évi  beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Berentei Sakk kör 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában 

elfogadja.  

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse. 

  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

3.5. Megyei Sakkszövetség beszámolója 

 

Roza László István polgármester: a Megyei Sakkszövetség megküldte beszámolóját, az ülésen nem 

tudott részt venni. A szövetség megköszöni az önkormányzattól kapott támogatást. 

Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata a Megyei 

Sakkszövetség 2015. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Megyei 

Sakkszövetség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - 

előterjesztett formában elfogadja.  

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse. 

  

Felelős: polgármester  
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Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 328/2016.(III.31.) határozata a Megyei 

Sakkszövetség 2015. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Megyei 

Sakkszövetség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - 

előterjesztett formában elfogadja.  

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse. 

  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

3.6. Sajóvölgye Focisuli beszámolója 

 

Roza László István polgármester: a Sajóvölgye Focisuli 50 eFt támogatást kapott az önkormányzattól. 

A támogatás felhasználásáról készült elszámolást megküldte, de az ülésen nem jelent meg.  

Nyeste József képviselő: ha igénylik ezt a fajta támogatást jelenjen meg a testületi ülésen. 

Tóth Tamás képviselő: javaslom az elszámolás elutasítását. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata a Sajóvölgye 

Focisuli beszámolójának elutasításáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a Sajóvölgye Focisuli  

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a megküldött táblázat alapján nem fogadja el.  

 

Felhívja az egyesület elnökének figyelmét, hogy a táblázat mellékleteként a felhasználást tartalmazó 

számlákat - teljesítés igazolással ellátva -, valamint szöveges leírást tartalmazó beszámolót benyújtva 

haladéktalanul számoljon el a 2015. Évben kapott támogatás összegével.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a képviselő testület döntéséről 

értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 329/2016.(III.31.) határozata a Sajóvölgye 

Focisuli beszámolójának elutasításáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a Sajóvölgye Focisuli  

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a megküldött táblázat alapján nem fogadja el.  

 

Felhívja az egyesület elnökének figyelmét, hogy a táblázat mellékleteként a felhasználást tartalmazó 

számlákat - teljesítés igazolással ellátva -, valamint szöveges leírást tartalmazó beszámolót benyújtva 

haladéktalanul számoljon el a 2015. Évben kapott támogatás összegével.  
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Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a képviselő testület döntéséről 

értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

3.7. Berente Szabadidőpark Horgászegyesület beszámolója 

 

Kocsis István elnök ismerteti a Horgászegyesület beszámolóját. A 2016. februári közgyűlés változásokat 

hozott, új vezetőséget választott. A működéshez nagy szükség van az önkormányzat támogatására. Újra 

vonzóvá szeretnénk tenni a horgászatot, a tavat. 

Nyeste József képviselő: a Horgászegyesület és a testület beszélgetése, egyeztetése fogja meghozni az 

eredményt.  

Kocsis István elnök: amióta átvettem az egyesület vezetését Heutschy Lászlóval folyamatosan 

egyeztetünk, meghallgatjuk egymás ötleteit. 

Furák Róbert képviselő: örülök annak, hogy egy megújult szándékkal próbálja a feladatát ellátni, csak 

együttműködésben tudunk eredményeket elérni.  

Roza László István polgármester: már az önkormányzat elkezdte szépíteni a tó környékét, reméljük újra 

a régi fényében fog tündökölni.  

Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata a Berente 

Szabadidőpark Horgászegyesület  beszámolójának elfogatásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Berente 

Szabadidőpark Horgászegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse. 

  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 330/2016.(III.31.) határozata a Berente 

Szabadidőpark Horgászegyesület  beszámolójának elfogatásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Berente 

Szabadidőpark Horgászegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az egyesület elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse. 

  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

4. Napirendi pont: 

Berentei Általános Iskola kérelmei 

- Nyári napközi költsége 

- Nyári gyermekétkeztetés 

- Balatonfenyvesi táboroztatás 

- Tájékoztatás elképzelésekről 
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 Nyári napközi költsége 

 

Gyenesné Kovács Enikő ált.isk.ig.: ismerteti az Általános Iskola kérelmét. A nyári napközi 2016. július 4. 

– 2016 augusztus 5.-ig tart. A nyári napközi összköltsége: 1.086.750.- Ft, mely költségbe beletartozik 2 fő 

a pedagógus és 1 fő óvodapedagógus díjazása is, melynek költsége bruttó 14.225.- Ft/nap. Az 

önkormányzat tulajdonában lévő buszt heti egy alkalommal szeretnék igénybe venni. 

Mindösszesen: 1.086.750.- Ft 

 

 Nyári szünetben történő étkeztetés 

 

Gyenesné Kovács Enikő Ált.isk.ig: eddig az önkormányzat biztosította a nyári szünetben való étkeztetést.  

A nyári étkezés feltétele:  

- Berentei lakhely 

- Alsó korhatár: a gyermek 2016. december 31.-ig töltse be a 2 évet 

- Felső korhatár: 2015/2016-os tanévben fejezi be az általános iskolai nappali rendszerű 

tanulmányait. 

A népesség nyilvántartási adatok alapján előzetes számításaink szerint 110 fő x48 nap x 210 Ft 

Mindösszesen: 1.108.000.- Ft 

 

 Balatonfenyvesi tábor  

 

Gyenesné Kovács Enikő Ált. isk.ig.: az idei évben is meghirdették a balatonfenyvesi táboroztatást.  

A táborozás egy turnusban történne 2016. 07. 04-től 2016. 07. 09-ig. A táborozás létszáma 50 gyermek + 

7 fő  kísérő, ebből 1 fő a sofőr. Az önkormányzat tulajdonában lévő busz a táboroztatás ideje alatt ott 

maradna a táborban. 

