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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. április 13.-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 

 Pogány Sándor  képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

Az ülésen nem vett részt: Orgona László   BCNÖ elnök 

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 

 

  

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

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

javasolja. 

Napirendi pontok: 

 

1. Berente Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének 

elfogadása  

Előadó: polgármester  

 

2. A helyi önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló önkormányzati 

rendelet elfogadása  

 

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

tető ráépítésének műszaki ellenőrzési munkálataira bekért ajánlatok érékelését követő döntésről  

 

4. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett határozathozatal nélkül egyetért a 

napirendi pontokkal  Ezzel egyidejűleg elfogadta Furák Róbert képviselőt  jkv. hitelesítőnek. 

 

 Napirendi pontok tárgyalása előtti jegyzői tájékoztatás 

Nagy Boglárka jegyző tájékoztatást ad a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

Részletesen ismerteti a 2016. március 31-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok 

teljesítését, az ügyek jelenlegi állását.  

Roza László István polgármester: bejártuk a települést és az alábbiakat tapasztaltam: 

 A Bajcsy-Zs. úton a tuja rész megnyírásra került, ki lett takarítva a csapadékvíz akna, a 

település előtt is le lett nyírva a fű. 

 Elkészült az árajánlat a játszótér gumilapozására, 40 m3 betont jelentene. A beton m3-re 

12 eFt, 10 cm vastag betonozás szükséges,  a BMESZ készítette el. 

Tóth Tamás képviselő: tesznek bele betonhálót? 
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Roza László István polgármester: szerintem nem, mert nincs leírva. 

Tóth Tamás képviselő: milyen típusú beton ? 

Roza László István polgármester: nem írta le. A Marx-Toldi-Bajcsy csapadékvíz elvezetésnek 

elviekben 2014-ben készült egy terv, de még nem találta meg a műszaki ügyintéző. 

Tóth Tamás képviselő: meg kell nézni a pályázatot erre a célra. Nem nyírták le a füvet 

Palotásék előtt. Szó volt arról, hogy kellene a faluba ez kertész. a lakók saját maguk ültették ki a 

fákat, de így az egész falut átnézve, nem szép látvány. Egy ember vágja a füvet, nem hiszem, 

hogy egy fűkasza van. Kérjünk árajánlatot egy cégtől. 

Roza László István polgármester: az intézményvezető tájékoztatása szerint 4 fő vágja a füvet.  

Tóth Tamás képviselő: kérem, hogy gondolja át a testület, kérjünk árajánlatot, hogy egy külsős 

mennyiért vágja le a füvet, mennyiért tartja rendbe a falut. Virágok nincsenek mindenhol. 

Roza László István polgármester: az intézményvezetőknek meg kellene oldani ezt a feladatot.  

Nyeste József képviselő: biztosan járható út a külsős alkalmazása, de akkor foglalkoztatási 

gondunk lesz.  

Tóth Tamás képviselő: a csapadékvíz elvezető árkokat mikor akarják kitisztítani? – erre 

kaptunk támogatást. 

Roza László István polgármester: azt a tájékoztatást kaptam a BMESZ vezetőjétől, hogy 

készen vannak az árkok tisztításával. Az a baj, hogy panaszkodnak az emberek, hogy sok a 

munkájuk. 

Furák Róbert képviselő: nagyon sokszor beszéltünk erről, de érdemi fejlődés nem történt.  

Roza László István polgármester: van két intézmény, ami a település fejlődését segítené, de 

nem halad. Egy kertészt megbízással tudunk foglalkoztatni. 

Pogány Sándor képviselő: árajánlatot kell kérni vállalkozóktól. 

Tóth Tamás képviselő: ez egy jól felszerelt önkormányzat, mindenféle gép rendelkezésükre áll.  

Roza László István polgármester: márciusig nem nagyon kellett dolgozni az embereknek, pár 

hónap van, amikor dolgozniuk kellene.  

