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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. április 28.-án az Önkormányzati 

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

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

 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 Nyeste József  képviselőt 

javasolja. 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről, beszámoló a 

polgárőrszövetség 2015. évi munkájáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Beszámoló a A BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének 2015. Évi tevékenységéről  

Előterjesztő: polgármester  

 

3. Sajóvölgyi Focisuli beszámolója a 2015. évi kapott támogatás felhasználásáról  

Előterjesztő: polgármester  

 

4. Beszámoló a Pénzügyi, Fejlesztési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a 

bizottság 2015. évi II felévi, valamint 2016. március 31. napjáig tartott tevékenységéről  

Előterjesztő: Bizottság elnöke  

 

5. A helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a gyermekjóléti és családsegítő központ 

fenntartására létrehozott társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása  

Előterjesztő: jegyző 

 

6. Az önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátás, valamint a gyermekvédelmi 

ellátások helyi szabályairól szóló 26/2015. (XII.18). számú rendeletének felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester, jegyző 

 

7. A.) Beszámoló a Szent Borbála Idősek Otthona 2015. évi munkájáról  

B.) Kérelem felvonó liftek olajcseréje elvégzéséhez – pótelőirányzat kérelem  

C.) Citroen Berlingo elektromos kisautó szállítási feladat lehatárolása a Szent Borbála Idősek 

Otthonában történő szakellátások igénybevétele esetén.  

Előterjesztő: polgármester, intézményvezető  

 

8. A.) Berentei Település Gondnokság 2016. I. Negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolója 

B.) A Település Gondnokság által előállított termékek piaci áron történő értékesítéséhez való 

hozzájárulás  
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C.) Előirányzat átcsoportosítás kérelem felhalmozási kiadások előirányzat számláról egyéb 

készletbeszerzés számlára.  

Előterjesztő: Polgármester, intézményvezető  

 

 

9. A.) Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2016. I. Negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolója 

B.) Hegesztő Inverter vásárlásához pótelőirányzat biztosításának kérése  

C.) A műfüves pálya használati rendjének elfogadására  

D.) Elvégzendő munkák a Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken lévő játékeszközök alatti terület 

betonozási, illetve gumilapozás árajánlatainak megvitatása  

E.) A szabadidő központban létesülő játékeszközök alatti terület előkészítési munkálataira 

(földelőkészítés, betonozás, gumilapozás) árajánlat megvitatása  

F.) Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken, valamint az Általános Iskola előtt lévő hulladéktárolók 

zárhatóvá tételének árajánlat megvitatása  

Előterjesztő: Polgármester, intézményvezető  

 

10. Az Ady E. és József A. út forgalmi rendjéről és a veszélyes anyagok lakott településrészen 

történő szállításának tilalmáról, valamint Berente településnév székely rovásírással történő 

feltüntetéséről szóló önkormányzati határozat felülvizsgálata  

Előterjesztő: jegyző  

 

11. Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: jegyző  

 

12. A Mosolyért Közhasznú Egyesület Támogatási Kérelme a „Segítség a Miskolci Gyermekklinika 

részére 2016/2” program megvalósítása érdekében  

Előterjesztő: polgármester  

 

13. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak egyesületének támogatás iránti kérelme  

Előterjesztő: polgármester  

 

14. Árajánlat a MikroVoks rendszer frissítésére, bővítésére (szavazórendszer korszerűsítése)  

Előterjesztő: polgármester  

 

15. A Bajcsy-Zs. úton történő parkoló kialakítási vázrajz jóváhagyása  

Előadó: polgármester  

 

16. Berente 0.5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése kapcsán a tervező 

tevékenység ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása  

Előterjesztő: polgármester  

 

17. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

- Napelempark önerőből való megvalósítására javaslattétel  

 

Zárt ülés:  

 

18. Települési lakhatási- és lakhatási támogatást kiegészítő támogatás iránti kérelmek elbírálására  
Előterjesztő: polgármester  

 

19. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása  
Előterjesztő: polgármester  

 

20. Lakossági beruházási támogatás iránti kérelmek elbírálása  

Előterjesztő: polgármester  
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21. Földterület bérbevételére irányuló lakossági kérelem  

Előterjesztő: polgármester  

 

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

Ezzel egyidejűleg elfogadta Nyeste József képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

1. Napirendi pont 

Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről, beszámoló a Berentei Polgárőr 

Egyesület  2015. évi munkájáról  

 

Roza László István polgármester tájékoztatásul közli, hogy a beszámolót a képviselő-testület tagjai 

megkapták. 

Tündik Csaba r.alezredes ismerteti a Városi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről és az 

önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

Nyeste József helyi képviselő elmondja, hogy a településen több esetben fordult elő, főleg hétvégi bulik 

után, hogy kiborítják a kukákat, egy-két helyen grafitit rajzolnak. Kérdése, hogy a kamerák esetében nem 

lehetséges e, hogy időnként letöltésre kerüljenek, és értékelésre a felvétel adatai. Ezt azért tartja fontosnak 

mert több esetben ez bosszantó és a lakosságot is felháborító magatartás.  

Tündik Csaba r.alezredes a rendőrség jogosult a kamerák megnézése, ennek véleménye szerint semmi 

akadálya nincs.  

Pogány Sándor helyi képviselő elmondja hogy az elmúlt időben a temetőről is virágok tűntek el, igaz ez 

értékben nem nagy, csak bosszantó. Javasolja, hogy a temető látóterébe is kerüljön fel kamera.  

Furák Róbert helyi képviselő szükségesnek látja hogy a kamerák esetében üzemeltető legyen.  

Tóth Tamás képviselő mint a PGÜB elnöke: A kamerák esetében bővítés lenne szükséges: Marx és a 

Toldi utcák, valamint az előbb említett másik két utcában is. További probléma míg, hogy az Esze Tamás 

utcában gyorsan közlekednek az autók, lehet visszatartó ereje lenne egy fixtrafi-nak, vagy figyelmeztető 

táblának, de lehet a 30-as, 40-es tábla kihelyezésének is.  

Czernai Tamás elmondja, hogy bárcsak minden településnek legalább hasonló hozzáállása lenne mint 

Berentének.  

Roza László polgármester a fogadóórák látogatottsága milyen?  

Czernai Tamás nem jelentős, ha bármilyen probléma van azonnal segítséget kérnek, nem várják meg az 

ügyfélfogadást.  

 Tóth Tamás képviselő mint a PGÜB elnöke a bizottság az írásos előterjesztést megismerte, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

1.1. Beszámoló a Berentei  Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

 

Szőkéné Erős Krisztina elnök ismerteti a Berentei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr 

Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
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Nyeste József elmondja, hogy a beszámolót hallva és előzetesen az írásbelit olvasva is javasolja, hogy 

egyeztetés történjen az új elnökkel az egyesület és az önkormányzat együttműködéséről. Megköszöni a 

leköszönő elnöknek a munkáját és elismeri az általuk végzett munkát.  

Tóth Tamás képviselő mint a PGÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(IV.28.) határozata a Városi 

Rendőrkapitányság és a Berentei Polgárőr Egyesület 2015. évi  beszámolójának elfogadásáról 

 

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

Rendőrkapitányság és a Berentei Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – 

írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a Rendőrkapitányságot valamint az egyesület 

elnökét a beszámoló elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

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 462/2016.(IV.28.) határozata a Városi 

Rendőrkapitányság és a Berentei Polgárőr Egyesület 2015. évi  beszámolójának elfogadásáról 

 

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

Rendőrkapitányság és a Berentei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület 2015. évi 

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

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a Rendőrkapitányságot valamint az egyesület 

elnökét a beszámoló elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

2. Napirendi pont 

 

Beszámoló a  BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. 

Évi tevékenységéről  

 
Szent-Királyi László tű.ezds. részletesen szemléltetve ismerteti a BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

Tóth Tamás képviselő mint a PGÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Roza László polgármester megkérdezi, hogy a MOLINARI rendszer biztonságos e? Elegendő e ez az 

egy rendszer, elég biztonságos e így?  

Szent-Királyi László tű.ezds. a BC-nek van saját jelző rendszere is, teljes biztonsággal elmondható hogy 

megfelelő a biztonság. A Molinari rendszer szerint ha most egy 10-es skálán értékelnénk akkor azt 

mondanám, hogy 9-es, mert soha nem mondhatjuk hogy soha nem történhet bármi baj, hiba.  
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A település is telepíthet, ha nem bízik igazán a rendszerben saját maga is jelzőrendszert.  

