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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. július 27-én az Önkormányzati 

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

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 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 Nyeste József képviselőt 

javasolja. 

Napirendi pont előtt:  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Napirendi pontok: 

 

1. „Berente Község Településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek 

elkészítésére” beérkezett tervezői árajánlatok megvitatása és elbírálása   

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Szent Borbála Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házi segítségnyújtás  

Szakmai programjának, és az Idősek Otthona házirendjének módosítására beérkezett előterjesztés 

megtárgyalása, elfogadása  

Előterjesztő: polgármester, szóbeli kiegészítés: intézményvezető  

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, a települési 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásáról szóló 27/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

egyidejű hatályon kívül helyezése.  

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása  

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

- 5.1. Sebességmérő berendezés telepítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása  

- 5.2. Temetői urnafal kialakítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása  

- 5.3. Kérelem megtárgyalása az Off-Road verseny támogatására  

- 5.4. Közösségi busz igénylésére benyújtott egyedi kérelmek elbírálása   

- 5.5. Támogatás iránti kérelmek megtárgyalása  

- 5.6.TOP-3.2.1-15-BO1 – önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiírásra  

Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése pályázat benyújtásáról 

polgármesteri tájékoztatás  

- 5.7. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel lehetősége 

- 5.8. Általános Iskola kérelme 
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- 5.9. Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonában lévő Berente, Gagarin utca 7. ingatlan 

licittárgyalásáról 

 

Zárt ülés:  

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

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

7. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása  

Előterjesztő: polgármester  

Mötv. 46§ 2. bek. c. pontja alapján: 

8. Egyedi lakossági kérelem elbírálása  
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.  

 

Nyeste József képviselő: nem minden intézményvezető jelent meg a képviselő-testületi ülésen. El kell 

dönteni, hogy az intézményvezetőnek jelen kell lenni vagy sem a képviselő testület ülésein. 

Felmerülhetnek olyan kérdések, amire csak az intézményvezető tud válaszolni. A Település Gondnokság 

vezetője jelen van, de a BMESZ vezetője és az Óvoda vezetője nincs.  

Napirendi pont előtt:  

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Nagy Boglárka jegyző ismerteti a két ülés között tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatok 

teljesítéséről szóló beszámolót.  

Roza László István polgármester kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el a beszámolót. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő képviselő nem szavazott, határozathozatal nélkül 

elfogadta a lejárt határidejű határozatokról készült jegyzői tájékoztatót. 

 

Polgármesteri tájékoztató: 

Roza László István polgármester: az önkormányzati bérlakások száma 14. Azok a bérlők, akiknek 

lakbértartozása áll fen az önkormányzat felé, őket egyeztetésre hívtuk be. Aláírták az új bérleti 

szerződéseket, amely azt jelenti, hogy az abban foglaltakat be kell tartaniuk, valamint a bérleti díjakat is 

fizetni kell. Akik nem fizetik a bérleti díjat, először felszólításra kerültek, valamint azt követően 

felmondásra kerülnek a bérleti szerződések.  

Nyeste József képviselő: a tegnapi bizottsági ülésen beszéltünk erről. A testület hozott egy egyhangú 

döntést, a lakosoknak ehhez kell tartaniuk magukat. Amit a polgármester elmondott a bérlakásokra 

vonatkozott, de vannak olyan lakosok, akik egyéb tartozással rendelkeznek az önkormányzat felé. Pl.: a 
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beruházási kölcsönt nem fizetik. Ez a fajta szigorúság kihat majd a többi lakosra is, akiknek másfajta 

tartozása van az önkormányzattal szemben.  

 

1. Napirendi pont 

„Berente Község Településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészítésére” 

beérkezett tervezői árajánlatok megvitatása és elbírálása   

 

Tóth Tamás képviselő mint a PGÜB elnöke: 2016. május 31-én megtörtént a borítékbontás, melyben 

ajánlatot adtak Berente Község Településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek 

elkészítésére: 

 Stúdió Kft.:   8.255.000.- Ft 

 Nóvia Kft.:   7.620.000.- Ft 

 VÁTI Kft-LA-URBE Kft.:  5.969.000.- Ft 

 

Bizottsági javaslat: 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A PGÜB elnapolásra javasolja a napirendet azzal, hogy a 

jegyző kerüljön felhatalmazásra, hogy a napirendi pont kapcsán a bizottsági ülésen felmerült aggályokat, 

kérdéseket egyeztesse le az ajánlatot tevőkkel.  

Roza László István polgármester: a bizottsági javaslat alapján javasolja a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő képviselő nem szavazott határozathozatal nélkül 

elnapolja a Berente Község Településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek 

elkészítésére beérkezett tervezői árajánlatokat. 

 

2. Napirendi pont 

Szent Borbála Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házi segítségnyújtás  Szakmai 

programjának, és az Idősek Otthona házirendjének módosítására beérkezett előterjesztés 

megtárgyalása, elfogadása  

 

Dobi Andrea SztBIO vezető: a módosításokra a törvényi változások miatt került sor.  

Pogány Sándor képviselő: a SZMSZ-ben 59 fő létszám szerepel, a költségvetésben pedig 62 fő, a két 

szám nem egyezik.  

Dobi Andrea SztBIO vezető: két üres álláshely van, ezt közfoglalkoztatottakkal látjuk el, ez spórolás, a 

bér megtakarítása.  Két helyettest választottam: általános helyettes, szakmai helyettes. Az általános 

helyettes segíti az intézmény munkáját, a szakmai helyettes figyeli a szakmai részét, segíti a munkámat.  