1. Napirendi pont 

Berente Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének 

elfogadása  

 

Nagy Boglárka jegyző: az érkezett javaslatokat átdolgoztam a rendelettervezetbe, 5 

munkanappal az ülés előtt lehet befogadni a kérelmeket. A rendelettervezet kiegészült a 

hangfelvétel (rögzítéssel) valamint „kikerült” a tervezetből a polgármester utólagos 

tájékoztatása, nincs rendkívüli eset, melyben a testület nélkül döntés lehetne, amely a vagyonnal 

kapcsolatos. A Törvényességi osztályra is elküldtem, jóváhagyták.  
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Nyeste József képviselő: Most kell eldönteni? A telefonról, laptopról egyetlen szó nem hangzott 

el, a polgármester kezébe adott összegről sem. Olyan általánosságok vannak megfogalmazva, ha 

akarom így értem, ha akarom úgy. A költségkeret a polgármester számára nem konkrét 

számomra.  

Pogány Sándor képviselő: az elején le van szögezve, hogy a képviselőre mi vonatkozik, a 4. §-

ban van, hogy a polgármesterre mi vonatkozik.  

Nagy Boglárka jegyző: a polgármester és az alpolgármester részére költségátalány kerül 

megállapításra, ha külön kiküldetésre kerülnének, abban az esetben a rendelet alapján 

megtérítésre kerülne a költség, de mint elmondtam ehhez szükséges egy rendkívüli kirendelés, 

vagy testületi döntés.  

Nyeste József képviselő: a laptopról egyáltalán nincs szó, le kellene írni tételesen, úgy ahogy 

volt.  

Nagy Boglárka jegyző: semmi akadálya annak hogy mindent konkretizáljunk, de ehhez várom a 

képviselő testület segítségét, hogy ki és mire gondol konkrétan.  

Roza László István polgármester: az 1. § 4. pontját ki kell venni.  

Tóth Tamás képviselő: a laptop úgy volt benne, hogy a képviselői munkához szükséges eszköz. 

Nagy Boglárka jegyző: az ingyenes étkezés a képviselőknek megszűnt, a napilap is. A laptop 

nincs benne a régi SZMSZ-ben, ide beletehetjük. 

Roza László István polgármester: a postai- és távközlési szolgáltatást általában nem használja 

ki a testület. 

Tóth Tamás képviselő: a távközlés, az internet, a telefonkészülék ingyen jár, így 

egyszerűsíteném le. Ha csomagot váltanánk előnyösebb lenne számunka is. 

Nyeste József képviselő: nem biztos, hogy a Vodafone a legjobb szolgáltató.  

Roza László István polgármester: a képviselők és a bizottsági tagok számára a képviselői 

munka számára a postai, távközlési és internet szolgáltatás ingyenes lesz – ez lesz a 3. §-ban. 

Szó szerint felolvassa tiszteletdíj mértékét. 

Nagy Boglárka jegyző: a természetbeni juttatásokhoz be kell írni a laptopot is, ez lesz a 4. 

bekezdés, ezek informatikai eszközök. 

Pogány Sándor képviselő: nem kellene belevenni az SZMSZ-be, hogy meddig használ egy 

telefont a képviselő. 

Tóth Tamás képviselő: a telefonokra érdemes lenne biztosítást kötni.  

Roza László István polgármester: a képviselői munkához tartozó informatikai eszközök 

karbantartását, szervizelését ingyenesen biztosítja. 

Tóth Tamás képviselő: belefér ebben az 500 Ft-os biztosítás is. 



C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv04_13 ny ülés_javított05.06 (2).doc4 

 

Nagy Boglárka jegyző: külön kell arról határozat, hogy a szolgáltatás biztosítására árajánlatot 

kell kérni. És megjegyzem, hogy a két rendelet tervezet jelenleg az első napirendi pontban kerül 

tárgyalásra.  