Mindösszesen: 1.105.000.- Ft 

 

 Gondolatébresztő levél 

 

Gyenesné Kovács Enikő Álta.isk.ig.: az iskola fenntartója már nem az önkormányzat, de szeretné, hogy a 

testülettel együtt tudnának gondolkodni az iskola arculatának kialakításáról, mert csak a képviselő-

testületre számíthatnak. 

 

Nyeste József képviselő: az Általános Iskola által érkezett kérelmeket mindig támogattam, most sem az 

iskola kéréseivel van a problémám, Itt milliókról van szó, a testület azonban nem tárgyalta meg. A kritika 

a testület felé szól.  

Furák Róbert képviselő: a Szociális bizottság tárgyalta a kérelmeket a mai ülésen. A bizottság az 

Általános Iskola kérelmeit elfogadásra javasolja.  

Nyeste József képviselő: a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke lemondott, nincs Pénzügyi Bizottság, 

egyetlen bizottság maradt az a Szociális bizottság, a törvény szerint így bizottság nem működhet. Egy 

bizottság működhet az Ügyrendi Bizottság, ahol a testület minden tagja részt vesz a munkában. A mai 

Szociális Bizottsági ülés törvénytelen volt, ez a bizottság az én részemről nem bizottság, ez a fajta 

javaslat nem is él.  

Furák Róbert képviselő: a Szociális bizottság nem szűnt meg, a Pénzügyi Bizottság tagjai lemondtak. 

Óvatosan fogalmaznék, hogy mi törvényes és mi nem. A jegyző mondja ki, hogy mi a törvényes és mi 

nem, a jegyző részéről ilyen bejelentés nem történt. 

Nagy Boglárka jegyző: jelen pillanatban a SZMSZ szerint jelenleg is 3 bizottság van életben, ebből 2 

működésképtelen, a Pénzügyi Bizottság szerepét nem veheti át a Szociális bizottság. A Szociális 

Bizottság, amit meg tudott tárgyalni az az szociális vonzata a benyújtott kérelmeknek. A másik két 

bizottsággal kapcsolatban kértem Polgármester urat, hogy ülést kellene összehívni, a testület véleményét 

ki kell kérni. Haladéktalanul meg kell tenni a lépéseket.  

Nyeste József képviselő: azt mondják, hogy a Pénzügyi Bizottság nem szűnt meg, egy éve lemondtam a 

Kulturális és Oktatási Bizottság elnöki tisztségéről, most azt mondják nekem, hogy az Oktatási bizottság 

nem szűnt meg – ez egy káosz. A SZMSZ nem lett átdolgozva. A Szociális Bizottsági ülésen 2 fő volt 

jelen a testületből, ez a két fő fogja eldönteni, hogy kapjon az iskola támogatást vagy ne? 
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A jelenlegi testületi ülés előtt egy informális testületi ülést kellett volna összehívni, ahol meg lehetett 

volna beszélni az iskola kérelmét. 

Roza László István polgármester: ez egy elnapolt döntést volt.  

Furák Róbert képviselő: az ülés törvényes volt, a kialakult helyzetért nem én vagyok a felelős. amíg a 

testület másként nem dönt, addig a Szociális bizottság működni fog, mert kötelezettségünk van a lakosság 

felé. Ezt a helyzetet ami most van, nem a Szociális bizottságnak kell megoldani. 

Nyeste József képviselő: miért nem lehetett egy informális ülést összehívni? 

Pogány Sándor képviselő: nekem senki nem szólt, sem telefonon, sem e-mailen. 11 hónapja nagyon 

messze működünk a SZMSZ-től. 

Furák Róbert képviselő: két meghívó ment ki, a másik meghívóban volt az iskola problémája, 

próbáljunk meg megoldást találni.  

Roza László István polgármester: az ügy fontossága mennyire sürgős? 

Gyenesné Kovács Enikő Ált. isk.ig.: eléggé fontos lenne ebben dönteni, azért adtuk be az elmúlt 

testületi ülésre a kérelmeinket.  

Roza László István polgármester: az ügy fontosságára való tekintettel felteszem szavazásra az 

Általános Iskola kérelmeit. 

 

Nyári napközi:  

 

Roza László István polgármester javasolja az Általános iskola kérelmének elfogadását. Ismerteti a 

határozati javaslatot: 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata a Berentei 

Általános Iskola nyári napközi költségeinek elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei Általános Iskola 

igazgatója által beterjesztett nyári napközis tábor biztosításáról szóló előterjesztését támogatja.  

A nyári táborozás időtartamára 2016. július 04. napjától - 2016. augusztus 5. napjáig terjedő időtartamra 

az előterjesztésben foglalt költségek fedezetére 1.086.750.- Ft, azaz 

egymilliónyolcvanhatezerhétszázötven forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatként biztosít.  

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat 

költségvetésében természetbeni – települési támogatások – juttatások során, valamint szolgáltatások soron 

a költségvetésbe való beépítéséről gondoskodjon.  

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. 08.10.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 331/2016.(III.31.) határozata a Berentei 

Általános Iskola nyári napközi költségeinek elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei Általános Iskola 

igazgatója által beterjesztett nyári napközis tábor biztosításáról szóló előterjesztését támogatja.  

A nyári táborozás időtartamára 2016. július 04. napjától - 2016. augusztus 5. napjáig terjedő időtartamra 

az előterjesztésben foglalt költségek fedezetére 1.086.750.- Ft, azaz 

egymilliónyolcvanhatezerhétszázötven forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatként biztosít.  

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat 

költségvetésében természetbeni – települési támogatások – juttatások során, valamint szolgáltatások soron 

a költségvetésbe való beépítéséről gondoskodjon.  

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. 08.10.  

 

 Nyári szünetben történő étkeztetés 

 

Roza László István polgármester javasolja az Általános Iskola kérelmének elfogadását. Ismerteti a 

határozati javaslatot: 
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 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata a Berentei 

Általános Iskola nyári szünetben történő étkeztetésének elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei Általános Iskola 

igazgatója által beterjesztett normatív támogatással nem támogatott gyermekek nyári gyermekétkeztetés 

biztosításáról szóló előterjesztését támogatja.  