Pogány Sándor képviselő: az SZMSZ-t is módosítani kell a két helyettessel. Az SZMSZ-ben 1 fő van 

intézményvezető helyettesként megjelölve. Ha az SZMSZ-ben 59 fő szerepel, akkor a költségvetést is 

módosítani kell 59 főre.  

Nagy Boglárka jegyző: a létszám meghatározása a költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében szerepel. A 

költségvetési rendelet módosítására a soron következő testületi ülésen kerül sor. Ekkor kerül módosításra 

az intézmények személyi állománya is, létszámban jelenleg nem kell döntenie a képviselő testületnek. 

Nyeste József képviselő: miért kell igazodni pld. a hivatalnak a SzBIO-hoz? Publikus, hogy ki a két 

helyettes? 

Dobi Andrea SztBIO vezető:  

Általános helyettesem: Szilágyi Gabriella 

Szakmai helyettesem: Fodorné Szabó Erika 

Nevesíteni fogom, melyik feladaton milyen beosztásban vannak a dolgozók.  

Nagy Boglárka jegyző: jelen határozatban az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a házi 

segítségnyújtás szakmai programját és a Házirendet kell elfogadni. A költségvetési rendelet módosítása 

az önkormányzatot és annak minden intézményét érinti.  

 

Bizottsági javaslat: 
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Tóth Tamás képviselő, mint a GPÜB elnöke: a GPÜB elfogadásra javasolja a Szent Borbála Idősek 

Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házi segítségnyújtás, Szakmai programjának, és az 

Idősek Otthona házirendjének módosítását. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(V. 26.) határozata a Szent Borbála 

Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házi segítségnyújtás Szakmai programjának, és 

az Idősek Otthona házirendjének elfogadásáról, jóváhagyásáról 

 

 
Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Borbála Idősek Otthona Szervezeti és 

Működési Szabályzatának, Házi segítségnyújtás  Szakmai programjának, és az Idősek Otthona házirendjét 

jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.  

 

A Képviselő-testület a Szent Borbála Idősek Otthona 89/2013. (03.28.) és a 84/2014. (03.27.) Kt. sz. 

határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot, Házi segítségnyújtás  Szakmai programját, 

és az Idősek Otthona házirendjét hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: polgármester, intézményvezető  

Határidő: azonnal 

 

Roza László István polgármester: felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő képviselő nem szavazott meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 622/2016.(VII. 27.) határozata a Szent Borbála 

Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házi segítségnyújtás Szakmai programjának, és 

az Idősek Otthona házirendjének elfogadásáról, jóváhagyásáról 

 
Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Borbála Idősek Otthona Szervezeti és 

Működési Szabályzatának, Házi segítségnyújtás  Szakmai programjának, és az Idősek Otthona házirendjét 

jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.  

 

A Képviselő-testület a Szent Borbála Idősek Otthona 89/2013. (03.28.) és a 84/2014. (03.27.) Kt. sz. 

határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot, Házi segítségnyújtás  Szakmai programját, 

és az Idősek Otthona házirendjét hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: polgármester, intézményvezető  

Határidő: azonnal 

 

3. Napirendi pont 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, a települési 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásáról szóló 27/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet egyidejű 

hatályon kívül helyezése.  

 

Nagy Boglárka jegyző: 2016. április 1. napjával hatályba lépett az állami hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint 

az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 69/2016. (III. 31.) Korm. rend.). 

 

A 69/2016. (III. 31.) Korm. rend. hatályba lépése jelentős változásokat vezetett be a hulladékgazdálkodás 

területén, melyek Berente Község Önkormányzata hulladékgazdálkodásról szóló 27/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezését, új rendelet megalkotását teszi szükségessé.  
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Változások: 

- a Kormány a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami feladatainak ellátására létrehozott egy 

Koordináló szervet (továbbiakban: Koordináló szerv), mely Koordináló szerv feladatainak 

ellátására a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot (továbbiakban: NHKV Zrt.) jelölte ki. 

Ismerteti a rendelet szövegét.  

 

Furák Róbert képviselő: a befogadó hely címét, nyitvatartási rendjét közzé kell tenni a lakosság 

számára.  

Nyeste József képviselő: a lakosság néminemű felelőssége mellett nem mehetünk el szótlanul. Hiába van 

a tároló helyiség – elsősorban a lakótelepekre gondolok – a tárolóedények mellé helyezik el a hulladékot 

és a nem használt tárgyakat. A szelekciót nekünk kell megoldani.  

Furák Róbert képviselő: ne használjuk a patakmedret kukának, el lehet helyezni a szemetet a 

tárolókban, ez közös érdek.  

 

Bizottsági javaslat: 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a GPÜB megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet 

rendeletet. 

Roza László István polgármester javasolja a rendelet elfogadását az előterjesztésben szereplő 

tartalommal.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 

13/2016. (VII.30.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

(a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

 

4. Napirendi pont 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása  

 

Nagy Boglárka jegyző: Berente Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

közfeladatát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: 

Társulás) útján látja el. 

 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenleg hatályos Társulási 

Megállapodása a 2014. február 19. napján 8/2014. (II. 19.) határozattal került elfogadásra, és 2014. 

szeptember 25. napján lépett hatályba. Az azóta eltelt időszakban számos Társulási Tanács által hozott 

döntés, az ellenőrző szervek észrevételei, valamint jogszabályváltozások okán szükségszerű a Társulási 

Megállapodás módosítása, és annak egységes szerkezetben történő elfogadása. 