Pogány Sándor képviselő: nem kívánok részt venni a bizottsági munkában. Nem egyezik a 

véleményemmel. Az elnök az elnök és nem tag, a képviselői juttatásokat így nem tudom 

elfogadni, az elnöknek nem úgy kell dolgozni, mint egy tagnak.  

Tóth Tamás képviselő: egyenlő legyen a díj az elnöknek és a tagoknak.  

Furák Róbert képviselő: tartózkodom. 

Nyeste József képviselő: térjen el a bizottság elnökének és tagjának a díja. 

Szakmári Attila képviselő: a bizottság elnöke kapjon magasabb díjat.  

Roza László István polgármester: ezidáig a bizottság elnökének a tiszteletdíja 75.000.- Ft/hó 

volt, a bizottsági tag tiszteletdíja 50.000.- Ft/hó, a képviselői tiszteletdíj pedig 100.000.- Ft/hó. 

Felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy térjenek vissza a SZMSZ tárgyalásához. 

Nagy Boglárka jegyző: az új bizottság neve: Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság.  

Tóth Tamás képviselő: Pogány Sándor nem vállalta, hogy részt vesz a bizottsági munkában, így 

a bizottság létszáma 5 fő.  

Nagy Boglárka jegyző: intézmények gazdasági felülvizsgálata. Beleírjam ezt? Nem 

véleményezésről van, szó, hanem arról, ha ki akar menni egy intézménybe, hogy megvizsgálja, 

akkor kimehet és megvizsgálhatja az intézményt.  

 

Roza László István polgármester nem tesz javaslatot a bizottság elnökének személyére hanem 

javasolja, hogy kiosztásra kerülő minden képviselő nevét tartalmazó „szavazólapot” melyen aki 

a legtöbb X-et (javaslatot) kapja, az Ő személyét kívánja javasolni a bizottság elnöki tisztségére.  

A képviselő testület támogatja a polgármester kezdeményezét, aki  kiosztja a szavazólapokat, 

melyen  a bizottsági elnökének személyére lehet javaslatot tenni.  

 

Roza László István polgármester ismerteti a szavazati arányokat: 

Fodorné Szabó Erika képviselő: 1 szavazat 

Nyeste József képviselő:  1 szavazat 

Szakmári Attila képviselő: 1 szavazat 

Tóth Tamás képviselő: 3 szavazat 

1 képviselő tartózkodott 

 



C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv04_13 ny ülés_javított05.06 (2).doc5 

 

Roza László István polgármester: ismerteti, hogy a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság elnöki tisztségére Tóth Tamás személyére érkezett a legtöbb javaslat. Tagok: Fodorné 

Szabó Erika, Nyeste József, Szakmári Attila, Furák Róbert.  

Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a az előterjesztésben szereplő SZMSZ-ot melynek 

mellékletében már a javaslatok alapján a bizottság tagjaira és elnökére vonatkozóan a melléklet 

már kiegészítésre került.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

    (a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

2. Napirendi pont 

A helyi önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása  

 

Roza László István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő A helyi önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló rendelet elfogadását a javasolt 

módosításokkal.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

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

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól 

     (a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

3. Napirendi pont 

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

ráépítésének műszaki ellenőrzési munkálataira bekért ajánlatok érékelését követő döntésről  

 

Roza László István polgármester: Berente volt Bánya épület felújításának, belső átalakításának, 

valamint tető ráépítésnek műszaki ellenőrzési munkálataira beérkeztek az árajánlatok: 

 Gép-M Kft (3800 Szikszó, Vörösmarty u. 39.) 

   nettó ajánlati ár összesen: 2.900.000.- Ft 

 Bán Tibor építőmérnök (3700 Kazincbarcika, Hársfa u. 18.)  

  nettó ajánlati ár összesen: 2.780.000.- Ft 

 Halász Ákos egyéni vállalkozó (3516 Miskolc, Szabó Ervin u. 75.) 

  nettó ajánlati ár összesen: 3.110.236.- Ft 
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Az ajánlattevők által benyújtott mindhárom ajánlat érvényes, megfelel a felhívásban foglaltaknak. A 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Bán Tibor építőmérnök ajánlata, így 

javaslom elfogadására.  

