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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. december 08-án Berente 

Község Önkormányzatának tanácstermében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek 

kezdési időpontja 11.00 óra.  

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester 

 Nyeste József  alpolgármester 

 Furák Róbert  képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika  képviselő  

 Orgona László   BCNÖ elnök 

 

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 
  

Roza László István polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő testületből 6 fő jelen van, 

Fodorné Szabó Erika képviselő bejelentette távolmaradását, az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyv hitelesítő személyét kéri a képviselők soraiból, melyet Szakmári Attila képviselő 

jelzi, hogy jelen ülésen vállalja.  

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással határozat hozatal mellőzésével 

Szakmári Attilát választja jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

 

Nyeste József alpolgármester: szeretném megkérdezni, hogy Fodorné Szabó Erika képviselő 

miért nincs itt, és az intézményvezetők miért nincsenek jelen? 

 

Roza László István polgármester: A Nonprofit Kft. vezetőjének megbízásából itt van Toma 

Tibor, Fodorné Szabó Erika képviselő és Dobi Andrea SztBIo vezető továbbképzésen vesznek 

részt Miskolcon, az óvodavezető pedig jelen van.  

 

Nyeste József alpolgármester: ma a Surányi iskolában az Ózdi Centrumnak a vezetője előadást 

tart, ahol nekem is ott kellett volna lennem, képviselni kellett volna általam a munkáltatóm, de 

elküldtem helyettem mást azért, hogy jelen legyek a képviselő-testületi ülésen. Fodorné Szabó 

Erika képviselő úgy ment el, hogy fontos dologban kell döntetnünk.  

 

Tóth Tamás képviselő: mivel a jutalom megszavazásra került, így nincs tele a terem.  

 

Furák Róbert képviselő: nekem a gyerekem beteg, de megoldottam, - itt vagyok az ülésen.  

 

Pogány Sándor képviselő: a polgármester szabadságolása hogy van? Szabadságon vagy vagy 

nem? 
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Roza László István polgármester: nem vagyok szabadságon, a mai ülésen fogom bejelenteni 

mikor nem leszek szabadságon. 

 

Roza László István polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat:  

 

Napirendi pontok: 
 

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

tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” során a kivitelezési szerződés IV. számú 

módosítása.  

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Berente település településrendezési tervének a települést érintő elkészítésére vonatkozó ajánlatok 

megtárgyalása  

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Polgármesteri tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 

Előterjesztő: polgármester  

 

4. Egyéb indítványok, bejelentések  

 

Zárt ülés:  

5. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása  

Előterjesztő: polgármester  

6. Roza László István polgármester ellen folyó fegyelmi eljárás lezárása, a fegyelmi bizottság 

megállapításainak előterjesztése  

Előterjesztő: Nyeste József a fegyelmi bizottság elnöke  

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással határozathozatal nélkül elfogadta a 

napirendi pontokat. 

 

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

ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” során a kivitelezési szerződés IV. számú módosítása.  

Előterjesztő: polgármester 

 

Roza László Istvánpolgármester felkéri Tóth Tamás képviselő, a GPÜB elnökét ismertesse a 

bizottsági javaslatot. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a bizottság megtárgyalta a “Berente volt Bánya 

épület felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési 

munkálatai” során a kivitelezési szerződés IV. számú módosítását és azt elfogadásra javasolja. 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

A Közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) eljárásrendjét betartva a közbeszerzési érdemi 

döntésről névszerinti szavazást kell lefolytatni, kéri, hogy a jelenlévők szavazzanak a „Berente 

volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető 
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ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” elvégzésére megkötött vállalkozói szerződés 4. sz. 

módosításának elfogadásáról. 