 

Bizottsági javaslat: 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a GPÜB megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 

javasolja.  

Roza László István polgármester javasolja elfogadni az előterjesztésben szereplő tartalommal a 

határozati javaslatot:  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő képviselő nem szavazott, meghozta az alábbi 

határozatot: 
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Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 623/2016. (VII.27.) önkormányzati határozat a 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodást elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről szóló 

határozat kivonatát a döntés meghozatalát követően azonnal küldje meg a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Munkaszervezete részére. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

5. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

5.1. Sebességmérő berendezés telepítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása  

 

Roza László István polgármester ismerteti a sebességmérő berendezés telepítésére beérkezett 

árajánlatokat: 

 Hexium Kft. Budapest:    4.127.500.- Ft 

 Instax Biztonságtechnikai Kft. Tiszaújváros    831.689.- Ft 

 New Duett Kft. Budapest   nem adott ajánlatot 

  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a GPÜB megtárgyalta a sebességmérő berendezés 

telepítését és az alábbi javaslatot teszi a képviselő-testület felé. 

 

Bizottsági javaslat: 

A bizottság javaslata alapján a településre beérkező sziget kiépítését javasolja mindkét irányban, hogy a 

forgalom lassításra kerüljön. A beérkezett ajánlatok közül az igazán visszatartó erőnek a rendőrségre 

beköthető ajánlatot tartja, javasolja a bizottság, hogy a kiépítéssel kapcsolatban a jegyző vegye fel a 

kapcsolatot a Közútkezelő Kht-val és következő ülésre készüljön előterjesztés e kiépítés tárgyában. Addig 

jelen ajánlatok elbírálását elnapolja.  

Roza László István polgármester: a bizottsági javaslat alapján javasolja a sebességmérő berendezés 

telepítésének elnapolását. 

 

A képviselő-testület  6 igen, 0 nem szavazattal, 1fő képviselő nem szavazott, határozathozatal nélkül 

elnapolja a sebességmérő berendezés telepítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalását. 

 

Furák Róbert képviselő: a lassító szigeten felül, a bizottsági ülésen javasoltam, hogy vizsgáljuk felül az 

önkormányzati utakat is, kezdjük el az utak felújítását, bitumenek javítását, egy esetleges költségvetés 

elkészítését.  

Pogány Sándor képviselő: a 26-os út mellett a BC sarkánál a kerékpárútnál kidőlt az elsőbbségadás 

kötelező tábla – balesetveszélyes. Mikor lesz záróvonal? 

Nagy Boglárka jegyző: felvettük a kapcsolatot a Közútkezelő Kht-val, tegye meg a bejárást, mert 

balesetveszélyes. Ideiglenes forgalomba helyezése van az útnak egyelőre. az eljárás ideje 30 munkanap, 

bízom benne, hogy augusztus végére rendben lesz, hiszen a Közútkezelő az akire várunk most.  

Pogány Sándor képviselő: emlékeztetőt kell küldeni nekik.  

Tóth Tamás képviselő: Berente belterületén is meg kellene vizsgálni a kresz táblákat, az Ady E. út 

beláthatatlan útszakasz, tükröt kellene elhelyezni.  

Furák Róbert képviselő: elkerülő út karbantartása: folyamatos probléma a kavics, sár felhordása. 

Tisztítása fontos lenne, télen nagyon balesetveszélyes, személyesen is tapasztaltam ezt. A törmelék és a 

sár mikor lesz eltakarítva? Örülnék, ha az út takarítási rendje le lenne írva a következő testületi ülésre.  

Heutschy László TG vezető: a sarat folyamatosan takarítjuk, a törmeléket el fogjuk szállítani, 

fokozatosan figyelünk erre.  

Pogány Sándor képviselő: gyomtalanítani is kellene és pótolni a hiányzó oszlopokat. 

Heutschy László TG vezető: ezt megcsinálhatjuk, de akkor egy költségvetést kell elkészítenünk. 
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Nyeste József képviselő: ez a dolog tervezhető. Ahhoz, hogy az út le legyen takarítva, gyomirtózva 

kértek egy összeget? Meg kellene hallgatni a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 

Heutschy László TG vezető: tavaly a padkát teljesen feltúrták, mi a vegyszerezésre és a 

szegélyvágóknak az üzemanyagköltségére kértünk pénzt. Az újonnan készült útnak a két oldalát 

gyomtalanítottuk, ez az út be sincs fejezve, megállt ez a dolog, az út szélének az állaga romlik. Szívesen 

rendbe tesszük és ütemtervet is készítünk, de ebben még megkeresés nem volt. 

Pogány Sándor képviselő: Beretén az utakat mindenki látja, - úgy néz ki, mint a szemétdomb. A 

költségvetésben van pénzt az út karbantartására. Fél éves téma az fényvisszaverő vezetőoszlop hiánya. 

Abban erősít meg, hogy nem megy a munka. Arról beszélünk, ami nem a testület dolga.  

Roza László István polgármester: van két intézménye az önkormányzatnak, akiknek az lenne a feladata, 

hogy a területeket rendbe tegye. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy a költséget biztosítsa. Szóba 

sem kellett volna jönni az út állagának.  

Nyeste József képviselő: egyetértek Pogány képviselővel. Ezeket a dolgokat fel sem kellett volna vetni, 

az intézményvezetőnek ezeket meg kellene látni, ne a képviselő lássa már meg, hogy a traktor az útra 

felvitte a sarat. Már várom az új ügyvezetőt. 