A nyári étkeztetés időtartama: 2016. június 27. napjától - 2016. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra 

az előterjesztésben foglalt költségek fedezetére 1.108.800.- Ft, azaz egymillióegyszáznyolcezernyolcszáz 

forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatként biztosít.  

A képviselő testület felhívja a lakosság figyelmét, hogy az étkeztetés biztosítására csak berentei állandó 

lakóhellyel és életvitelszerű tartózkodással rendelkező gyermekek jogosultak. 

Az étkeztetés igénybevételének további feltétele kérelem benyújtása a Közös Önkormányzati Hivatalban 

vagy az Általános Iskolában, legkésőbb 2016. Június 15. Napjáig.  

Az étkezésből kizárandó az a gyermek aki egymást követő 3 alkalommal azt nem veszi igénybe, és azt 

előzetesen nem jelezte.  

Az étkezés: táborozás és egyéb családi nyaralások alatt nem vehető igénybe, azt átruházni nem lehet.  

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat 

költségvetésében természetbeni – települési támogatások – juttatások során a költségvetésbe való 

beépítéséről gondoskodjon.  

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. 08.31.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 332/2016.(III.31.) határozata a Berentei 

Általános Iskola nyári szünetben történő étkeztetésének elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei Általános Iskola 

igazgatója által beterjesztett normatív támogatással nem támogatott gyermekek nyári gyermekétkeztetés 

biztosításáról szóló előterjesztését támogatja.  

A nyári étkeztetés időtartama: 2016. június 27. napjától - 2016. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra 

az előterjesztésben foglalt költségek fedezetére 1.108.800.- Ft, azaz egymillióegyszáznyolcezernyolcszáz 

forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatként biztosít.  

A képviselő testület felhívja a lakosság figyelmét, hogy az étkeztetés biztosítására csak berentei állandó 

lakóhellyel és életvitelszerű tartózkodással rendelkező gyermekek jogosultak. 

Az étkeztetés igénybevételének további feltétele kérelem benyújtása a Közös Önkormányzati Hivatalban 

vagy az Általános Iskolában, legkésőbb 2016. Június 15. Napjáig.  

Az étkezésből kizárandó az a gyermek aki egymást követő 3 alkalommal azt nem veszi igénybe, és azt 

előzetesen nem jelezte.  

Az étkezés: táborozás és egyéb családi nyaralások alatt nem vehető igénybe, azt átruházni nem lehet.  

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat 

költségvetésében természetbeni – települési támogatások – juttatások során a költségvetésbe való 

beépítéséről gondoskodjon.  

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. 08.31.  

 

 Balatonfenyvesi táboroztatás 

 

Roza László István polgármester javasolja az Általános Iskola kérelmének elfogadását. Ismerteti a 

határozati javaslatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …../2016.(III.31.) határozata a Berentei 

Általános Iskola balatonfenyvesi táboroztatás költségeinek elfogadásáról 
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Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei Általános Iskola 

igazgatója által beterjesztett balatonfenyvesi nyári napközis tábor biztosításáról szóló előterjesztését 

támogatja.  

A Balatoni táborozás időtartamára 2016. július 04. napjától - 2016. július 9. napjáig terjedő időtartamra az 

előterjesztésben foglalt költségek fedezetére 1.617.100.- Ft, azaz egymillióhatszázötvenhétezeregyszáz 

forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatként biztosít.  

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat 

költségvetésében természetbeni – települési támogatások – juttatások során, valamint szolgáltatások soron 

a költségvetésbe való beépítéséről gondoskodjon.  

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. 07. 15.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 333/2016.(III.31.) határozata a Berentei 

Általános Iskola balatonfenyvesi táboroztatás költségeinek elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei Általános Iskola 

igazgatója által beterjesztett balatonfenyvesi nyári napközis tábor biztosításáról szóló előterjesztését 

támogatja.  

A Balatoni táborozás időtartamára 2016. július 04. napjától - 2016. július 9. napjáig terjedő időtartamra az 

előterjesztésben foglalt költségek fedezetére 1.617.100.- Ft, azaz egymillióhatszázötvenhétezeregyszáz 

forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatként biztosít.  

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat 

költségvetésében természetbeni – települési támogatások – juttatások során, valamint szolgáltatások soron 

a költségvetésbe való beépítéséről gondoskodjon.  

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. 07. 15.  

 

 

5. Napirendi pont: 

Művelődési ház: Éves közművelődési program, beszámoló a Művelődési ház 2015. II. féléves 

működéséről 

 

Bencs Gabriella programszervező ismerteti a Művelődési ház éves közművelődési programját és 2015. 

II. féléves beszámolóját. 

A közelmúltban megrendezésre került a Művelődési ház, a Település Gondnokság és a Berentei Műszaki 

Ellátó Szervezet szervezésében a disznótoros. Tanulunk a hibáinkból, tapasztalatunk nem volt, az étel 

kiosztására későn került sor. 

Roza László István polgármester: a Május 1. rendezvény reméljük jobban fog sikerülni, a disznótoros 

rendezvény szervezésénél hiányosságokat tapasztaltam.  

Heutschy László TG vezető: a horgásztó programjait a Művelődési ház felé leadtuk.  

Nyeste József képviselő: a Művelődési ház beszámolóját kell most elfogadni.  

Roza László István polgármester javasolja a Művelődési ház éves közművelődési programjának és 

beszámolójának elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

  

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016.(III.31.) határozata Művelődési ház: 

Éves közművelődési programjának és  2015. II. féléves beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a Berentei Művelődési 

Ház 2015. évi II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a közművelődési szakfeladaton 

2016. első félévére tervezett rendezvények alakulásáról az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett 

formában elfogadja.  
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Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 334/2016.(III.31.) határozata Művelődési ház: 

Éves közművelődési programjának és  2015. II. féléves beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a Berentei Művelődési 

Ház 2015. évi II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a közművelődési szakfeladaton 

2016. első félévére tervezett rendezvények alakulásáról az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett 

formában elfogadja.  