Nyeste József helyi képviselő elmondja, hogy Ő maga is tapasztalta az elmúlt hónapokban többször is, 

hogy a buszmegállóba sétálva, ott várakozva szükséges volt az arcára – az ott várakozókkal együtt – 

zsebkendőt tenni, mert annyira erős, fojtó szagot éreztek. Ez nem természetes, mint ahogy azt sem, hogy 

így ráépüljön egy gyár a településre, mert a BC szó szerint bekebelezte Berentét. Nem rendelkezünk a 

légszennyezettségről adatokkal, nincs menekülési útvonalunk kialakítva, szükséges lenne a lakosság 

felkészítése is, valamint folyamatos információt kaphasson a BC Zrt. részéről. A BC vezetőit tartja 

hibásnak abban, hogy a településen ennyi légúti megbetegedés van, sajnos orvosi információt ezzel 

kapcsolatban nem kapunk, de a település lakosságát ismerve, velük beszélve tudjuk, hogy milyen sok a 

megbetegedések száma. A lakossági kimentésről is beszélni kellene, amennyiben probléma történik 

kérdésem, hogy hogyan lehetne kikényszeríteni azt, hogy erdő telepítésre kerüljön. Mint tudjuk az 

Országos Meteorológiai Szolgálatnak van légszennyezettség mérője, de ez nem Beretén van telepítve.  

Furák Róbert képviselő: elhangzott a Molari rendszer: erről lehet bővebben tudni? – mit érzékel, mit 

nem? 

Fodorné Szabó Erika képviselő: Berente a legveszélyesebb a BC közelsége miatt. 

Szent-Királyi László tü.ezr.: a lakosság felkészítésében igaz, hogy van elmaradásunk, de ha baj van 

legjobb ha mindenki bezárkózik, a nyílászárókat teljesen lezárja, hogy kintről a veszélyes anyag a lakásba 

ne kerüljön be. Biztonságérzetet kell hogy adjon a létesítményi tűzoltók jelenléte és azt hangsúlyoznunk 

kell, hogy az emberi szervezetre ártalmas anyag még nem került a levegőbe. Javasolni fogja, hogy a 

lakosság felé minél több tájékoztató anyag kerüljön ki. Részletes tájékoztatást nyújt a Molari rendszer 

működéséről. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(IV.28.) határozata a BAZ Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi  beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a BAZ. Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi 

tevékenyégéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét a beszámoló elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

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 463/2016.(IV.28.) határozata a BAZ Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi  beszámolójának 

elfogadásáról 
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Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a BAZ. Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi 

tevékenyégéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét a beszámoló elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

3. Napirendi pont 

Sajóvölgyi Focisuli beszámolója a 2015. évi kapott támogatás felhasználásáról  

 
Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem tudta 

megtárgyalni, mert írásos előterjesztés nem érkezett, szóban várja az elnök tájékoztatását. Első 

tárgyalásnál 2016. Március 31. napján megtartott ülésen nem fogadta el a képviselő testület.   

Negrutz Ágoston elnök: elküldte a képviselő-testületnek az 50.000.- Ft-os támogatás terhére elszámolt 

tételeket, melyet ezúton is szeretne megköszönni a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy a támogatás 

összege véleménye szerint jó célt szolgált, hiszen az iskolás és óvodás korú gyermekek közel 900 

gyermek sportol az Egyesület keretein belül, így a működéshez ez a támogatási összeg nagy-nagy 

segítség volt.  

Egyben, hogy a mai ülésen itt van, kéri a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá egy műfüves pálya 

megvalósítása érdekében egy pályázat benyújtásához, mely lelátót és magát a műfüves pályát tartalmazza. 

A pályázat teljes összege 70 mFt lenne, melynek 30 %-a az önrész és ezeket az un. TAO-ból kell 

összegyűjteni. Az önkormányzat esetében a tó előtti területre gondoltunk, mint megvalósulási hely, 15 

évre kötne bérleti szerződést az állam a pályázó önkormányzattal.  

Nyeste József képviselő: lehet nem leszek most népszerű, de a berentei idősek kórházba szállítását 

megoldjuk, a szociális szféra nehézségeit ismerjük, próbáljuk orvosolni, a nyugdíj előtt állóknak szinte 

nincs bérük, az iskola problémája sem ismeretlen senki számára. Valószínű, hogy nem járt Ön még 

Berentén, hiszen nekünk van egy műfüves pályánk. Nem hiszem, hogy az önkormányzatunknak most egy 

újabb műfüves pálya létesítésére van szüksége, sokkal nagyobb problémáink vannak.  

Negrutz Ágoston elnök: nem egy gyerek, hanem több száz gyerek fejlődését szeretné megoldani. 

Véleménye szerint a kórházi szállítást összehasonlítani nem célszerű jelen pályázat benyújtásával. Ha 

nem a sporttal kezdjük az életünket, akkor baj van, betegek leszünk, a mi célunk az, hogy a gyermekek 

elinduljanak az egészséges fejlődés útján.  

Furák Róbert képviselő: szeretné ha helyben lenne a gyermekek számára foci-suli, viszont van egy 

műfüves pályánk, mint ahogy képviselő úr is említette, ha ez majd kinövi magát, akkor majd biztos, hogy 

a képviselő-testület is tovább gondolja a dolgot.  

Negrutz Ágoston elnök: benne vannak a berentei gyermekek a Bozsik programban, viszont megjegyzi, 

azon is gondolkodnia kellene a képviselő-testületnek, hogyha ez így megy tovább nem lesz iskolai 

létszám, mi miatt nem lesz élhető az iskola. Mi ide gyermekeket is hoznánk. 
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Nyeste József képviselő: az én véleményem az, hogy az Általános Iskolának annyit tud a képviselő-

testület most segíteni, hogy amit részükre az állam, mint fenntartó nem nyújt, azt a képviselő-testület 

biztosítja. Elmondhatjuk, hogy pld. a számítógépes rendszer elavult, erre is pénzt kellene áldoznunk majd, 

de úgy gondolom, és nem hiszem, hogy ez az egyesület feladata azt eldönteni, hogy mi jó a képviselő-

testületnek.  

Pogány Sándor képviselő: mint halljuk ezt a pályázatot 2.-ig kell benyújtani, úgy vélem felesleges 

időhúzás most erről beszélni, hiszen nincs előterjesztés sem, nincs összeg, hogy mennyibe kerül ez, 

valamint arról sem tudunk mit tartalmaz a 15 éves bérleti szerződés: Úgy érzem teljesen felesleges dolog 

most erről vitatkoznunk.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(IV.28.) határozata a Sajóvölgye 

Focisuli SE 2015. évi  beszámolójának elfogadásáról 

 

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

2015. évi tevékenyégéről, a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az – a szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a Sajóvölgye Focisuli elnökét a beszámoló 

elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

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

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 464/2016.(IV.28.) határozata a Sajóvölgye 

Focisuli SE 2015. évi  tevékenységéről, a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

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

2015. évi tevékenyégéről, a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az – a szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a Sajóvölgye Focisuli elnökét a beszámoló 

elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

4. Napirendi pont 

Beszámoló a Pénzügyi, Fejlesztési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 

2015. évi II félévi, valamint 2016. március 31. napjáig tartott tevékenységéről  

 
Tóth Tamás képviselő mint a volt Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnöke szóban ismerteti a 

beszámolót a 2015. II. félévről, valamint 2016. március 21. napjáig terjedő időszakról. A beszámoló 

előzetesen kiküldésre került. 

Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 
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 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016.(IV.28.) határozata a Pénzügyi 

Fejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozó eljárásokról, a 2015. II. félévétől  2016. március 31. végzett 

tevékenység elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a 2015. évi II. félévétől 2016. március 

31-ig végzett tevékenyégéről – az írásbeli és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

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 465/2016.(IV.28.) határozata a Pénzügyi 

Fejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozó eljárásokról, a 2015. II. félévétől  2016. március 31. végzett 

tevékenység elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a 2015. évi II. félévétől 2016. március 

31-ig végzett tevékenyégéről – az írásbeli és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

5. Napirendi pont 

A helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a gyermekjóléti és családsegítő központ 

fenntartására létrehozott társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása  

 
Nagy Boglárka jegyző ismerteti az értékelést a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

az értékelés célja, hogy a képviselő-testület nyomon kövesse, és lehetősége szerint biztosítsa a gyermekek 

védelmét és esélyegyenlőségét. Az önkormányzat biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a 

gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, 

szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.  