 

5.2. Temetői urnafal kialakítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása  

 

Roza László István polgármester ismerteti a temetői urnafal kialakítására beérkezett árajánlatokat: 

 

 Walter Kőfaragó Bt. Sárok   942.645.- Ft 

 Nagy László és Társa Debrecen   685.800.- Ft 

 Urbánszki Roland Múcsony   650.000.- Ft 

 Márnit Sajószentpéter             1.248.410.- Ft 

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: az GPÜB megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi 

javaslatot teszi: 

 

Bizottsági javaslat: 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PGÜB elnöke:A bizottság javasolja, hogy a beérkezett terveket a hivatal 

tegye fel az önkormányzat honlapjára, képújságra és a lakosság részéről kerüljön véleményezésre, új 

lakossági javaslatok kikérésére. Egyben a temetői támfal állapotát szükséges szakemberrel felméretni, 

mert a támfal meg van repedve.  

Pogány Sándor képviselő: felmerült már, hogy a temető szabályzatát el kellene készíteni. Azt is meg 

kellene beszélni, ha elkészül az urnafal, hogy fog működni, milyen feltételekkel. 

Nyeste József képviselő: nem igazán tetszenek az árajánlatok. Ki kell kérni a lakosság véleményét, 

javaslatát, hogy melyik tetszene. Közzé kell tenni a honlapon és a helyi képújságban. 

Furák Róbert képviselő: elképzeléseket szeretnék látni és arról mondjanak véleményt a lakosok. 

Nyomatékosan szeretném sürgetni a térfigyelő kamerarendszer bővítését, ez egy kicsit megállt.  

Roza László István polgármester: az ÉMÁSZ engedélyére várunk, az engedély után fel lesz telepítve a 

kamera.  

Nyeste József képviselő: mi volt az oka annak, hogy a közvilágítási lámpák nem égtek? 

Roza László István polgármester: az új szolgáltatóval júniusban lett megkötve a szerződés, össze lettek 

írva a hibás lámpatestek, írásban el lett küldve az ÉMÁSZ felé. 

 

Roza László István polgármester javasolja a bizottsági javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadja a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi bizottság 

javaslatát a temetői támfal kialakításával kapcsolatban. 

 

5.3. Kérelem megtárgyalása az Off-Road verseny támogatására  

 

Tóth Tamás képviselő: kezdeményezésemre az idén is meg szeretnénk rendezni a már hagyománnyá vált 

Off-Road versenyt. Mint az előző években is, idén is az Észak Off-Road Egyesület bajnoki futamának 

egyik helyszíne lenne településünk. A 2016. szeptember 30. – október 01. napján tartandó versenyt 

400.000.- Ft összegben támogatni szíveskedjen a képviselő-testület. A támogatási összeget az 
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önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő rendezvények szervezése, előirányzata biztosítaná, 

mely nem veszélyezteti az önkormányzat által elfogadott programok megvalósítását.  

A kérelemben szerepel a rendezvény lebonyolításához kért egyéb támogatás. 

Roza László István polgármester a költségvetést nem fogja érinteni. 

 

 

Bizottsági javaslat: 

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a GPÜB javasolja a kérelemben foglaltak támogatását. 

 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2016. (VII.27.) Kt. sz. határozata a 

településen megrendezésre kerülő Off-Road rendezvény támogatásáról.   

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. Szeptember 30 és október 01. Napján 

megrendezésre kerülő Észak Off-Road Egyesület bajnoki futamának, Berente Községben szervezet 

versenyéhez az önkormányzat rendezvényeire szervezésére elkülönített előirányzata terhére 400.000.- ft 

összeget biztosít, az alábbiak szerint:  

- A falu végén, az erdő alatt található rét depó biztosítása céljából  

- Az önkormányzat tulajdonában lévő erdei utak használata 

- A depóhoz 220V biztosítása, reflektorokra a depó megvilágításához  

- Sörpadok, asztalok, sörsátrak biztosítása  

- Polgárőrség segítsége a rendezvény biztosításához  

- 1-2 munkagép, vagy traktor  

- Nem ivóvíz minőségű víz (1-2 m3)  

- A verseny végeztével a depóterület rendbetétele  

- Hulladéktároló edények kihelyezése  

 

A képviselő testület az előterjesztésben foglaltak szerint az előirányzott keret  terhére biztosítja a 

továbbiakat:  

- Mobil WC (2 db)  

- Meleg, hideg élelem versenyzők, bírók részére, műanyag evőeszközök  

- Egészségügyi szolgáltatás  (eü.ellátás biztosítása)  

- Kupák 

- Útvonalengedély (erdőfelügyelettől)  

- Egyedi versenymatrica  

- Pályaszalag  

- Láthatósági mellények biztosítása  

- JCB biztosítása, kisebb talajrendezési munkák elvégzéséhez  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb a rendezvény vége  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő képviselő nem szavazott meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

 Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 624/2016. (VII.27.) Kt. sz. határozata a 

településen megrendezésre kerülő Off-Road rendezvény támogatásáról.   
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Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. Szeptember 30 és október 01. Napján 

megrendezésre kerülő Észak Off-Road Egyesület bajnoki futamának, Berente Községben szervezet 

versenyéhez az önkormányzat rendezvényeire szervezésére elkülönített előirányzata terhére 400.000.- ft 

összeget biztosít, az alábbiak szerint:  

- A falu végén, az erdő alatt található rét depó biztosítása céljából  

- Az önkormányzat tulajdonában lévő erdei utak használata 

- A depóhoz 220V biztosítása, reflektorokra a depó megvilágításához  

- Sörpadok, asztalok, sörsátrak biztosítása  

- Polgárőrség segítsége a rendezvény biztosításához  

- 1-2 munkagép, vagy traktor  

- Nem ivóvíz minőségű víz (1-2 m3)  