 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

6. Napirendi pont 

Berente volt Bányaépület felújítása, belső átalakítása, valamint tető ráépítése, közbeszerzési eljárás 

megindítása 

 

Dr. Kisely Alexandra közbeszerző megköszöni a bizalmat, hogy a képviselő-testület őt választotta. 

Közgazdász és szakjogászi végzettséggel rendelkezik 

A bánya épületre megkapta a műszaki tartalmat. A 150 mFt-os kivitelezést nem kellett közzé tenni, 

lehetett 3 ajánlattételt kérni. A nyilvánosságot kell biztosítani. A szabályok úgy változtak, hogy nem a 

közbeszerzési felületen, hanem az un. KBE felületen jelenik meg és nem tartalmaz minden egyes pontot. 

Megvan az esély arra, hogy akár budapesti győri cég is ad közbeszerzési ajánlatot. Tanácsadóként azt 

javasolnám, hogy megfelelő szakemberekkel rendelkezzen a kivitelez ő és legyen referenciája.  

Furák Róbert képviselő: a garanciákat illetően: az árajánlatokban is fontos lenne, hogy úgy kérjük be az 

ajánlatokat, hogy a beépített tárgyak minőségére is kérjünk ajánlatot, gondolok itt pld. lámpák, a beépített 

anyagok első osztályúak legyenek. 

Dr. Kisely Alexandra közbeszerző: kötve van a kezünk, van egy komplett kiviteli terv, amelyben meg 

van határozva,hogy mi van pld. csövek. Ami a tervben rézcső van, arra fognak ajánlatot adni, ha nem arra 

adnak, akkor indokolni kell. Mi mint bírálók az fogjuk mondani, ha az ajánlattételi felhívásban szereplő 

adatok nem egyeznek meg, akkor el fogjuk utasítani. Ha a tervező nem rézcsövet tervezett, akkor 

engedély módosításokkal kell hogy járjon, de úgy tudom, hogy a határidő nagyon rövid. 

Tóth Tamás képviselő: az ajánlattevőkkel van egy kis gond. Olyan kivitelező kell megbízni, aki 

megfelelő gépparkkal rendelkezik, ha lehet szelektálni, akkor tegye meg.  

Furák Róbert képviselő: hangsúlyozni szeretném a minőségi munkát, a minőség tekintetében fontos. 

Referenciát kell kérni megépült épületekről, nagyon fontos, hogy a használójának mi a véleménye. 

A beltartalomra is oda kell figyelni.  

Nyeste József képviselő: ezért kell egy becsületes műszaki ellenőr, aki ezt felügyeli. 

Nagy Boglárka jegyző: kérem a testülettől, hogy a közbeszerzési bíráló bizottság tagjaira tegyenek 

javaslatot. 

Dr. Kisely Alexandra közbeszerző: 4 szakértőt kell biztosítani az eljárás során. Amennyiben szükséges 

el tudom vállalni a jog és a közbeszerzési feladatokat is. A közbeszerzési szabályzatban meg van 

határozva a l étszám? 

Nagy Boglárka jegyző: 3 fő van meghatározva. 

Dr. Kisely Alexandra közbeszerző: egy un. belső renddel le lehet szabályozni, hogy több fő legyen. 

Roza László István polgármester: ezt el eltudjuk készíteni? 

Dr. Kisely Alexandra közbeszerző: igen. Javasolnám a bizottságba bevonni a műszaki ellenőrt.  

Roza László István polgármester: ki vállalja? 
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Furák Róbert képviselő: nem 

Tóth Tamás képviselő: nem 

Pogány Sándor képviselő: nem 

Nyeste József képviselő: nem 

Szakmári Attila képviselő: nem 

Roza László István polgármester: igen, elvállalom.  

Dr. Kisely Alexandra közbeszerző: pénzügyi szakember is szükséges. 

Roza László István polgármester: Ortó Istvánné pü. főmunkatársat javaslom. 

ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …../2016.(III.31.) határozata 

„Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint 

tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” Döntés a közbeszerzési eljárás elindításáról 

 

I. Berente Község Önkormányzatának Képviselő úgy határozott, hogy „Berente volt Bánya épület 

(3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének 

építési kivitelezési munkálatai” tárgyú építési beruházás kapcsán közbeszerzési eljárást 

indít.  

 A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint).  

 Alkalmazásának indoklása: jelen építési beruházás becsült értéke nem éri el az uniós 

értékhatárt, illetve a nettó 500 millió forintot, azonban meghaladja a nettó 100 millió forintot, 

és ajánlatkérő nem kíván az eljárásban tárgyalást tartani. 

Becsült érték: nettó: 150.000.000,-Ft. 

A képviselő testület felhatalmazza a közbeszerzés teljeskörű lebonyolításával a már 

előzetesen kiválasztott Excalibur Advice Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.; Cg: 01-

09-880490; bankszámlaszám: OTP Banknál vezetett 11734035-20011600 számú) 

ügyvezetőjét.  

 

Felelős: polgármester, közbeszerzést lebonyolító  

Határidő: azonnal 

 

II. Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen eljárást nem a meglévő közbeszerzési 

szabályzatában foglaltak, hanem jelen közbeszerzéshez kapcsolódó egyedi eljárás alapján 

kívánja lebonyolítani, melynek kidolgozására felhatalmazza az Excalibur Advice Kft. –t .  