Nagy Boglárka jegyző: felvetettem a közbeszerzőnek, hogy ha vége az átadás-átvételnek, és ha 

valamilyen garanciális hiba van,  - úgy gondoltam, hogy az éves garanciális bejárásig tartson a 

megbízása, de ne plusz juttatásért, a határidő nem szeptember 30-a, hanem tovább. A műszaki ellenőr azt 

mondta, hogy rendben van. 

Roza László István polgármester: rendben van, a határidő módosítással készüljön el a szerződés. A 

műszaki ellenőr fogja felügyelni a munkát. 

Pogány Sándor képviselő: kell egy olyan ember, aki a műszaki ellenőrt is felügyeli az önkormányzatnál. 

Furák Róbert képviselő: felügyelni kell a munkát feltétlenül. 

 

Nagy Boglárka jegyző: elektronikus napló van, amit minden nap vezetni kell. Két műszaki ellenőr van: 

önkormányzatnak és a kivitelezőnek is. Ügyfélkapun keresztül lehet kérni elektronikus naplót. 

Roza László István polgármester javasolja Bán Tibor építőmérnök ajánlatának elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016. (IV. 13.) önkormányzati határozata 

Berente volt Bánya épület ( 5. hrsz.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének 

műszaki ellenőrzési munkálataira beérkezett árajánlat elfogadásáról.  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megvitatva a Berente volt Bánya épület 

felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésnek műszaki ellenőrzési munkálataira beérkezett 

árajánlatot az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület Bán Tibor építőmérnök (3700 Kazincbarcika, Hársfa u. 18.) ajánlatát fogadta el, 

melynek összege nettó  2.780.000.- Ft.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 437/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozata 

Berente volt Bánya épület ( 5. hrsz.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének 

műszaki ellenőrzési munkálataira beérkezett árajánlat elfogadásáról.  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megvitatva a Berente volt Bánya épület 

felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésnek műszaki ellenőrzési munkálataira beérkezett 

árajánlatot az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület Bán Tibor építőmérnök (3700 Kazincbarcika, Hársfa u. 18.) ajánlatát fogadta el, 

melynek összege nettó  2.780.000.- Ft.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester  
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Határidő: folyamatos 

 

4. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

4.1. Kültéri Fitness Eszközökre beérkezett árajánlatok 

Roza László István polgármester ismerteti a kültéri fitness eszközökre beérkezett 

árajánlatokat: 

 Kőkorszak Kert Kft.: bruttó 3.502.926.- Ft 10 db fitness eszköz + 2 elem ajándék 

 Oudoor Fitness Center: bruttó 3.880.926.-Ft 

 Memhis-M Bt.  bruttó 4.650.994. Ft + felépítés 229.286.- Ft 

Tóth Tamás képviselő: hová tesszük az eszközöket? Ki kell alakítani a helyét, ahová 

elhelyezzük. Ezek az eszközök lármával fognak járni, egy lakótelep sérelmezni fogja a zajt.  

Szakmári Attila képviselő: a Kastélykertben el lehetne helyezni a 12 db eszközt. 

Furák Róbert képviselő: ha egy helyre rakjuk, akkor a 12 eszköz különböző legyen. A 

szabadidő parkba is ki lehetne helyezni. 

Roza László István polgármester: mind a 12 eszköz legyen a tónál elhelyezve. Nekünk a 

betonkockát kell megcsinálni, amire el lesznek helyezve az eszközök. 