- A verseny végeztével a depóterület rendbetétele  

- Hulladéktároló edények kihelyezése  

 

A képviselő testület az előterjesztésben foglaltak szerint az előirányzott keret  terhére biztosítja a 

továbbiakat:  

- Mobil WC (2 db)  

- Meleg, hideg élelem versenyzők, bírók részére, műanyag evőeszközök  

- Egészségügyi szolgáltatás  (eü.ellátás biztosítása)  

- Kupák 

- Útvonalengedély (erdőfelügyelettől)  

- Egyedi versenymatrica  

- Pályaszalag  

- Láthatósági mellények biztosítása  

- JCB biztosítása, kisebb talajrendezési munkák elvégzéséhez  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb a rendezvény vége  

 
5.4. Közösségi busz igénylésére benyújtott egyedi kérelmek elbírálása   

 

Roza László István polgármester: a közösségi busz igénylésére két kérelem érkezett.  

Nagy Boglárka jegyző: a képviselő-testület hozott egy határozatot, amelyben szabályozta a közösségi 

autóbusz igénylésének rendjét. Azért került a képviselő-testület elé a kérelem, mert a közösségi célra 

elkülönített költségvetési forrás előirányzata kimerült. Költségvetési előirányzatot kellene módosítani, 

aminek a tervezett határideje augusztus hónap. Előirányzatot kell módosítani a Nonprofit Kft. miatt is. 

Jelen pillanatban ezért nem lehetett az utazásoknak eleget tenni. A kérelmet el kell utasítani. 

Nyeste József képviselő: itt arról van szó, hogy a közösségi buszt csára búra lehetett igényelni, már a 

lakosság részéről is jöttek panaszok, állandóan ugyanazok a lakosok utaztak. Itt valamiféle módosításra 

volt szükség, a testület hozott egy határozatot, következetesnek kell lenni, innentől kezdve tartom magam 

a határozathoz. Azok a kérelmek amik most érkeztek be, a határozat meghozatala előtt átmentek volna. 

Szerintem ez igazságos, ezt rendbe kellett tenni. Megjegyezni kívánom, senki ellen nem irányul a dolog. 

Nagy Boglárka jegyző: arra kérek mindenkit, akik előzetesen június 30-a előtt egyeztettek, jöjjenek be a 

hivatalba, hogy kivel és mit egyeztettek. 

Pogány Sándor képviselő: megint sokadszor beszélünk a buszról. Hoztunk egy határozatot és nem 

haladunk semmire. Azt mondom, nem kell odaadni a buszt, mert csak probléma van vele. Él a meghozott 

határozat, abban foglaltak szerint kell eljárni.  

 

Bizottsági javaslat: 

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A bizottság döntése szerint az önkormányzati határozat a 

mérvadó a közösségi busz használatára vonatkozó szabályok, az abban foglaltak betartására kell 
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törekedni. Tekintettel arra, hogy a közösségi célra elkülönített költségvetési forrás előirányzata elfogyott, 

így a képviselő testületnek sincs lehetősége előirányzat módosítása nélkül a közösségi buszt egyedi 

döntések alapján engedélyezni.  

 

 

 

5.5. Támogatás iránti kérelmek megtárgyalása  

 

 Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 

 
Roza László István polgármester ismerteti a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét. 

 

Bizottsági javaslat: 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a GPÜB megtárgyalta a Medicopter Alapítvány 

támogatási kérelmét, mivel a költségvetésben nem került tervezésre, így támogatási kérelmét a bizottság 

elutasításra javasolja.  

 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2016. (VII.27.) Kt. sz. határozata a 

MEDICOPTER Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 

51., 1/1) támogatás iránti kérelmét elutasítja.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét az alapítványt a döntésről értesítse.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő képviselő nem szavazott meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 625/2016. (VII.27.) Kt. sz. határozata a 

MEDICOPTER Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 

51., 1/1) támogatás iránti kérelmét elutasítja.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét az alapítványt a döntésről értesítse.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 Ragály Község Önkormányzatának kérelme 

 

Roza László István polgármester ismerteti Ragály Község Önkormányzatának támogatási kérelmét. 

 

Bizottsági javaslat: 

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a GPÜB megtárgyalta Ragály Önkormányzat támogatási 

kérelmét, mivel a költségvetésben nem került tervezésre, és az önkormányzat saját rendezvényeire 
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biztosít költségvetési keretet, településünkön rendezvények látogathatóak, ezért más település 

rendezvényének megszervezésére támogatást a bizottság nem javasol.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2016. (VII.27.) Kt. sz. határozata Ragály 

Község Önkormányzati Hivatal támogatás iránti kérelmének elbírálásáról  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ragály Község Önkormányzati Hivatal (3724 Ragály, 

Rákóczi F. Út 16.) támogatás iránti kérelmét elutasítja.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy Ragály Község 

Önkormányzatának Polgármesterét a döntésről értesítse.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő képviselő nem szavazott meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 626/2016. (VII.27.) Kt. sz. határozata Ragály 

Község Önkormányzati Hivatal támogatás iránti kérelmének elbírálásáról  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ragály Község Önkormányzati Hivatal (3724 Ragály, 

Rákóczi F. Út 16.) támogatás iránti kérelmét elutasítja.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy Ragály Község 

Önkormányzatának Polgármesterét a döntésről értesítse.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

5.6.TOP-3.2.1-15-BO1 – önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiírásra  Berente 

település közintézményeinek energetikai korszerűsítése pályázat benyújtásáról polgármesteri 

tájékoztatás  

 

Roza László István polgármester: a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívást tett közzé TOP-3.2.1-15 

kódszámmal Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. Az intézkedés átfogó célja az 

önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának 

elősegítése, amelyen belül alcélként jeleni meg: 

- 100 %-ban önkormányzati vagy 100 % önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó 

felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból 

származó üvegházhatású üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálja.  