Felelős: polgármester, közbeszerzést lebonyolító  

Határidő: azonnal 

 

III. Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Berente volt Bánya épület (3705 Berente, 

hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési 

kivitelezési munkálatai” közbeszerzési eljárás lefolytatására a Bíráló Bizottság tagjait az 

alábbiak szerint nevezi meg:  

Dr. Kisely Alexandra  – jogi szakértelem, közbeszerzési szakértelem 

Jelen beruházásban műszaki ellenőrként kiválasztásra kerülő személy – műszaki szakértelem  

Ortó Istvánné – pénzügyi szakértelem  

Roza László István – képviselő testület által delegált személy  

 

Felelős: polgármester, közbeszerzést lebonyolító  

Határidő: azonnal 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 335/2016.(III.31.) határozata 

„Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint 

tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” Döntés a közbeszerzési eljárás elindításáról 

 

I. Berente Község Önkormányzatának Képviselő úgy határozott, hogy „Berente volt Bánya épület 

(3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének 

építési kivitelezési munkálatai” tárgyú építési beruházás kapcsán közbeszerzési eljárást 

indít.  

 A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint).  

 Alkalmazásának indoklása: jelen építési beruházás becsült értéke nem éri el az uniós 

értékhatárt, illetve a nettó 500 millió forintot, azonban meghaladja a nettó 100 millió forintot, 

és ajánlatkérő nem kíván az eljárásban tárgyalást tartani. 

Becsült érték: nettó: 150.000.000,-Ft. 

A képviselő testület felhatalmazza a közbeszerzés teljeskörű lebonyolításával a már 

előzetesen kiválasztott Excalibur Advice Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.; Cg: 01-

09-880490; bankszámlaszám: OTP Banknál vezetett 11734035-20011600 számú) 

ügyvezetőjét.  

 

Felelős: polgármester, közbeszerzést lebonyolító  

Határidő: azonnal 

 

II. Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen eljárást nem a meglévő közbeszerzési 

szabályzatában foglaltak, hanem jelen közbeszerzéshez kapcsolódó egyedi eljárás alapján 

kívánja lebonyolítani, melynek kidolgozására felhatalmazza az Excalibur Advice Kft. –t .  

Felelős: polgármester, közbeszerzést lebonyolító  

Határidő: azonnal 

 

III. Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Berente volt Bánya épület (3705 Berente, 

hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési 

kivitelezési munkálatai” közbeszerzési eljárás lefolytatására a Bíráló Bizottság tagjait az 

alábbiak szerint nevezi meg:  

Dr. Kisely Alexandra  – jogi szakértelem, közbeszerzési szakértelem 

Jelen beruházásban műszaki ellenőrként kiválasztásra kerülő személy – műszaki szakértelem  

Ortó Istvánné – pénzügyi szakértelem  

Roza László István – képviselő testület által delegált személy  

 

Felelős: polgármester, közbeszerzést lebonyolító  

Határidő: azonnal 

 

7. Napirendi pont 

2015. évi közbeszerzési beszámoló elfogadása 

 

Roza László István polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslat elfogadását. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 336/2016.(III.31.) határozata a közbeszerzések 

2015. évi statisztikai összegzésének elfogadásáról 
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1.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a határozat mellékletét képező, 2015. évi 

közbeszerzésekről szóló éves  statisztikai összegzést elfogadja. 

2.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az éves 

statisztikai összegzés a Közbeszerzések Tanácsa részére történő elküldésre 2015. május 31-i 

határidővel. 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

8. Napirendi pont 

2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

Roza László István polgármester ismerteti az előterjesztés. Javasolja az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslat elfogadását. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 337/2016.(III.31.) határozata a 2016. évi 

közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény értelmében Berente Község Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat 

mellékletét képező tartalommal elfogadja.   

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

9. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok  

 

9.1.  Újszülött park kialakítására javaslattétel 

 

Heutschy László TG vezető: az újszülött park kialakítására a József Attila és Ady Endre utcát összekötő 

első, illetve második útszakasz melletti füvesített területet, esetleg a buszgarázs mellett vagy a 

szabadidőpark környékét tartanák alkalmasnak. Minden újszülött gyermeknek ültetnénk egy fát. 

Tóth Tamás képviselő: most találjuk ki, hogy hová ültessünk fát? Fásítani mindenképpen kell, a tujákat 

ki lehet cserélni. 

Roza László István polgármester: egy virágosabb, szebb főteret szeretnék. A BMESZ munkatársai 

elkészítették a ládákat, ha minden igaz piacot is tudunk találni. El kell jutni odáig, hogy ezt a települést 

megújítsuk minden tekintetben.  

Furák Róbert képviselő: a törekvések nagyon jók. Javasolnám, egy parkosítási terve elkészíteni a falura. 

Az eredményeket is le kellene fotózni, közzé lehetne tenni.  

Roza László István polgármester: a falubejárás ezért szükséges. 

Tóth Tamás képviselő: egy céget kellene megbízni a község parkosításával, szépítésével.  

Roza László István polgármester: akkor viszont az önkormányzatnak kell fedezetet biztosítani.  

Pogány Sándor képviselő: ne essünk nagy kontrasztokba, minden falura jellemző, hogy a bolt előtt 

iszogatnak, de az a baj, hogy ott végzik a szükségleteiket is, kipusztulnak a növények. 

Több mint egy éve megvan a sakkfigura és nincs hová tenni. 
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Roza László István polgármester: olyan helyet kell keresni, hogy el lehessen zárni a figurákat, egyelőre 

nincs ilyen hely. 

Pogány Sándor képviselő: az orvosi rendelő melletti hely jó lenne. 

Nyeste József képviselő: fásítás: nem vagyunk szakemberek. Sokat támadom a BC képviselőjét, de mi 

sem kezdtünk hozzá a védősáv kialakításához. A BC kerítése mellett fát kellene ültetni, de ehhez 

szakember kell. Fát kell vásárolni nagy mennyiségben és ültetni. A védősávokat ki kell alakítani.   

Heutschy László TG vezető: elhangzott, hogy szakembert kell megkérdezni. Mindig szakemberrel 

mentem végig a falun.  

Roza László István polgármester: a bekötő út sivár. Az elkerített szakaszon mossák le a munkagépeket, 

ezt nem ott kellene.  