Egy 400 m-es  futópályát is lehetni csinál salakból. Nekünk a betonkockát kell megcsinálni, 

ahová  

Pogány Sándor képviselő: meg kell kérni műanyagra az ajánlatot, elég egy másfél méteres csík 

300-as pályára.  

Tóth Tamás képviselő: még mindig nem csinálták meg Podráczkiék a játszóeszközöket 

garanciában.  

Nagy Boglárka jegyző: tudomása szerint emailben jelezték, hogy mikorra készülnek el a 

munkálatokkal.  

Roza László István polgármester javasolja a Kőkorszak Kert Kft. ajánlatának elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016. (IV. 13.) önkormányzati határozata 

kültéri fitness eszközökre adott árajánlat elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megvitatva a kültéri fitness eszközökre benyújtott 

árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület elfogadta a Kőkorszak Kert Kft. ajánlatát, melynek összege bruttó 3.502.926 Ft (az 

ár tartalmaz 2 db elemet térítésmentesen.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatos 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

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

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 438/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozata 

kültéri fitness eszközökre adott árajánlat elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megvitatva a kültéri fitness eszközökre benyújtott 

árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület elfogadta a Kőkorszak Kert Kft. ajánlatát, melynek összege bruttó  3.502.926 Ft (az 

ár tartalmaz 2 db elemet térítésmentesen.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

 Felvetések 

Nyeste József képviselő kérdezi, hogy Bánáti Veronika milyen minőségben van a Művelődési házban? 

Nagy Boglárka jegyző: 5 hónap a részére járó felmentési idő és 3 hónap a végkielégítés illeti meg. A 

Költségvetés elfogadásánál elfogadta a testület a Művelődési ház 1 fővel való csökkentését, és a két lány 

megegyezett hogy ki legyen az akinek megszűnik a jogviszonya.  

Roza László István polgármester: ez el volt döntve, 1 fő marad a Művelődési házban március 01-től. 

 

 Május 1. költségkeret 

Roza László István polgármester: a képviselő-testületnek meg kell határozni a Május 1. 

költségkeretét.  

Nagy Boglárka jegyző: a szabadtéri sütés költsége 1.9 mFt, a fellépők és egyéb költség 2,7 mFt. 

A sütés költségét lehet csökkenteni, mert véleménye szerint nagymennyiség és adagban lett az 

ajánlat megkérve.  

Tóth Tamás képviselő: máshol az ugráló vár használatáért fizetni kell, az a tapasztalat, hogy 

sok az idegen, ezáltal a berentei gyerekek szorulnak ki.  

Nyeste József képviselő: azok a csoportok, akiket támogat a testület ne kérjenek pénzt a 

fellépésért. 

Furák Róbert képviselő: a kóstolójegy ára 300 Ft, csak az tudja megkóstolni a szabadtéren 

elkészített étel, aki megvásárolja. 

Roza László István polgármester: az 1.9 mFt félelmetes összeg. 

Szakmári Attila képviselő: miért nem lehet megcsinálni úgy mint régen: virsli, sör, üdítő. Fura, 

hogy a berenteiek pénzért kóstolhatnak. Maradjon a sör, virsli, üdítő. 

Roza László István polgármester: 4 mFt keretösszeget javaslok a Május 1. rendezvény 

lebonyolítására elfogadásra.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016. (IV. 13.) önkormányzati határozata 

Május 1. költségkeretének jóváhagyásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Május 1. Programok lebonyolítására, 

megrendezésére a 2016. Évi költségvetésben 4 mFt keretösszeget hagy jóvá. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 439/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozata 

Május 1. költségkeretének jóváhagyásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Május 1. Programok lebonyolítására, 

megrendezésére a 2016. Évi költségvetésben 4 mFt keretösszeget hagy jóvá. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Roza László István polgármester a nyilvános ülést bezárta, mert a képviselő-testület zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

kmf. 

 

 

Roza László István     Nagy Boglárka   Furák Róbert 

polgármester     jegyző    jkv.hitelesítő 

 