- A hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, 

ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciája több területen is kimagasló.  

A projekt becsült költségvetése kapcsolódó költségekkel (tervezés, közbeszerzési és menedzsment 

feladatok, kötelező nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőr és egyéb szakértők megbízása) bruttó 

162.880.650.- Ft.  

 

Bizottsági javaslat: 

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A GPÜB megtárgyalta és javasolja a pályázat benyújtását, 

és az előterjesztés mellékletében szereplő tervezői szerződés megkötését. 
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Roza László István polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő képviselő nem szavazott, meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 627/2016. (VII.27.) önkormányzati határozat a 

TOP-3.2.1-15 kódszámú –Berente Községi önkormányzatának közintézményei feladatellátási hely 

energetikai korszerűsítése– tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 

Berente Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-15 kódszámú – Berente Községi 

önkormányzatának közintézményei feladatellátási helyének energetikai korszerűsítése – 

tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Berente Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet 

nyújt be TOP-3.2.1-15 kódszámú Berente Községi önkormányzatának közintézményei 

feladatellátási hely energetikai korszerűsítése címen. 

2. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét bruttó 162 880 650 Ft összegben 

állapítja meg. 

3. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez önerőt nem biztosít. 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem előkészítésére és 

benyújtására, az előkészítés kapcsán a csatolt szerződésben szereplő szervezettel az 

előkészítési munkákra szerződés megkötésére. 

Határidő: pályázat benyújtási határideje 

Felelős: polgármester 

 

5.7. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel lehetősége 

 
Roza László István polgármester: a Kormány a 1314/2016. (I.30.) Korm. határozatában döntött a 

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról, amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi 

terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a 

fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben, 

amelynek révén elérhető, hogy  

 az aktív életvitelt, mozgás-gazdag életmódot folytatók száma növekedjen, 

 a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma növekedjen, 

 az integráció és az akadálymentesség biztosítva legyen, 

 a sporteszközök használatának köszönhetően a lakosság egészségi állapota javuljon, 

 a sportolás a mindennapi életünk alapvető része legyen. 

 

Bizottsági javaslat: 

 
Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a GPÜB megtárgyalta és javasolja a pályázat benyújtását. 

Az eszközök elhelyezésének helyszíne: az iskola és a műfüves pálya közötti területre, vagy az iskola-

óvoda közötti terület. Olyan területen kell elhelyezni az eszközöket, hogy a lakosság hozzáférését ne 

zárjuk ki. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének ....../2016. (VII.27.) határozata a Nemzeti 

Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről  
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Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Programban részt vesz, és a Berente belterület 415  hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanon elhelyezendő 40 m2 alapterületű (A típus) 7 sporteszközös sportpark megvalósítására 

pályázik.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok, 

nyilatkozatok aláírására.  

 
Felelős: - A pályázat benyújtásáért: jegyző   

- A pályázati dokumentumok és nyilatkozatok aláírásáért: Polgármester  

Határidő: 2016. augusztus 15, illetve folyamatos  

 
 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő képviselő nem szavazott, meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 628/2016. (VII.27.) határozata a Nemzeti 

Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Programban részt vesz, és a Berente belterület 415 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanon elhelyezendő 40 m2 alapterületű (A típus) 7 sporteszközös sportpark megvalósítására 

pályázik.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok, 

nyilatkozatok aláírására.  

 
Felelős: - A pályázat benyújtásáért: jegyző   

- A pályázati dokumentumok és nyilatkozatok aláírásáért: Polgármester  

Határidő: 2016. augusztus 15, illetve folyamatos  

 

5.8. Általános Iskola kérelme 

 
Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: az Általános Iskola igazgatója kérelemmel élt a testület 

felé, miszerint a nyári napközi tervezésekor a pedagógusok megbízási díjába nem lett belekalkulálva a 

munkáltatói járulék, melynek összege 268.852.- Ft. 

 

Bizottsági javaslat: 

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a GPÜB megtárgyalta az Általános iskola kérelmét és 

elfogadásra javasolja a 268.852.- Ft járulék költségvetésbe való beépítését.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

  

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének ....../2016. (VII.27.) határozata az önkormányzat 

331/2016.(III.31.) határozatának a Berentei Általános Iskola nyári napközi költségeinek módosításáról, 

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

igazgatója által beterjesztett nyári napközis tábor biztosításáról szóló előterjesztését, melyben a tábor 

költségeihez 268.852.- Ft további előirányzat biztosítását kéri (személyi juttatások munkáltatói 

közterheinek fedezetére)  támogatja és a képviselő testület 331/2016. (III.31.) határozatát az alábbiak 

szerint módosítja:  

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

az előterjesztésben foglalt költségek fedezetére 1.355.602.- forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatként 

biztosít.  

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat 

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

a költségvetésbe való beépítéséről gondoskodjon.  

Jelen határozat elfogadásával az önkormányzat 331/2016. (III.31.) határozata visszavonásra került.  