Heutschy László TG vezető: a fásításhoz is kellene egy bejárást tartani, mit hová kellene tenni, el 

lehetne dönteni. 

Roza László István polgármester a vitát lezárja. Javasolja az újszülött park kialakításának elnapolását. 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a Berentei Település Gondnokság kérelmét, 

melyben azt javasolta, hogy a község területén kerüljön kialakításra egy olyan úgynevezett „újszülöttek 

ligete” parkrész elnapolja. Felhívja a polgármester figyelmét, hogy hívja össze a képviselő testület tagjait 

egy településbejárásra, hogy együtt nézzék át a településen fejlesztendő részeket. A község fásítása 

érdekében javasolja szakember – kertészmérnök – bevonását.  

 

9.2. Helyi horgászrend 

Heutschy László TG vezető: a helyi horgászrend kialakításához szakembert vettem igénybe.  

Ismerteti a horgászrendet és a változtatásokat. 

Nyeste József képviselő: hogyan alakul a bevétel a horgásztónál? Telepítjük a halakat és nem jön vissza 

az ára. Valamilyen tervnek lenni kellene, nem hangzott el számadat. 

Heutschy László TG vezető: az április testületi ülésen fogok beszámolni az I. n.évről. A látogatottság 

nő. A berenteieknek kedvezményes a horgászjegy. Az egyesület meg fogja beszélni, hogy ez maradjon e. 

A b. változat elfogadását javasolja.  

Roza László István polgármester: javaslom a módosított helyi horgászrend b. változatának elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata a Helyi 

Horgászrend elfogadásáról 

Berente község Önkormányzat Képviselő-testülete a berentei-tóra vonatkozó HELYI 

HORGÁSZREND-et a határozat mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja.  

 

A képviselő testület felhívja a tó üzemeltetőjének figyelmét, hogy a helyi horgászrend betartásáról 

szigorúan gondoskodjon.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester, a tó üzemeltetéséért felelős intézményvezető  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 338/2016.(III.31.) határozata a Helyi 

Horgászrend elfogadásáról 

Berente község Önkormányzat Képviselő-testülete a berentei-tóra vonatkozó HELYI 

HORGÁSZREND-et a határozat mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja.  

 

A képviselő testület felhívja a tó üzemeltetőjének figyelmét, hogy a helyi horgászrend betartásáról 

szigorúan gondoskodjon.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester, a tó üzemeltetéséért felelős intézményvezető  
 

9.3. Prímagáz képviselőjének tájékoztatása telephely kialakításáról 

 

Derdák Zoltán Prímagáz képviselője: Berente településen a Prímagáz Zrt. értékesítő helyez szeretne 

létesíteni egy helyi vállalkozónál. Van rá érdeklődés, és van vállalkozó, aki szívesen bővítené 

vállalkozását a tevékenységgel. Sajnos a településre bevezető úton van egy veszélyes árúval behajtani 

tilos jelzőtábla, így nem tudnánk ellátni palackos gázzal a partnerünket. Szeretném kérni, hogy a 

gázszállító autó behajthasson a településre.  

Nagy Boglárka jegyző: a mai ülésen nem tud ebben dönteni a testület, mert rendelet alkotása lenne 

szükséges. Határozattal került ki a tábla, akkor még a jogszabály engedte a szabályokat így alkalmazni. 

Roza László István polgármester: behajtási engedélyt adhat a testület? 

Nagy Boglárka jegyző: A mai ülésen nem, vagy a határozat módosítását, vagy rendelet alkotását 

követően adhat behajtási engedélyt.  

Nyeste József képviselő: értékesíteni vagy tárolni akar a faluban? 

Derdák Zoltán Prímagáz képviselője: a kettő együtt, mindent biztosítunk hozzá.  

Nyeste József képviselő: magam részéről ragaszkodnék a táblához, ne jöjjenek be a településre 

kamionok, kiegészítő táblában kellene gondolkozni.  

Roza László István polgármester javasolja a napirend elnapolását. 

Prímagáz megkeresése a telephely kialakítása érdekében a döntést elnapolja: Felhatalmazza az 

önkormányzat jegyzőjét, hogy az ügyben a jogszabálynak megfelelő rendelet kidolgozását, - az 

önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás 

engedélyezésnek rendjéről szóló önkormányzati rendelet – előkészítését kezdje meg, valamint ha 

jogszabály lehetővé teszi, akkor rendelet alkotása nélkül külön behajtási engedély kiadásának lehetősége 

érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

  

9.4. Közvilágítás 

Roza László István polgármester: a közvilágítás üzemeltetésére egy árajánlat érkezett. A közvilágítást 

üzemeltető Telvill Kft. ajánlatkérésünk ellenére nem küldött árajánlatot.  

Furák Róbert képviselő: a halastónál, pincesornál nem működnek a lámpatestek, ki kell cserélni. 

Történjen már lépés ez ügyben, ha az önkormányzat tulajdonában van, akkor cseréljék ki.  

Roza László István polgármester: két fajta szerződést tervezetet küldött az ÉMÁSZ Nyrt. 

1. Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerződés egyedi javítással és elszámolással 

2. Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerződés napfény üzemeltetési csomaggal 
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Javaslom az 1. sz. szerződés elfogadását. A rendelkezésre állási díj: 500 Ft/lámpatest/év + ÁFA. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata az ÉMÁSZ Nyrt.  

kötött közvilágítási szerződés elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településen lévő közvilágítás 

aktív elemeinek üzemeltetésére adott árajánlattal kapcsolatos előterjesztést és a következő döntést hozza:  

Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. június 1-jével az 

ÉMÁSZ Nyrt-vel kívánja továbbiakban a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetését végeztetni egyedi 

javítással és elszámolással.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.  