Furák Róbert helyi képviselő elmondja, hogy egy szépen összeállított előterjesztés és szemléltetett 

beszámolót kaptak.  

 

5.1. Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 

 
Tátrai Ildikó intézményi egységvezető ismerteti a beszámolót.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

mind jegyzői és mind a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

beszámolóját megismerte, egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(IV.28.) határozata a helyi 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ fenntartására 

létrehozott társulás   2015. évi munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról  
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Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a helyi gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ fenntartására létrehozott társulás 

2015. évi munkájáról szóló beszámolókat az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában 

elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az érintetteket a beszámoló elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

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 466/2016.(IV.28.) határozata a helyi 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ fenntartására 

létrehozott társulás  2015. évi munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a helyi gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ fenntartására létrehozott társulás 

2015. évi munkájáról szóló beszámolókat az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában 

elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az érintetteket a beszámoló elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

6. Napirendi pont 

Az önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátás, valamint a gyermekvédelmi ellátások 

helyi szabályairól szóló 26/2015. (XII.18) rendeletének felülvizsgálata 

 
Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, és 4 igen, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja. Felkérte az önkormányzat 

jegyzőjét, hogy a térítési díjak és szolgáltatási díjak tekintetében a intézményi és étkezési térítési díjakról 

szóló külön rendelet rendkívüli ülés keretében terjessze a Bizottság, majd képviselő testület elé.  

Nagy Boglárka jegyző ismerteti a rendelet tervezetet, annak hatálybalépését, azt hogy a következő ülésen 

külön rendelet kerül megalkotásra a térítési díjakról, hogy azok egységes szerkezetben legyenek.  

Roza László István polgármester ismerteti a rendelet tervezetet, majd felkéri a képviselő-testületet 

szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

(a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

 

7. Napirendi pont 

A.) Beszámoló a Szent Borbála Idősek Otthona 2015. évi munkájáról  
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B.) Kérelem felvonó liftek olajcseréje elvégzéséhez – pótelőirányzat kérelem  

C.) Citroen Berlingo elektromos kisautó szállítási feladat lehatárolása a Szent Borbála Idősek 

Otthonában történő szakellátások igénybevétele esetén.  

 

Roza László István polgármester felkéri Szilágyi Gabriella volt megbízott intézményvezetőt, hogy 

ismertesse a Szent Borbála Idősek Otthona 2015. évi munkájáról szóló beszámolót. 

Szilágyi Gabriella volt mb. intézményvezető ismerteti a Szent Borbála Idősek Otthona beszámolóját a 

2015. évi munkáról.  

Nyeste József képviselő: a karbantartók munkaköri leírását furcsának találja, tekintettel arra, hogy fontos 

lenne egy elhasználódási, karbantartási füzet vezetése, mely kiszámíthatóvá tenné az eszközök, gépek 

elhasználódását, karbantartását. Intézményvezető felé: a szolgáltatások igénybevétele ne történhessen 

munkaidőben. Ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételét korlátozzuk. Várólista: Van-e elsőbbségük 

a berentei embereknek? 

Szilágyi Gabriella: igen, a testület rendeletében szabályozta, hogy a berentei lakosok elsőbbséget 

élvezhetnek, 6 fő berentei lakos várakozik. 

Furák Róbert képviselő: a múlt évben volt róla szó, hogy a szociális étkezést nem veszik igénybe.  

Szilágyi Gabriella: megjelent egy másik szolgáltató a településen és sokan ezt a fajta szolgáltatást veszik 

igénybe. Az étkeztetés javulása érdekében bevezetésre került az A és B menü lehetősége.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(IV.28.) határozata a Szent Borbála 

Idősek Otthona 2015. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Szent Borbála Idősek 

Otthona 2015. évi szakmai beszámolóját az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában 

elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézmény vezetőjét a szakmai beszámoló 

elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

  

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 467/2016.(IV.28.) határozata a Szent Borbála 

Idősek Otthona 2015. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Szent Borbála Idősek 

Otthona 2015. évi szakmai beszámolóját az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában 

elfogadja.  

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézmény vezetőjét a szakmai beszámoló 

elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  
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Nyeste József képviselő kérdezi Dobi Andrea intézményvezetőtől: hogy érzi magát, mik a tapasztalatai, 

mik a benyomásai ? 

Dobi Andrea intézményvezető köszönti az intézmény lakóit és a gondozottakat. Sokan felteszik ezt a 

kérdést. Valami miatt óvtak és féltettek Berentétől. Jól érzem magam, igyekszem a helyi szokásokhoz 

igazodva beilleszkedni a közösségbe. Idáig csak jó tapasztalataim vannak, Ellenőrizték a konyhát, csupa 

jó dolgokat mondtak, jól működik a konyha. Felmerült, hogy nem igazán színvonalas a konyha főztje. 

Minőségi ételt főznek a konyhán. Büszkék lehetünk arra, hogy Berentének ilyen konyhája van és így 

főznek. Büszke vagyok az összetartozásra, összefognak az ápolók, karbantartók. Nagyon büszke vagyok 

rájuk. Két helyettesem van: Szilágyi Gabriella, jól dolgozunk együtt. Szakmai helyettesem Fodorné 

Szabó Erika, aki segíti a gondozási munkámat. Jól érzem magam, egyelőre.  

 

7/C. Citroen Berlingo elektromos kisautó szállítási feladat lehatárolása a Szent Borbála Idősek 

Otthonában történő szakellátások igénybevétele esetén.  

 
Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Szent Borbála Idősek Otthona 

üzemeltetésében lévő Cirtoen Berlingo elektromos autó Szent Borbála Idősek Otthonában végzett 

fizikoterápia és gyógytorna szolgáltatás igénybevételéhez történő biztosítását a természetes támogató 

rendszert igénybe venni nem tudó Berentei Állandó lakóhellyel rendelkezők számára.  

 

A településen kívüli szakellátások tekintetében az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő 

Mercedes Vito személyautót javasolja biztosítani, azon Berente Állandó lakóhellyel rendelkező lakosok 

számára, akik esetében a család, mint természetes támogató rendszer nem tudja megoldani.  

Az ellátás igénybevételének feltétele szakorvosi igazolás megléte.  

A bizottság javaslata alapján az önkormányzat képviselő testülete csak abban az esetben tudja ezen 

feladatot ellátni, amennyiben az önkormányzat kötelező feladatinak ellátását az nem akadályozza.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016.(IV.28.) határozata a Citroen Berlingo 

elektromos kisautó szállítási feladat lehatárolása a Szent Borbála Idősek Otthonában történő 

szakellátások igénybevételéről, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő Mercedes Vito személyautó 

igénybevételéről  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy  

 

I. A Szent Borbála Idősek Otthona üzemeltetésében lévő Cirtoen Berlingo elektromos autó 

Szent Borbála Idősek Otthonában végzett fizikoterápia és gyógytorna szolgáltatás 

igénybevételéhez történő biztosítását a természetes támogató rendszert igénybe venni 

nem tudó Berentei Állandó lakóhellyel rendelkezők számára, valamint a 

 

II. A településen kívüli szakellátások tekintetében az Önkormányzat Képviselő testülete az 

önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Mercedes Vito személyautó 

biztosításával kívánja megvalósítani, azon Berente Állandó lakóhellyel rendelkező 
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lakosok számára, akik esetében a család, mint természetes támogató rendszer nem tudja 

azt megoldani.  

 

Az ellátások igénybevételének feltétele szakorvosi igazolás megléte.  

A képviselő testülete felhívja az önkormányzat polgármesterének és a Szent Borbála Idősek 

Otthona intézményvezetőjének figyelmét, hogy a vállalt önkéntes feladat nem mehet a kötelezően 

ellátandó feladatok rovására, az intézményi és önkormányzati működést nem akadályozhatja.  

 

Felelős: polgármester, intézményvezető  

Határidő: folyamatos, visszavonásig   

 

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 468/2016.(IV.28.) határozata a Citroen 

Berlingo elektromos kisautó szállítási feladat lehatárolása a Szent Borbála Idősek Otthonában történő 

szakellátások igénybevételéről, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő Mercedes Vito személyautó 

igénybevételéről  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy  

 

I. A Szent Borbála Idősek Otthona üzemeltetésében lévő Cirtoen Berlingo elektromos autó 

Szent Borbála Idősek Otthonában végzett fizikoterápia és gyógytorna szolgáltatás 

igénybevételéhez történő biztosítását a természetes támogató rendszert igénybe venni 

nem tudó Berentei Állandó lakóhellyel rendelkezők számára, valamint a 

 

II. A településen kívüli szakellátások tekintetében az Önkormányzat Képviselő testülete az 

önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Mercedes Vito személyautó 

biztosításával kívánja megvalósítani, azon Berente Állandó lakóhellyel rendelkező 

lakosok számára, akik esetében a család, mint természetes támogató rendszer nem tudja 

azt megoldani.  