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. 08.10.  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő képviselő nem szavazott, meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 629/2016. (VII.27.) határozata az önkormányzat 

331/2016.(III.31.) határozatának a Berentei Általános Iskola nyári napközi költségeinek módosításáról, 

a határozat visszavonásáról   

 

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

igazgatója által beterjesztett nyári napközis tábor biztosításáról szóló előterjesztését, melyben a tábor 

költségeihez 268.852.- Ft további előirányzat biztosítását kéri (személyi juttatások munkáltatói 

közterheinek fedezetére)  támogatja és a képviselő testület 331/2016. (III.31.) határozatát az alábbiak 

szerint módosítja:  

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

az előterjesztésben foglalt költségek fedezetére 1.355.602.- forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatként 

biztosít.  

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat 

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

a költségvetésbe való beépítéséről gondoskodjon.  

Jelen határozat elfogadásával az önkormányzat 331/2016. (III.31.) határozata visszavonásra került.  

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. 08.10.  

 

 

Általános Iskola kéziszerszámok: 

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: az Általános Iskola karbantartója összeírta milyen 

kéziszerszámokra lenne szükség az iskolában, melynek összege 400 eFt. Sajnálatos módon az iskolából 

eltűntek a szerszámok. 

 

Bizottsági javaslat: 

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a GPÜB megtárgyalta az Általános Iskola eszközvásárlási 

kérelmét és 400 eFt jóváhagyását javasolja kézi szerszámok, eszközök vásárlására, melyet használatra 

javasol az iskola karbantartójának átadásra.  

Nyeste József képviselő: az Általános Iskolában van egy karbantartó, akit a KLIK alkalmaz. Összeírta az 

eszközigényeket. A tegnapi bizottsági ülésen valóban ez a javaslat született, hogy javasolja jóváhagyásra 

a 400 eFt eszközvásárlást, - de aggályaim vannak. Az iskola mindenféle szerszámmal el lett látva, melyet 
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az önkormányzat biztosított. Minden egyéni szerszám megvolt, azonban ezek a szerszámok nincsenek 

meg. Nem tartom jogosnak az iskolának a 400 eFt jóváhagyását szerszámok beszerzésére. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: az eszközök csak átadásra kerülnének az iskolának. Való 

igaz, nincsenek meg a szerszámok, de én ezt támogatom. Az önkormányzat megvásárolja az eszközöket 

és átadja az iskolának.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …../2016. (VII.27.) határozata az Általános 

Iskola eszközvásárlási kérelmének elfogadásáról/elutasításáról   

 

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

400.000 Ft-os eszközvásárlási igényét elfogadja/elutasítja.  

került.  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra, aki nem támogatja az 

általános iskola összeírt eszközigényére a 400.eft-ot az szavazzon.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással, 1 fő képviselő nem szavazott, meghozta 

az alábbi határozatot: 

  

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 630/2016. (VII.27.) határozata az Általános 

Iskola eszközvásárlási kérelmének elutasításáról   

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a HPÜB. Javaslatát megtárgyalta, és akként 

határozott, hogy a Berentei Általános Iskola 400.000 Ft-os eszközvásárlási igényét nem támogatja.  

 

A Képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy vegye fel a kapcsolatot a 

KLIK igazgatójával, hogy milyen lehetőség van az eszközök beszerzésére, valamint a hiányzó eszközök 

tekintetében tegye meg a szükséges intézkedéseket, tegyen feljelentést.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Roza László István  polgármester: a következő képviselő-testületi ülésre pontosítva visszakerül a 

testület elé. 

Furák Róbert képviselő: a következő testületi ülésre szeretném, ha egy jelentésben rögzítve lenne, hogy 

mi lett az eszközökkel.  

Roza László István polgármester: meg fogjuk vizsgálni, hogy a szerszámok hová tűntek el az iskolából. 

 

Tájékoztatás: 

 

Roza László István polgármester tájékoztatásul közli, hogy liciteljárás keretén belül az önkormányzat 

tulajdonában lévő Berente, Gagarin utca 12. ¾. sz. alatti ingatlan 3,9 mFt-ért kelt el. 

 

 

Nonprofit Kft. megalakulása, ügyvezetőjének bemutatkozása 

 

Dr. Csordás Levente ügyvezető köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy több céges tapasztalata van, 

elsősorban magánvállalkozásban. 

A Berentei Település Gondnokság és a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet feladatait fogja átvenni. 

Szigorú szervezeti struktúrát fog felépíteni, nem lesz olyan, hogy a munkának nincs személyi felelőse.  

Urnafal: megpróbál kidolgozni egy látványtervet. 

Elkerülő út sárfelhordás: el kell takarítani a sárfelhordást, ennek a felelőse a marhatelep vezetője legyen. 
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Kőfelhordás: a mai nap folyamán meg fogja nézni, gyanítja, hogy vannak olyan autóvezetők, akik 

rugalmasabban kezelik a kanyarokat, ebből is adódhat a probléma. 

Roza László István polgármester: hogy áll a kft. átalakítása, milyen stádiumban van? – mind dolgozói 

és vagyoni területen. Az új intézmény gazdasági társaságként fog működni.  

Dr. Csordás Levente ügyvezető: a társaság be van jegyezve, szeptember 1-vel fog élesedni a rendszer. 

Próbálom mind a két vezetőt ellátni tanácsokkal. A testület ígéretet tett, hogy a dolgozók anyagi helyzete 

nem fog változni, úgy döntött, hogy szeptember 1-től minden dolgozót vegyek át. Ebből nem lesz 

probléma.  

