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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. szeptember 22-én az 

Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 

17.00 óra. 

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

 

Az ülésen nem vett részt: Furák Róbert  képviselő  

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 

 

   

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

határozatképes. Távolmaradását bejelentette Furák Róbert képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szakmári 

Attila képviselőt javasolja. Ismerteti a napirendi pontot. 

 

1. Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása 

 

Nagy Boglárka jegyző: a Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása szükséges és 

indokolt, az intézményben gyakorlati oktatásban kerülne megszervezésre.  

Fodorné Szabó Erika képviselő ami az Alapító Okiratban van COFOG-szám már elavult, nem tudják 

lehívni a támogatást. Az Ózdi SZC Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző iskolából 45 fő tanuló érkezik 

az intézménybe.  

Nyeste József képviselő: indulásnak ez nem rossz, belekerült a körforgásba az intézmény. 

Roza László István polgármester javasolja a Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okiratának 

módosítását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016. (IX.22.) önkormányzati határozat a 

Szent Borbála Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról 
 

1. Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okirata 

módosítását határozat mellékletében szereplő tartalommal fogadja el.  
 

2. Berente Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson 

be kérelmet a Magyar Államkincstár BAZ Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott döntésről a 

jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. számú 

mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

Az átvezetés során a képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a külön 

döntést nem igénylő javítások esetében a Magyar Államkincstárnál eljárjon.  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a  polgármester  

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                 intézményvezető  

Határidő:   2016. szeptember 30.  

 

3. Berente Község Önkormányzatának képviselő testülete utasítja az Szent Borbála Idősek Otthona 

vezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

Felelős:  a határozat végrehajtásáért:  

    Szent Borbála Idősek Otthona vezetője 
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Határidő: 2016. szeptember 30.  

 

 

4. Berente Község Önkormányzatának képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatot 

küldje meg a Szent Borbála Idősek Otthona vezetője részére. 

 Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  

       a polgármester       

Határidő:   a határozat közlésére: 2016. szeptember 30.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,  1 fő képviselő nem szavazott, meghozta az 

alábbi határozatot:  

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 668/2016. (IX.22.) önkormányzati határozat a 

Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról 
 

2. Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okirata 

módosítását határozat mellékletében szereplő tartalommal fogadja el.  
 

2. Berente Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson 

be kérelmet a Magyar Államkincstár BAZ Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott döntésről a 

jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. számú 

mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

Az átvezetés során a képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a külön 

döntést nem igénylő javítások esetében a Magyar Államkincstárnál eljárjon.  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a  polgármester  

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                 intézményvezető  

Határidő:   2016. szeptember 30.  

 

3. Berente Község Önkormányzatának képviselő testülete utasítja az Szent Borbála Idősek Otthona 

vezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

Felelős:  a határozat végrehajtásáért:  

    Szent Borbála Idősek Otthona vezetője 

Határidő: 2016. szeptember 30.  

 

 

4. Berente Község Önkormányzatának képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatot 

küldje meg a Szent Borbála Idősek Otthona vezetője részére. 

 Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  

       a polgármester       

Határidő:   a határozat közlésére: 2016. szeptember 30.  

 

 

Roza László István polgármester az ülést bezárta, mert más észrevétel, javaslat nem volt. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Roza László István    Nagy Boglárka   Szakmári Attila  

polgármester     jegyző    képviselő jkv. hitelesítő 