 

Az ellátások igénybevételének feltétele szakorvosi igazolás megléte.  

A képviselő testülete felhívja az önkormányzat polgármesterének és a Szent Borbála Idősek 

Otthona intézményvezetőjének figyelmét, hogy a vállalt önkéntes feladat nem mehet a kötelezően 

ellátandó feladatok rovására, az intézményi és önkormányzati működést nem akadályozhatja.  

 

Felelős: polgármester, intézményvezető  

Határidő: folyamatos, visszavonásig   

 

 

7/A Kérelem felvonó liftek olajcseréje elvégzéséhez – pótelőirányzat kérelem 

 

Dobi Andrea SztBIO intvez.: olajcsere szükséges mindkét felvonóba. Ellentmondásos volt a 

szakemberek és a vezetőjükkel való beszélgetésem. A szakemberek azt mondták nem sürgős, a vezető 

pedig azt, hogy igen. Független szakértő véleményét is kikértem, azt mondta a lifteknek az olaját nem is 

kell lecserélni, nincs is ilyen, legfeljebb 15 év után kell kicserélni. Szeretném visszavonni a liftek 

olajcseréjére vonatkozó előterjesztésemet. Független szakértő írásbeli véleményét szeretném kérni, 

amennyiben azt írja le, hogy nem kell olajat cserélni, a jelenlegi céggel fel kell mondani a szerződést. 

Roza László István polgármester: mivel az intézményvezető visszavonta az előterjesztést, a képviselő-

testület nem dönt a felvonó liftek olajcseréjéről. 
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Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: javaslom, hogy független szakértő nézze meg, ha nem tett 

eleget a cég, akkor teljesen jogos, hogy fel kell mondani a szerződést. 

Nyeste József képviselő: az intézményben vannak karbantartók, karbantartási tervnek kellene lenni a 

mostani jelenlegi műszaki problémán túlmenően. Most volt a költségvetés elfogadása, szó nem volt erről, 

nem volt betervezve. Ezért akartuk a karbantartást teljesen átszervezni, - látható a következménye.  

Roza László István polgármester: az intézménynek kell egy karbantartási tervet készíteni és az 

esetleges költséget bekalkulálni a költségvetésükbe. Át kell nézni az intézményt, meg kell nézni mikor 

járnak le a szavatossági idők, van amikor nem várt dolgok bekövetkeznek.  

Tóth Tamás képviselő: karbantartási terv: meg kell vizsgálni a szerződéseket is, kivel áll szerződésben 

az intézmény.  

Nyeste József képviselő: van vis major helyzet, de ez nem az, egy olajcsere tervezhető.  

 

8/A. Napirendi pont 

 Berentei Település Gondnokság 2016. I. Negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolója 

 
Roza László István polgármester bejelenti, hogy a Berentei Település Gondnokság 2016. I. negyedéves 

pénzügyi és szakmai beszámolóját a képviselő-testület tagjai megkapták. 

Heutschy László TG vezető: a parkosítási rész nem szerepelt a költségvetésünkben. Az átvett fólia 

sátorba nem ilyen összeget terveztem. Csoportosításokkal tudjuk megoldani, hogy működőképes legyen.  

Roza László István polgármester: 2015. decemberben szó volt róla, hogy a fólia a Település 

Gondnokságnál lesz, a tervezés az intézményvezető hibája. A parkosítást januárban kaptam meg az 

intézmény, az intézményvezetőnek tudni kellett volna, hogy a parkosítás az ő feladata.  

Heutschy László TG vezető: mind a kettőt tudtam, csak a feladatokat részletesen nem.  

Roza László István polgármester: az intézményvezető a szarvasmarhát nem felejtette el soha. 

Heutschy László TG vezető: Más jellegű problémát látok: bizottsági üléseken, ha többször ott lehetnénk, 

akkor jobban meg tudnánk beszélni. Gyakorlatilag a feladatok végrehajtása egyik napról a másikra kell 

hogy menjen, a papírmunka viszont hosszabb idő. Úgy kellett alakítani a dolgokat, hogy nekem is 

megfeleljen. A marha állományt azért nem felejtettem el, mert arról volt szó, ha lesz rá pénzünk bővíteni 

fogjuk és ebből lehet profitálni. 

Nyeste József képviselő: az állatállományt látva végelgyengülésben fognak elpusztulni. Ezekből 

profitálni? Ebben mindenkinek megvan a felelőssége, nemcsak a Település Gondnokság vezetőjének, 

kicsit magára hagyatva megpróbálta rendezni a pénzügyi zavarokat. Nincsenek intézményvezetői kézben 

az intézményvezetőre tartozó feladatok. Ha ez így fog menni továbbra is, semmi nem fog haladni.  

Tóth Tamás képviselő. szeretném megvédeni a TG vezetőjét. Tényleg nem volt betervezve a parkosítás, 

de ebbe a polgármester is benne volt. Engem nagyon bosszant, ami a faluban folyik. Van egy rendezési 

tervünk, ami még nincs kész. Ha bármilyen lépést terveztek, írjátok le és kerüljön a testület elé és majd 

eldönti. Ha szervezetten akarjuk csinálni a dolgokat, akkor jusson el a testület elé.  
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Roza László István polgármester: a zöld hulladék elszállítása jó kezdeményezés volt. Elkészült a tő, 

átadtuk az érdeklődőknek. Büszke vagyok arra, hogy a két intézmény megváltoztatta a falu arculatát, 

rendbe tette az orvosi rendelő melletti területet, a Fő tér már szépen bevirágosodott. 

Tóth Tamás képviselő: a Fő téren szépek a virágládák, viszont nem láttam sehol leírva, hogy mennyibe 

kerültek.  

Roza László István polgármester visszatér javasolja a Berentei Település Gondnokság beszámolójához. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Berentei Település Gondnokság 2016. I. 

negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolóját. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének … /2016. (IV.28.) önkormányzati határozat 

Berentei Településgondnokság 2016. I. negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a Berentei 

Településgondnokság 2016. I. negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolóját az – az írásbeli és szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézmény vezetőjét a szakmai beszámoló 

elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 469/2016. (IV.28.) önkormányzati határozat 

Berentei Településgondnokság 2016. I. negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy a Berentei 

Településgondnokság 2016. I. negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolóját az – az írásbeli és szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézmény vezetőjét a szakmai beszámoló 

elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  
 

8/B. A Település Gondnokság által előállított termékek piaci áron történő értékesítéséhez való 

hozzájárulás  

 
Heutschy László TG vezető: a képviselő-testület a 477/2013.(XI.28.) és a 62/2014. (II.27.) 

határozatában szabályozta a Település Gondnokság által előállított termékek piaci áron történő 

értékesítését, kéri a határoztok hatályon kívül helyezését. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: mivel életben lévő határozatról van szó, a  Gazdasági, 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos előterjesztést megismerte, egyhangúlag határozathozatal nélkül 

támogatja az értékesítést, akként, hogy az előzőekben meghozott határozatát hatályban tartja.  
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Roza László István polgármester: kapunk valamilyen értesítést, hogy mi a jelenlegi árfolyam? 

Heutschy László TG vezető: figyeljük az árakat folyamatosan. 

Pogány Sándor képviselő: konkretizálni kell az árakat, a piaci árakat definiálni kell, ez így komolytalan. 

Nagy Boglárka jegyző: a 477/2013. (XI.28.) határozatról nem kell dönteni, mert nincs mit róla beszélni, 

a 62/2014.(II.27.) kimondottan a mangalica árának meghatározásáról szólt, - ez a határozat maradhat 

hatályban.  

Pogány Sándor képviselő: jó lenne tudni, hogy miből mennyi van, nem tudjuk mit akarunk értékesíteni 

és mennyiért. Nem kellene egy keretnek vagy számnak lenni? Miért nincs a képviselő-testület előtt, hogy 

milyen bevételt tervez pld. erre a negyedévre? 