A Kft-nek egy személyes felelőse van, őt tudja a képviselő-testület felelősségre vonni. A település 

karbantartása nagyon fontos, Van egy agrár tevékenység, ami intézmény formájában nem szerencsés.  

Nagy Boglárka jegyző: a képviselő-testület döntése értelmében, az áthelyezésre kerülő dolgozók ugyan 

olyan feltételekkel kerülnek át a Nonprofit Kft-be, de nem arról szól a döntés, hogy nem megfelelő 

munkavégzés esetén ne csökkenne a bére, vagy nem szűnhetne meg a munkaviszonya. A képviselő-

testületnek nem célja munkanélkülieket generálni a településen, de elvárja azt, hogy önfenntartó legyen a 

gazdasági társaság és hogy az abban dolgozó emberek munkát végezzenek.  

Nyeste József képviselő: kevés rálátásom van a Nonprofit Kft-re, jelen estben azt látom, hogy több a 

vezető, mint kellene. Megerősítve a Jegyző asszony által elmondottakat, semmiféle megkötés nem volt a 

testület részéről.  

Dr. Csordás Levente ügyvezető: elmondtam a munkavállalóknak, hogy a munkához való hozzáállás 

során előfordulhat, hogy startos és állandó munkavállaló közötti helycsere. 

Roza László István polgármester: a két intézmény próbáljon a saját lábára állni. Legyen egy olyan 

létjogosultsága egy gazdasági társaságnak, hogy külső erőforrásokból tudja fenntartani magát. Idáig az 

önkormányzat látta el a Település Gondnokságot és a Műszaki Szervezetet. Augusztus 31-vel megszűnik 

az intézmény, szeptember 1-től pedig megalakul a Nonprofit Kft. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a Műszaki Ellátó Szervezethez hat témában volt kérdése, választ két 

témára kaptam: munkaruhát érintő kérdések, alkoholos befolyásoltság, benzinfogyasztás, kerti bútorok, 

temetőnél történt autóval történő ütközés – ezt ilyen formában nem tudom elfogadni.  

Furák Róbert képviselő előterjesztése: 

Örömmel láttam, hogy elindultak a munkálatok az Ady E. úton. Ennek az ároknak van további szakasza 

is, azokat is meg kellene csinálni és a József A. utat is érinti. Az augusztusi testületi ülésre nézzük már 

meg az anyagi vonzatát.  

Furák Róbert képviselő: a kivitelezéssel kapcsolatban tennék észrevételt. A kivitelezés során egy 

teljesen más megoldás bontakozott ki, mint amilyen az eredeti elképzelés volt. Arról volt szó, hogy 

sóderágy és térkő, ehelyett a területet lebetonozták. Kérem a Nonprofit Kft. vezetőjét mérjék fel a 

patakmeder további részét is.  

Észrevételek: 

 nem naprakész Berente weboldala, 

 a legfrissebb határozatok nincsenek fent, a lakosság el sem olvashatja, amiről a képviselő-testület 

döntött,  

 Berente programajánló: hiányos, nincs benne semmi 

 a jogszabályok nem naprakészek, nem érvényesülnek a dolgaink, mert nem ismerhetik meg a 

lakosok 

Örömmel olvastam volna már az Augusztus 20-i programról vagy az Off-Road versenyről. 

Nagy Boglárka jegyző: a honlap kezelésével problémák vannak, úgy látszik, hogy ezt lassan a hivatalban 

bent kell kezelni, magad uram, ha szolgád nincs. A határozatok elkészültek és közzétételre kerültek. 

Elnézést kérek a hiányosságokért. 

Furák Róbert képviselő: nem Jegyző asszonynak kellene elnézést kérni, nem az ő feladata, úgy 

gondolom ennek meg van a felelőse. Gyakorolja a munkáltatói jogot. 

Pogány Sándor képviselő: a bánya hogy áll? Berente most miért nem került bele a Colorfest 

programjába? 

Roza László István polgármester: a bányánál elkezdődtek a kivitelezési munkák, határidő szeptember 

30., a munkák rendben folynak.  

Pogány Sándor képviselő: az önkormányzat részéről ki tartja naprakészen a kapcsolatot a műszaki 

ellenőrrel? Mennyire képviseli ő a mi érdekeinket? 

Roza László István polgármester: folyamatosan kint van a területen a műszaki ellenőr, hatnaponta itt 

van, egyelőre a bontási szakaszban vannak. 
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A Colorfest programmal kapcsolatban volt egy megkeresés, átküldtek egy tervezetet, de nem jutottunk el 

odáig, hogy érdemben tudjunk velük tárgyalni. 

Furák Róbert képviselő: a Művelődési ház is megkereshette volna Kazincbarcikát, nekünk is tenni 

kellett volna érte. Ez a rendezvénysorozat egyre nívósabb. 

Nyeste József képviselő: mindenhol azt hallom, hogy Kazincbarcika milyen nívós fesztivált szervez. 

Hibásak vagyunk mi is, menni kellett volna utána.  

 

Lakossági felszólalás: 

 

Ballók István lakos: mi a döntés a busz ügyében? 

Nyeste József képviselő: volt egy testületi határozat, ahhoz tartja magát a képviselő-testület. Nemcsak a 

túrázó csoport, de mások sem vehetik igénybe a buszt. Azért nem szavaztunk, mert van egy élő határozat 

és a testület következetesen tartja hozzá magát.  

 

Roza László István polgármester a nyilvános ülést bezárta 11 óra 10 perckor, mert a képviselő-testület 

zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

 

Roza László István   Nagy Boglárka    Nyeste József 

polgármester    jegyző     képviselő, jkv. hitelesítő 
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