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 339/2016.(III.31.) határozata az ÉMÁSZ Nyrt.  

kötött közvilágítási szerződés elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településen lévő közvilágítás 

aktív elemeinek üzemeltetésére adott árajánlattal kapcsolatos előterjesztést és a következő döntést hozza:  

Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. Június 1-jével az 

ÉMÁSZ Nyrt-vel kívánja továbbiakban a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetését végeztetni egyedi 

javítással és elszámolással. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

9.5. TG előterjesztése a Start gépszín befejezésére 

 

Heutschy László TG vezető: A Település Gondnokságnál Start munkaprogramban készült hatósági 

szerződéssel jóváhagyott „Mezőgazdaság” start-munkaprogram részét képező gépszín és szalmabála 

tároló épület a kitűzött határidőre (2016. 02. 29.) nem készült el. A programban szereplő költségekkel 

elszámoltunk, az anyagokat megvásároltuk, elő gyártmányt készítettünk. Kértük a határidő 

meghosszabbítását, amelyet a BM jóváhagyott. Időközben nyilvánvalóvá vált, hogy a Település 

Gondnokság a közfoglalkoztatottjaival nem tudja elvégezni, ehhez külső vállalkozást kell igénybe venni. 

Kérem a testület hozzájárulását ahhoz, hogy a külső vállalkozó bevonásával a visszaforgatott bevételt 

felhasználva az építést tovább folytathassuk, illetve befejezzük a kitűzött határidőre. Ellenkező esetben a 

5.603.508 Ft támogatást vissza kell fizetni a Kormányhivatalnak. A külsős cég bruttó 1.206.500 Ft- ért 

vállalná. 

Nagy Boglárka jegyző: a Munkaügyi Központ lehetőséget adott arra, hogy ez évben kerüljön 

befejezésre. Nem megalapozottan került elfogadásra a költségvetés. Most a TG vezetője azt kéri, hogy 

átcsoportosítás legyen, nem került a felhalmozásba. Elég kellemetlen helyzetben kell dönteni a 

testületnek, amiről már dönthetett volna a költségvetéskor.  

Szakmári Attila képviselő: kíváncsi lenné, hogy még milyen titkos tartalékok vannak még, amit át 

kellene csoportosítani. 

Heutschy László TG vezető: a start pénznek a visszaforgatása nem volt tiszta soha. 
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Roza László István polgármester: amikor ezt elterveztétek tudni kellett volna mivel fog járni, mit, hová 

kell betervezni, már a költségvetéskor is tárgyalni kellett volna arról, hogy ilyen előirányzatra szükség 

van.  

Nyeste József képviselő: ha nem lesz megszavazva milyen kár ér? 

Roza László István polgármester: 5.603.508.- Ft. 

Heutschy László TG vezető: 40 %-ot kell visszaforgatni a startba, többi az önkormányzaté.  

Roza László István polgármester: komolyabban kellett volna előkészíteni a költségvetést.  

Nyeste József képviselő: én biztos felelősségre vonásra helyezném, de most mérlegelni kell, hogy mi 

kerül kevesebbe. Hangsúlyozom a személyes felelősséget.  

Roza László István polgármester: az előirányzat módosítást javaslom. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata a Berentei 

Település Gondnokság pótelőirányzati kérelmének jóváhagyásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei 

Településgondnokság intézményvezetője által beterjesztett Gépszín és szalmatároló kivitelezési 

munkálatinak befejezésére vonatkozó pótelőirányzat biztosításáról szóló előterjesztését támogatja.  

Az előterjesztésben foglalt szolgáltatási költségek fedezetére 1.206.500.- Ft, azaz 

egymilliókétszázhatezerötszáz forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatként biztosít. A képviselő testület 

felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat 2016. Évi költségvetésének 

módosításakor az előirányzat biztosításáról - mind az önkormányzat, mind az intézmény esetében - a 

költségvetésbe való beépítéséről gondoskodjon.  

A Képviselő testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a Startmintaprogram azonnali 

végrehajtásáról gondoskodjon.  

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. Június 30.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 340/2016.(III.31.) határozata a Berentei 

Település Gondnokság pótelőirányzati kérelmének jóváhagyásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei 

Településgondnokság intézményvezetője által beterjesztett Gépszín és szalmatároló kivitelezési 

munkálatinak befejezésére vonatkozó pótelőirányzat biztosításáról szóló előterjesztését támogatja.  

Az előterjesztésben foglalt szolgáltatási költségek fedezetére 1.206.500.- Ft, azaz 

egymilliókétszázhatezerötszáz forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatként biztosít. A képviselő testület 

felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat 2016. Évi költségvetésének 

módosításakor az előirányzat biztosításáról - mind az önkormányzat, mind az intézmény esetében - a 

költségvetésbe való beépítéséről gondoskodjon.  

A Képviselő testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a Startmintaprogram azonnali 

végrehajtásáról gondoskodjon.  

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. Június 30.  

 

Furák Róbert képviselő: indítványozom a Berente, Ady E. és József A. utcák kamera bővítését, 

problémák vannak az éjszakai mozgással. A patak medrek takarítása mikor kezdődik el: 

Fekete Sándor BMESZ vezető: ezidáig nem volt jó az időjárás, de azon leszünk, hogy rendbe tegyük a 

falut.  

 Képviselői javaslat 
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Nyeste József képviselő: javaslat: Bizottságok megszüntetésére és egyetlen bizottság létrehozására teszek 

javaslatot, ami az Ügyrendi Bizottság.  

Eléggé szapuljuk a régi időket, de Fortuna János volt jegyző tájékoztatást adott a testület részére a két 

ülés között tett intézkedésekről. Vissza kellene hozni a gyakorlatba és így csinálni. 

Nagy Boglárka jegyző: nincs akadálya a beszámoló elkészítésének, sőt örömmel fogja a hasonló 

javaslatokat, mely a képviselői munkát segíteni tudja.  

Pogány Sándor képviselő: március 8-án volt egy ülés, ahol azt a tájékoztatást kaptuk Szilvási Gyula 

adószakértőtől, hogy ez héten belül küldi a vizsgálati anyagot – még nem érkezett meg. 