Heutschy László TG vezető: amit a SztBIO-nak szállítunk, úgy fizet nekünk, hogy megnézi a 

közbeszerzési árat és annyit ad érte.  

Nyeste József képviselő: mostanában feleslegesnek érzem magam, fogalmam sincs hány sertésünk van, 

mennyi tyúkunk stb. – Pogány képviselőnek teljesen igaza van. 

Nagy Boglárka jegyző: jelen pillanatban a 477/2013.(XI.28.) határozatban van, hogy mennyiért 

értékesítjük a zöldségeket. Intézményvezetői felelősség és hatáskör, ha úgy látja, hogy értékesíti, legalább 

3 ajánlatot kér. Javaslom, hogy a következő testületi ülésre terjessze be az intézményvezető, hogy 

mennyiért értékesíti a termékeket, a bizottság megtárgyalja és utána kerül a képviselő-testület elé. 

Roza László István polgármester javasolja a napirend elnapolását. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással  határozathozatal nélkül elnapolja a 

Berentei Település Gondnokság által előállított termékek piaci áron történő értékesítéséhez való 

hozzájárulást. 

 

Heutschy László TG vezető: 2016. szeptember 22-23-án Budapesten rendezik meg a mezőgazdasági 

kiállítást, melyen a Település Gondnokság és a Műszaki Ellátó szervezet is részt szeretne venni, összesen 

6 fő.  

Furák Róbert képviselő: van-e olyan termék vagy szolgáltatás, amivel részt tudnak venni a kiállításon? 

Heutschy László TG vezető: Miskolcon már részt vettünk egy hasonló kiállításon. 

Tóth Tamás képviselő: támogatom a résztvételt.  

 

8. C.) Előirányzat átcsoportosítás kérelem felhalmozási kiadások előirányzat számláról egyéb 

készletbeszerzés számlára.  

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, Az előirányzat módosításhoz, pótelőirányzat engedélyezéséhez nem járul 

hozzá. Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a költségvetési előirányzatokon belüli gazdálkodást 

folytasson. A bizottság kérte a jegyzőt, hogy az ülést követően vegye fel a kapcsolatot az intézmény 

vezetőjével, aki számoljon be az ülésen arról, hogy az írásos előterjesztésben szereplő 1,7 millió forint 

bevétel miből származik.  

Roza László István polgármester javasolja a Település Gondnokság előterjesztésének elutasítását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének … /2016. (IV.28.) önkormányzati határozat a 

Berentei Településgondnokság előirányzat átcsoportosítása tárgyában tett előterjesztésének 

elutasításáról  

 

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

Gondnokság előirányzat átcsoportosítás kérelem felhalmozási kiadások előirányzat számláról egyéb 

készletbeszerzés számlára c. írásos előterjesztést megismerve, az előirányzat módosításhoz, 

pótelőirányzat engedélyezéséhez nem járul hozzá.  

Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a költségvetési előirányzatokon belüli gazdálkodást 

folytasson.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézmény vezetőjét 

kérelmének elutasításról, valamint a képviselő testület figyelmeztetéséről, hogy a költségvetési 

előirányzatokon belül törvényes keretek megtartása mellett gazdálkodjon értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 470/2016. (IV.28.) önkormányzati határozat a 

Berentei Településgondnokság előirányzat átcsoportosítása tárgyában tett előterjesztésének 

elutasításáról  

 

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

Gondnokság előirányzat átcsoportosítás kérelem felhalmozási kiadások előirányzat számláról egyéb 

készletbeszerzés számlára c. írásos előterjesztést megismerve, az előirányzat módosításhoz, 

pótelőirányzat engedélyezéséhez nem járul hozzá.  

Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a költségvetési előirányzatokon belüli gazdálkodást 

folytasson.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézmény vezetőjét 

kérelmének elutasításról, valamint a képviselő testület figyelmeztetéséről, hogy a költségvetési 

előirányzatokon belül törvényes keretek megtartása mellett gazdálkodjon értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

9.A. Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2016. I. Negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolója 

 
Roza László István polgármester: a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2016. I. negyedéves pénzügyi és 

szakmai beszámolóját a képviselő-testület tagjai megkapták. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke:  A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, szóbeli kiegészítés után javasolta esetleges elfogadásra a képviselő testületnek, 

oka: hogy nem látni pl.: hogy az elkészült utcai eszközök önköltsége mennyi, valamint, hogy ezek milyen 

költségből készültek el. Megjegyzésre került, hogy az elkészült eszközök szépek, esztétikusak, csak jó 

lenne látni ezek bekerülési költségét.  

Furák Róbert képviselő: az utcai bútorok szépek, készült iránymutató tábla, de legyen egységes pld. 

fából. 
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Roza László István polgármester: az elkészült utcabútorok listája el lett küldve a környező 

önkormányzatoknak. 

Pogány Sándor képviselő: mennyibe kerülnek? 

Fekete Sándor BMESZ vezető: piaci áron vannak beárazva, tudok küldeni árlistát. 

Tóth Tamás képviselő: a tó környékére ne kerüljenek ki a beton virágtartók, fából kell készíteni. 

Furák Róbert képviselő: megújult a horgásztó környéke, reklámozni kell, hogy minél többen 

felkeressék. 

Roza László István polgármester javasolja a BMESZ 2016. I. negyedéves pénzügyi és szakmai 

beszámolójának elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016. (IV.28.) önkormányzati határozat 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2016. I. Negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolójának 

elfogadásáról  

 

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

Ellátó Szervezet 2016. I. Negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolója 

 az – az írásbeli és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézmény vezetőjét a szakmai beszámoló 

elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 471/2016. (IV.28.) önkormányzati határozat 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2016. I. Negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolójának 

elfogadásáról  

 

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

Ellátó Szervezet 2016. I. Negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolója 

 az – az írásbeli és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézmény vezetőjét a szakmai beszámoló 

elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

9.B. Hegesztő Inverter vásárlásához pótelőirányzat biztosításának kérése  

 
Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, pótelőirányzat engedélyezéséhez nem járul hozzá. Felhívja az intézményvezető 

figyelmét, hogy a költségvetési előirányzatokon belüli gazdálkodást folytasson. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016. (IV.28.) önkormányzati határozat a 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet pótelőirányzat tárgyában tett előterjesztésének elutasításáról  

 

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

Ellátó Szervezet hegesztő inverter vásárlásához kért pótelőirányzat kérelméről szóló írásos előterjesztést 

megismerve, a pótelőirányzat engedélyezéséhez nem járul hozzá.  

Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a szükséges eszközt a betervezett összeg keretein belül  

vásárolja meg, a költségvetési előirányzatokon belüli gazdálkodás szabályai szerint.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézmény vezetőjét 

kérelmének elutasításról, valamint a képviselő testület figyelmeztetéséről, hogy a költségvetési 

előirányzatokon belül törvényes keretek megtartása mellett gazdálkodjon, értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 472/2016. (IV.28.) önkormányzati határozat a 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet pótelőirányzat tárgyában tett előterjesztésének elutasításáról  

 

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

Ellátó Szervezet hegesztő inverter vásárlásához kért pótelőirányzat kérelméről szóló írásos előterjesztést 

megismerve, a pótelőirányzat engedélyezéséhez nem járul hozzá.  

Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a szükséges eszközt a betervezett összeg keretein belül  

vásárolja meg, a költségvetési előirányzatokon belüli gazdálkodás szabályai szerint.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézmény vezetőjét 

kérelmének elutasításról, valamint a képviselő testület figyelmeztetéséről, hogy a költségvetési 

előirányzatokon belül törvényes keretek megtartása mellett gazdálkodjon, értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

9. C. A műfüves pálya használati rendjének elfogadására  

 

Fekete Sándor BMESZ vezető: a műfüves pálya felügyeletére csökkent munkaképességűeket kellene 

alkalmazni, jelenleg ott lévő dolgozót tudnám hasznosítani. A pályadíj használatára sok panasz volt, 

szeretnénk egy új pályarendet kifüggeszteni.  

Tóth Tamás képviselő: a pályahasználati rend ki folt függesztve az Általános Iskolánál, élő határozat 

van arra, hogy mennyiért lehet igénybe venni a műfüves pályát. 

A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos előterjesztést megismerte, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja, úgy hogy az abban foglaltak, valamint a hatályban lévő díjszabások szigorúan 

kerüljenek betartásra. Egyben kéri a Bizottság hogy a műfüves pályára vonatkozó házirendet, 

szabályzatot  azonnal helyezzék vissza!  

Roza László István polgármester javasolja, hogy a műfüves pályára, annak használati díjára 

vonatkozóan a korábban alkalmazott és ég érvényben lévő pályarendet kell alkalmazni. 

 



C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv04_28 ny ülés_átküldött javított.doc19 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Berentei műfüves pálya használati rendjének 

elfogadására tett javaslatát - egyhangúlag határozat hozatal nélkül - nem támogatja, tekintettel arra, 

hogy a műfüves pályára, annak használati díjára vonatkozóan a korábban alkalmazott és még érvényben 

lévő pályarendet kell alkalmazni az intézménynek.  

Felhívja a képviselő testület az intézményvezető figyelmét a pályarend betartására, a díjtételek 

alkalmazására.  

 

 

10. D. Elvégzendő munkák a Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken lévő játékeszközök alatti terület 

betonozási, illetve gumilapozás árajánlatainak megvitatása  

 
Fekete Sándor BMESZ vezető: A Műszaki Ellátó Szervezet felmérte a Gagarin és Bajcsy-Zs. 

lakótelepeken lévő játékeszközök alatti terület betonozási, illetve gumilapozását. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ajánlatot 

megismerte, a munkát az abban szereplő paraméterekkel javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.  

Roza László István polgármester: az önkormányzat megrendeli a BMESZ-től a munkát. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016. (IV.28.) önkormányzati határozat a 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken lévő játékeszközök alatti terület 

betonozási, illetve gumilapozás árajánlatának elfogadásáról  

 

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

Ellátó Szervezet Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken lévő játékeszközök alatti terület betonozási, illetve 

gumilapozás árajánlatát elfogadja és a munka elvégzésére megbízást ad az önkormányzati intézmény – 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet - részére.  

 

A vállalt munka díja Bruttó 3.454.750.- ft  

 

A képviselő Testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézményvezetőjével a 

munka elvégzésére megbízási szerződést kössön.  

 

Az önkormányzat jelen beruházáshoz szükséges előirányzatot a 2016. évi költségvetés egyéb beruházások 

sorából kívánja felhasználni.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. 06.30  

 

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 473/2016. (IV.28.) önkormányzati határozat a 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken lévő játékeszközök alatti terület 

betonozási, illetve gumilapozás árajánlatának elfogadásáról  

 

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

Ellátó Szervezet Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken lévő játékeszközök alatti terület betonozási, illetve 

gumilapozás árajánlatát elfogadja és a munka elvégzésére megbízást ad az önkormányzati intézmény – 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet - részére.  

 

A vállalt munka díja Bruttó 3.454.750.- ft  

 

A képviselő Testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézményvezetőjével a 

munka elvégzésére megbízási szerződést kössön.  
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Az önkormányzat jelen beruházáshoz szükséges előirányzatot a 2016. évi költségvetés egyéb beruházások 

sorából kívánja felhasználni.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. 06.30  

 

9.F. Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken, valamint az Általános Iskola előtt lévő hulladéktárolók 

zárhatóvá tételének árajánlat megvitatása  

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ajánlatot 

megismerte, a munkát az abban szereplő paraméterekkel javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Összege: 486.972.- Ft . 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016. (IV.28.) önkormányzati határozat a 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet a Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken, valamint az Általános Iskola 

előtt lévő hulladéktárolók zárhatóvá tételének árajánlatának elfogadásáról  

 

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

Ellátó Szervezet a Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken, valamint az Általános Iskola előtt lévő 

hulladéktárolók zárhatóvá tételének árajánlatát elfogadja és a munka elvégzésére megbízást ad az 

önkormányzati intézmény – Berentei Műszaki Ellátó Szervezet - részére.  

 

A vállalt munka díja Bruttó 486.972.- ft .-  

 

A képviselő Testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézményvezetőjével a 

munka elvégzésére megbízási szerződést kössön.  

 

Az önkormányzat jelen beruházáshoz szükséges előirányzatot a 2016. évi költségvetés egyéb beruházások 

sorából kívánja felhasználni.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. 06.30  

 

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 474/2016. (IV.28.) önkormányzati határozat a 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet a Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken, valamint az Általános Iskola 

előtt lévő hulladéktárolók zárhatóvá tételének árajánlatának elfogadásáról  

 

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

Ellátó Szervezet a Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken, valamint az Általános Iskola előtt lévő 

hulladéktárolók zárhatóvá tételének árajánlatát elfogadja és a munka elvégzésére megbízást ad az 

önkormányzati intézmény – Berentei Műszaki Ellátó Szervezet - részére.  

 

A vállalt munka díja Bruttó 486.972.- ft .-  

 

A képviselő Testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézményvezetőjével a 

munka elvégzésére megbízási szerződést kössön.  

 

Az önkormányzat jelen beruházáshoz szükséges előirányzatot a 2016. évi költségvetés egyéb beruházások 

sorából kívánja felhasználni.  

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. 06.30  

 

9. E. A szabadidő központban létesülő játékeszközök alatti terület előkészítési munkálataira 

(földelőkészítés, betonozás, gumilapozás) árajánlat megvitatása  

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ajánlatot 

megismerte, a munkát az abban szereplő paraméterekkel javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Összege: 3.099.376.- ft - ft  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016. (IV.28.) önkormányzati határozat a 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet a szabadidő központban létesülő játékeszközök alatti terület 

előkészítési munkálataira (földelőkészítés, betonozás, gumilapozás) árajánlatának elfogadásáról  

 

 

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

Ellátó Szervezet a szabadidő központban létesülő játékeszközök alatti terület előkészítési 

munkálataira (földelőkészítés, betonozás, gumilapozás) árajánlatát elfogadja és a munka elvégzésére 

megbízást ad az önkormányzati intézmény – Berentei Műszaki Ellátó Szervezet - részére.  

 

A vállalt munka díja Bruttó 3.099.376.- ft 

A képviselő Testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézményvezetőjével a 

munka elvégzésére megbízási szerződést kössön.  

 

Az önkormányzat jelen beruházáshoz szükséges előirányzatot a 2016. évi költségvetés egyéb beruházások 

sorából kívánja felhasználni.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. 06.30  

 

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 475/2016. (IV.28.) önkormányzati határozat a 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet a szabadidő központban létesülő játékeszközök alatti terület 

előkészítési munkálataira (földelőkészítés, betonozás, gumilapozás) árajánlatának elfogadásáról  

 

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

Ellátó Szervezet a szabadidő központban létesülő játékeszközök alatti terület előkészítési 

munkálataira (földelőkészítés, betonozás, gumilapozás) árajánlatát elfogadja és a munka elvégzésére 

megbízást ad az önkormányzati intézmény – Berentei Műszaki Ellátó Szervezet - részére.  

 

A vállalt munka díja Bruttó 3.099.376.- ft 

A képviselő Testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézményvezetőjével a 

munka elvégzésére megbízási szerződést kössön.  

 

Az önkormányzat jelen beruházáshoz szükséges előirányzatot a 2016. évi költségvetés egyéb beruházások 

sorából kívánja felhasználni.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. 06.30  
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10. Napirendi pont 

 

Az Ady E. és József A. út forgalmi rendjéről és a veszélyes anyagok lakott településrészen történő 

szállításának tilalmáról, valamint Berente településnév székely rovásírással történő feltüntetéséről szóló 

önkormányzati határozat felülvizsgálata  

 
Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke:  Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat elfogadását.  

Nagy Boglárka jegyző az ülésen részletesen ismertette a határozat javaslatot.  

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

 

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 476/2016. (IV.28.) határozat az Ady E. és József 

A. út forgalmi rendjéről és a veszélyes anyagok lakott településrészen történő szállításának tilalmáról, 

valamint Berente településnév székely rovásírással történő feltüntetéséről 

 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § 

(2) bekezdésében foglalt hatáskörében a Berente Ady E. út és József A. út forgalmi rendjét az alábbiak 

szerint szabályozza:  

- A József A. út 16. számú lakóingatlantól a József A. út 57. számú lakóingatlanig egyirányú, a horgásztó 

felé (NY-i irányban), 

- Az Ady E. út teljes hosszában egyirányú a főtér felé (K-i irányban). 