Hogyan lehetne megoldani a faluban lévő idős emberek szállítását orvosi vizsgálatra, mert az intézmény 

autóját csak az idős otthonban lakók vehetik igénybe. Mindenki, aki erre rászorul oldjuk meg.  

Roza László István polgármester: hozzám is jöttek ilyen igénnyel, vannak olyan idős emberek, akik 

nem tudják igénybe venni a szolgáltatást SzBIO-nál. Szükség van erre a támogatásra. Javaslom, hogy egy 

hónapon belül legyen meg a javaslat.  

Furák Róbert képviselő: hozzám is több esetben jött ilyen kérés, szeretném ha lenne ebben egy 

egyeztetés. Van egy ingyenesen járó autónk és használjuk ki ezt. 

Roza László István polgármester: Nyeste képviselő javasolta, hogy szűnjenek meg a bizottságok és 

csak egy bizottság működjön. A bizottságok megszűnése után egy bizottság jöjjön létre, aminek mindenki 

tagja lehet. 

Szavazzon a képviselő testület a három bizottság megszűnéséről 

Nyeste József képviselő: én javasoltam, hogy szűnjenek meg a bizottságok. Ezek a bizottságok akár 

vannak, akár nem.  

Pogány Sándor képviselő: úgy gondolom, ha meg lehet oldani, hogy működjön a bizottság, akkor 

működjön. Ha a polgármester azt akarja, hogy működjön, akkor jobban oda kell figyelni. Ha vannak 

bizottságok és le van osztva a feladat, jobban lehet haladni. Bizottsági véleményekre szükség van, jobban 

tudnánk haladni egy jól működő bizottsággal.  

Roza László István polgármester: egy jól működővel igen, de ez nálunk nincs meg. 

Pogány Sándor képviselő: fontos, hogy egy polgármester is akarja, de mindegy, hogy a bizottság mit 

akar, fontos a polgármester véleménye. Azért szűnik meg a bizottság mert nincs összefogva, nincs feladat 

neki. 

Furák Róbert képviselő: nem látok garanciát arra, hogy az Ügyrendi Bizottság hatékonyabban fog 

működni. Jelenleg sok vád érte a Szociális Bizottságot. Nem látom annak az előrelépését, ha létrehozunk 

egy Ügyrendi Bizottságot. 

Nyeste József képviselő: amikor még működött az Oktatási Bizottság, semmi nem ment jobban, amikor 

működött 3 bizottság mindenki részt vett a bizottságban. Pénzt lehetne megspórolni.  

Tóth Tamás képviselő: lemondtam a PB elnöki tisztségéről és Fodorné Szabó Erika képviselő is 

lemondott a tagságról. Egy bizottság létrehozását fogom támogatni. 

Roza László István polgármester: Nyeste képviselő javaslatára ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(III.31.) határozata a Pénzügyi- és 

Fejlesztési Bizottság,   a Szociális- és Egészségügyi Bizottság és a Közoktatási és Közművelődési 

Bizottság megszüntetésének jóváhagyásáról 

Berente Község Önkormányzata képviselő testülete úgy határozott, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglalt Pénzügyi- és Fejlesztési Bizottságot, a Közoktatási és   Közművelődési valamint 

Szociális és Egészségügyi  Bizottságot megszünteti és helyett egy bizottság létrejöttét támogatja.  

Felhatalmazza az önkormányzat jegyzőjét, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, valamint a helyi önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 

rendeleteinek átdolgozása  

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő azonnal, legkésőbb 2016. április 15.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 341/2016.(III.31.) határozata a Pénzügyi- és 

Fejlesztési Bizottság,   a Szociális- és Egészségügyi Bizottság és a Közoktatási és Közművelődési 

Bizottság megszüntetésének jóváhagyásáról 

Berente Község Önkormányzata képviselő testülete úgy határozott, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglalt Pénzügyi- és Fejlesztési Bizottságot, a Közoktatási és   Közművelődési valamint 

Szociális és Egészségügyi  Bizottságot megszünteti és helyett egy bizottság létrejöttét támogatja.  

Felhatalmazza az önkormányzat jegyzőjét, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, valamint a helyi önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 

rendeleteinek átdolgozása  

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő azonnal, legkésőbb 2016. április 15.  

 

Pogány Sándor képviselő: a testület döntött a bizottságok megszűnéséről és egy bizottság létrehozásáról, 

arról viszont nem döntött, hogy ki legyen az elnök és ki a tag. 

Roza László István polgármester: volt egy alpolgármester választás, ami mint a kétszer meghiúsult. 

Jelen esetben nem teszek javaslatot a bizottság elnökének személyére. Ez egy előzetes javaslat volt, a 

következő testületi ülésen dönt a testület.  

Furák Róbert képviselő: a Szociális Bizottság megszűnésével a szociális rendeletet is módosítani kell. 

Egyelőre csak az van eldöntve, hogy megszűnnek a bizottságok, de nincs rendelet. Ez a döntés 

előkészítetlen volt.  

Nyeste József képviselő: minden ilyen településen 1 bizottság működik.  

Pogány Sándor képviselő: már erről hónapok óta beszélünk, - nem kívánok részt venni a bizottság 

munkájában.  

 Tájékoztatás 

Roza László István polgármester tájékoztatja a lakosságot a hulladékelszállítás időpontjáról, a 

ZöldVölgy előzetes tájékoztatása szerint a szelektív hulladékgyűjtő edényeket két hetente fogják 

elszállítani, de azt nem tudta még megmondani, hogy mikortól. 

Kávéházi beszélgetés lesz a Kultúrházban, mindenkit szeretettel várunk. 
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Roza László István polgármester a nyilvános ülést bezárt 13,00 órakor, mert a testület zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

Roza László István     Nagy Boglárka   Szakmári Attila 

polgármester     jegyző    jkv.hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 