A testület egyidejűleg  

- a József A. út 15. számú lakóingatlan előtti fekvőrendőr elbontását, valamint 

- a veszélyes anyagokat szállító gépjárművek behajtását tiltó tábla elhelyezését rendeli el (KRESZ 14. § 

(1) bekezdés y) pont) a berentei bekötőút és a BC Zrt veszélyes hulladék tárolójához vezető út 

kereszteződésébe, a berentei lakott terület felé vezető útszakasz elejére.  

A település közútjára az ADR hatálya alá tartozó gépjármű szerelvények (veszélyes anyag szállítók) 

palackos PB-gáz szállításra külön engedély birtokában jogosultak, melyet a település önkormányzatának 

jegyzője jogosult kiadni abban az esetben, ha a fuvarokmányban szereplő címzett csak így közelíthető 

meg.  

A behajtási engedélyt a gépjármű tulajdonosa, vagy üzembentartója, valamint szolgáltatás esetében 

működési engedéllyel rendelkező kérelmezheti. A behajtás célja tekintetében engedély adható a 

kérelmezett területen áruszállítást végzőnek, ki és berakodás időtartamára, de legfeljebb 60 percre, a 

behajtási engedély 1 évre adható ki, melyet évente újra szükséges megkérni.  

- engedélyezi továbbá a település lakott belterületén a Berente településnév székely rovásírással történő 

feltüntetését. 

A szükséges közúti jelzőtáblák kihelyezése és folyamatos karbantartása, valamint a bontási munka 

elvégzése a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet feladata. 

Jelen határozat elfogadásával az Ady E. és József A. út forgalmi rendjéről és a veszélyes anyagok lakott 

településrészen történő szállításának tilalmáról, valamint Berente településnév székely rovásírással 

történő feltüntetéséről szóló 197/2012.(VI.28.) határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: polgármester, jegyző       

Határidő: folyamatos 

 

11. Napirendi pont 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára 
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Nagy Boglárka jegyző: a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat jelenleg 2 fővel működik. A 

2012-ben megkötött Együttműködési Megállapodás nem tartalmazza a jogszabályi követelményeket. 

Jelen megállapodás kimondottan a jogszabályi követelményeket tartalmazza. Az Együttműködési 

Megállapodást a Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta, de szükséges a képviselő-testület jóváhagyása is. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, 4 igen és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a megkötendő együttműködési 

megállapodást.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016. (IV. 28.) Berente Község 

Önkormányzata és a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 

Megállapodás elfogadása  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Berente Község Önkormányzata 

és a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

 

A Képviselő-testület Berente Község Önkormányzata és a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti Együttműködési Megállapodást az előterjesztést tartalmazó 1. sz. Mellékletben foglaltak alapján 

fogadja el.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: értelem szerint  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 477/2016. (IV. 28.) Berente Község 

Önkormányzata és a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 

Megállapodás elfogadása  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Berente Község Önkormányzata 

és a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

 

A Képviselő-testület Berente Község Önkormányzata és a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti Együttműködési Megállapodást az előterjesztést tartalmazó 1. sz. Mellékletben foglaltak alapján 

fogadja el.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: értelem szerint  

 

12. Napirendi pont 

A Mosolyért Közhasznú Egyesület Támogatási Kérelme a „Segítség a Miskolci Gyermekklinika részére 

2016/2” program megvalósítása érdekében  

 
Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, egyhangúlag azonban úgy javasolja támogatni a BAZ, Megyei Egyetemi 

Oktatókórház Gyermek Osztályát, hogy a jelenlegi Szent Borbála Idősek Otthona részére átadott EKG 

eszközt – tekintettel arra, hogy használaton kívül van és hitelesítése sincs – az intézményi 

nyilvántartásból kivezetve, és az önkormányzati tulajdonba visszavételezés után adományozza – 
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hitelesítés és a könyvvezetésből való újbóli kivezetés után - a Kórház Gyermekosztálya részére. Az átadás 

feltételei tekintetében javasolja csatlakozni a Semmelweis napi kórházi rendezvényhez, amelyen a 

képviselő testület minden tagja részt kíván venni.  

Ezen javaslat szerint nem kívánja anyagilag támogatni a Mosolyért Közhasznú Egyesületet.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: a Szent Borbála Idősek Otthona nem használja az EKG eszközt. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat a 

Mosolyért Közhasznú Egyesület a „Segítség a Miskolci Gyermekklinika részére 2016/2” program 

megvalósítása érdekében kért támogatási kérelem elutasításáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megvitatta a Mosolyért Közhasznú Egyesület 

a „Segítség a Miskolci Gyermekklinika részére 2016/2” program megvalósítása érdekében kért 

támogatási kérelemét, úgy határozott, hogy a Gyermekklinika, BAZ. Megyei Egyetemi Oktatókórház 

gyermek Osztálya részére a Szent Borbála Idősek Otthona részére átadott EKG eszközt – tekintettel arra, 

hogy az intézmény nem tudja működése során használni (másik gép van használatban az intézményben – 

az intézményi nyilvántartásból kivezetve, és az önkormányzati tulajdonba visszavételezés után 

adományozza – hitelesítés és a könyvvezetésből való újbóli kivezetés után - a Kórház Gyermekosztálya 

részére.  

 

Az eszköz átadását a Semmelweis napi kórházi rendezvény időpontjára kívánja tenni.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a meghozott döntésről az 

érintetteket értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

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 478/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat a 

Mosolyért Közhasznú Egyesület a „Segítség a Miskolci Gyermekklinika részére 2016/2” program 

megvalósítása érdekében kért támogatási kérelem elutasításáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megvitatta a Mosolyért Közhasznú Egyesület 

a „Segítség a Miskolci Gyermekklinika részére 2016/2” program megvalósítása érdekében kért 

támogatási kérelemét, úgy határozott, hogy a Gyermekklinika, BAZ. Megyei Egyetemi Oktatókórház 

gyermek Osztálya részére a Szent Borbála Idősek Otthona részére átadott EKG eszközt – tekintettel arra, 

hogy az intézmény nem tudja működése során használni (másik gép van használatban az intézményben – 

az intézményi nyilvántartásból kivezetve, és az önkormányzati tulajdonba visszavételezés után 

adományozza – hitelesítés és a könyvvezetésből való újbóli kivezetés után - a Kórház Gyermekosztálya 

részére.  

Az eszköz átadását a Semmelweis napi kórházi rendezvény időpontjára kívánja tenni.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a meghozott döntésről az 

érintetteket értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

13. Napirendi pont 

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak egyesületének támogatás iránti kérelme  
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Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, egyhangúlag 50.000.- ft támogatást javasolt az egyesületnek.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat a 

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak egyesületének támogatás iránti kérelmének elbírálásról   

 

Berente község Önkormányzatának Képviselő- testülete 50.000 forint támogatást nyújt a Kazincbarcikai 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében civil szervezetek 

működési támogatása COFOG-on betervezendő előirányzat terhére.  

 

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

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 479/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat a 

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak egyesületének támogatás iránti kérelmének elbírálásról   

 

Berente község Önkormányzatának Képviselő- testülete 50.000 forint támogatást nyújt a Kazincbarcikai 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében civil szervezetek 

működési támogatása COFOG-on betervezendő előirányzat terhére.  

 

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

 

14. Napirendi pont 

Árajánlat a MikroVoks rendszer frissítésére, bővítésére (szavazórendszer korszerűsítése)  

 

 
Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést megismerte, egyhangúlag az frissítés és bővítés tekintetében az árajánlat elfogadására nem 

tesz javaslatot. Véleménye szerint ez most felesleges kiadás az önkormányzatnál. Olyan árajánlat kerüljön 

a testület elé, amin vannak paraméterek.  

Roza László István polgármester javasolja a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolta MikroVoks rendszer frissítésére, 

bővítésére (szavazórendszer korszerűsítése) adott árajánlatot. 

 

15. Napirendi pont 

A Bajcsy-Zs. úton történő parkoló kialakítási vázrajz jóváhagyása  

 
Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az 

előterjesztést megismerte, a tervezőkkel egyeztetett és a csatolt vázrajzok közül 4 igen, 1 tartózkodással a 

2. Számút javasolja elfogadásra.  
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Roza László István polgármester az élőközvetítés során bemutatja a terveket a lakosságnak.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat a 

Bajcsy-Zs. úton történő parkoló kialakítási vázrajz jóváhagyása tárgyában  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a Berente Bajcsy-Zs. úton 

történő parkoló kialakítási vázrajz tervezeteiről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy – az 

előzetesen tervezőkkel egyeztetett - és a csatolt vázrajzok közül jelen határozat mellékletét képező 2. 

Számú vázrajzot javasolja elfogadásra.  

 

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a tervezők 

értesítésére.  

 

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 480/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat a 

Bajcsy-Zs. úton történő parkoló kialakítási vázrajz jóváhagyása tárgyában  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a Berente Bajcsy-Zs. úton 

történő parkoló kialakítási vázrajz tervezeteiről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy – az 

előzetesen tervezőkkel egyeztetett - és a csatolt vázrajzok közül jelen határozat mellékletét képező 2. 

Számú vázrajzot javasolja elfogadásra.  

 

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a tervezők 

értesítésére.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

16. Napirendi pont 

Berente 0.5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése kapcsán a tervező tevékenység 

ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása  

 

Roza László István polgármester ismerteti a beérkezett árajánlatokat: 

 

 Pentatech Kft. (3525 Miskolc, Bruckner Győző út 99.) 

bruttó 10.109.200.- Ft 

 TISZA CAD Kft. (3300 Tiszaújváros, Szemere B. u. 6.) 

bruttó 10.096.500 Ft 

 Dél-Nyugat kft. (6723 Szeged, József a. sgt. 66.)  

bruttó 10.147.300.- Ft 

 
Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az írásos 

előterjesztést és bontási ajánlatokat megismerte, és a Tisza Cad Kft. Szeged tervező cég bruttó 10.096.500 

ft összegű ajánlatát egyhangúlag elfogadásra javasolja, és a céggel való szerződést megkötésre.  

Pogány Sándor képviselő: arról volt szó, hogy gazdasági társaság pályázhat, a Nonprofit Kft. nem 

tudjuk mikor alakul meg. Nekem nem tetszenek ezek az összegek, nem kapkodnék vele. Ha nem muszáj, 

ne döntsünk. 
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Roza László István polgármester: dönthet úgy a képviselő-testület, hogy elnapolja. 

Nagy Boglárka jegyző: kérem a testülettől, hogy döntsön, ez az  ajánlatkérés megtörtént. Van az 

önkormányzatnak egy közbeszerzési terve, a testület felhívhatja a jegyző figyelmét, hogy a közbeszerzési 

tervet kezdje el módosítani, hiszen ezen szolgáltatással és beruházással nem is tervezett. Ha a tervet 

módosítjuk, akkor javasolni szeretném egy közbeszerző megkeresését, vállaljon garanciát és felelősséget 

az ajánlatok megkérésétől.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat a 

Berente 0.5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése kapcsán a tervező tevékenység 

ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása tárgyában  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta - egy 2007. évi LXXXVI. törvény 

3. § 32. pontja szerinti - legfeljebb 0,5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése 

kapcsán a tervező tevékenység ellátására vonatkozóan - kiírt közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzési eljárásban - nem hirdet nyertes ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy a 2016 évi költségvetésben a 

szolgáltatásra tervezett összeg alacsonyabb a legalacsonyabb ajánlatban szereplő ártól is.  

 

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az ajánlatot adók 

értesítésére.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 481/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat a 

Berente 0.5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése kapcsán a tervező tevékenység 

ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása tárgyában  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta - egy 2007. évi LXXXVI. törvény 

3. § 32. pontja szerinti - legfeljebb 0,5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése 

kapcsán a tervező tevékenység ellátására vonatkozóan - kiírt közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzési eljárásban - nem hirdet nyertes ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy a 2016 évi költségvetésben a 

szolgáltatásra tervezett összeg alacsonyabb a legalacsonyabb ajánlatban szereplő ártól is.  

 

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az ajánlatot adók 

értesítésére.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

17. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

7.1 Napelempark önerőből való megvalósítására javaslattétel  

 

Roza László István polgármester: A településnek a fenntarthatóságáról a mindenkori önkormányzatnak 

és annak képviselő-testületének kell gondoskodnia. Szélerőmű Magyarországon már nem engedélyezett, 
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illetve a megépítése horribilis összeget emészt fel. A geotermikus energia felhasználása engedélyezett, de 

szinten horribilis összeggel jár.  

Befektetés: 490 kWh névleges inverter teljesítményű kiserőmű 572,73 kW napelem csatlakoztatásával, 

várható éves energiahozama 639446 kWh. Ez egy hálózatra visszatápláló napelemes rendszer. Napelem 

park ára megközelítőleg 230.000.000.- Ft + ÁFA. Számolni kell a napelem élettartamával, ami 25-35 év. 

az évi 639000 kW megtermelt energiát a KÁT szerint nettó 32,42 Ft/kWh (bruttó 41 Ft) veszi át a 

szolgáltató. Évi nettó 20.700.000 Ft az az összeg, amit ezzel a befektetéssel az önkormányzat tud 

számolni. 1 MWh teljesítmény már 5 év alatt megtérül és az azt követő 25 évben megközelítőleg nettó 

517.500.000 Ft nyereséget fog a település költségvetésébe adni. 

Az önkormányzat saját erőből hozná létre a napelem parkot, ez a beruházás munkahelyteremtő beruházás 

is lenne. Pályázat útján is meg kell tenni, hogy ez a település élhetőbb legyen. Berente község 

áramellátást el tudná látni 2 MWh-nyi napelem park, ami 120 mFt-ot hoz az önkormányzat kasszájába. 

Tóth Tamás képviselő: a Solarcellhungary adott egy leírást, hogy hogy valósulhatna meg, de sok benne 

a hiányosság. Támogatom a napelem parkot és támogatni is fogom, de ezt a céget nem és talán megfelelő 

előkészítés is szükséges lenne.   

Roza László István polgármester: ez egy figyelemfelkeltő, nincs még egyelőre kiírva pályázat. 

Tóth Tamás képviselő: hol van az a terület, ahol meg lehetne valósítani? Olyan szakember kellene, aki 

ebben jártas.  

Roza László István polgármester: felvettem a kapcsolatot cégekkel, Berentén a marhatelep környéke 

alkalmas terület.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 

beszerzésekkel kapcsolatos szabályzat átnézését követően javasolja ezen napirendi pont megtárgyalását. 

Kéri, hogy szakember bevonását követően egy elkészült mindenre kiterjedő hatástanulmány elkészítését, 

melynek ismeretében szeretne megalapozottan javaslati döntést tenni.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat a 

Berentén létesítendő Napelempark önerőből való megvalósítására tett javaslat elutasításáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az írásos előterjesztést és a 

polgármester szóbeli kiegészítését; melyet követően úgy határozott, hogy hatástanulmány, tanulmányterv, 

szakmai számítások nélkül a határozat mellékletét képező előterjesztés alapján ezen saját beruházás 

megvalósítását nem tudja támogatni.  

 

Javasolja, hogy a saját beruházás érdekében, szakember bevonásával készüljön el, egy mindenre kiterjedő 

hatástanulmány, szakmai számításokat tartalmazó megalapozott előterjesztés (pontos helyrajzi számok 

megjelölésével), melyet követően újbóli napirendre tűzést követően a képviselő testület megtárgyal. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 482/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat a 

Berentén létesítendő Napelempark önerőből való megvalósítására tett javaslat elutasításáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az írásos előterjesztést és a 

polgármester szóbeli kiegészítését; melyet követően úgy határozott, hogy hatástanulmány, tanulmányterv, 

szakmai számítások nélkül a határozat mellékletét képező előterjesztés alapján ezen saját beruházás 

megvalósítását nem tudja támogatni.  

 

Javasolja, hogy a saját beruházás érdekében, szakember bevonásával készüljön el, egy mindenre kiterjedő 

hatástanulmány, szakmai számításokat tartalmazó megalapozott előterjesztés (pontos helyrajzi számok 

megjelölésével), melyet követően újbóli napirendre tűzést követően a képviselő testület megtárgyal. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 Észrevétel, bejelentés 

 
Pogány Sándor képviselő: munkavégzéshez szabálytalanul szállítják a dolgozókat az önkormányzati 

járműveken, erre az intézményvezetőnek oda kell figyelni. 

Furák Róbert képviselő: a szelektív hulladékgyűjtő edényeket 2016. május 2-án fogja a ZöldVölgy Kft. 

elszállítani. 

Roza László István polgármester: a lakhatási támogatás és a lakhatást kiegészítő önkormányzati 

támogatás kifizetése 2016. május 2-án történik.  

 

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

folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Roza László István     Nagy Boglárka   Nyeste József  

polgármester     jegyző    jkv.hitelesítő 

 

 

 

Melléklet:  Civil szervezetek beszámolói 
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