A leadott szavazatok név szerint: Roza László István igen szavazattal, Nyeste József igen 

szavazattal, Szakmári Attila igen szavazattal, Furák Róbert igen szavazattal, Tóth Tamás igen 

szavazattal, Pogány Sándor igen szavazott szavazott.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 1142/2016.(XII.08.) határozata a 

„Berente volt Bánya épület (3704 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, 

valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” elvégzésére megkötött vállalkozói 

szerződés 4. sz. módosításának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Berente Község 

Önkormányzata (3704 Berente, Esze Tamás út 18.) és az AFLAC Kft. (székhely: 3815 

Abaújlak, Völgy utca 7) között a 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 

nemzeti eljárásrend szerinti nyílt (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás) közbeszerzési eljárása 

során nyertes ajánlattevővel  2016. július 4. napján megkötött vállalkozói szerződés IV. számú 

módosítására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező műszaki ellenőri nyilatkozatot, és 

költségkimutatást melynek eredményeképpen a vállalkozási szerződést a csatolt tartalommal 

módosítja.  

   

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

vállalkozói szerződés aláírására. 

  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Rézsü kialakítása: 

 

Roza László István polgármester felkéri Tóth Tamást a GPÜB elnökét, hogy ismertesse a 

bizottsági javaslatot. 

 

Tóth Tamás elnök a bizottsági ülésen részletesen elmondta a műszaki ellenőr a költségeket, a 

rezsüvel kapcsolatos folyamatban lévő szakértői véleményt. A bizottság javasolja a műszaki 

ellenőr által javasolt határozat elfogadását.  

 

Bán Tibor műszaki ellenőr részletesen elmondta a bizottsági ülésen a Bánya területén lévő 

rézsü kialakítással kapcsolatos problámákat, megoldási javaslatokat kéri a testületet, hogy a 

határozati javaslat kérését támogassa a testület.  

 

Nyeste József alpolgármester: a műszaki ellenőr jelen volt a bizottsági ülésen. Felhívta a 

figyelmünket egy támfal kivitelezésére. Ezt szorgalmazni kellene, ne késsünk el, meg kellene 
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nézni a támfal lehetőségét. Független szakértői vélemény elkészítését javasolta a rézsü 

kialakításával kapcsolatban, szükséges az árajánlatok bekérése. 

Furák Róbert képviselő: szeretném kezdeményezni a 2017. évi költségvetésbe kerüljön bele 

egy támfal megépítése, a támfallal lehetővé válna az épület körbejárása is. az Á épület mellett és 

mögött, a B épületnél nem kell, ott nincs olyan probléma. Bármikor megindulhat a talaj, ezt meg 

kell csinálni.  

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a bizottság támogatja.  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.  

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodássalm eghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 1143/2016.(XII.08.) határozata a Aflac 

Kft. és Berente Község Önkormányzata közötti megállapodásról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Aflac Kft-vel a 

„Berente volt Bánya épület (3704 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint 

tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” elvégzését követően megvalósult az átadás 

átvételi eljárással egyidőben megállapodást köt. A megállapodásban felek rögzítik, hogy a 

megkötött vállalkozási szerződésből kimaradt munkatételek elvégzésére a közbeszerzésben 

benyújtott költségvetési egységárakon kötelezettséget vállal 2017. március 01. napjáig. A 

megrendelő által kezdeményezett műszaki tartalom változás esetében külön megállapodásban 

foglaltak szerint módosítható a megállapodás.  

A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a megállapodás soronkívüli 

megkötésére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, de legkésőbb a bánya épületének műszaki átadás átvételének lezárása. 

 

2. Napirendi pont 
Berente település településrendezési tervének a települést érintő elkészítésére vonatkozó ajánlatok 

megtárgyalása  

 

 

Nagy Boglárka jegyző: a képviselő-testület már korábban tárgyalta Berente település 

településrendezési tervének a települést érintő elkészítésére vonatkozó árajánlatokat. A képviselő 

testület a döntést elnapolta azzal, hogy póbáljuk felvenni a kapcsolatot más tervezőkkel is, sajnos 

ez redményre nem vezetett, hiszen már BorosdChem Zrt. Által használt területekre folyik a 

rendezési terv elkészítése érdekében a tervezés, így már senki sem akarja beválallni a munkát. 

2016. májusában az árajánlatot ugyanazon cégektől kértük meg, melyek már a BC területeire 

előzetesen adtak ajánlatokat.  

A legkedvezőbb ajánlatot a VÁTI Városépítő Kft. – LA-URBE Kft. adta, melynek összege 

5.969.000.- Ft. 

A LA-URBE Kft. munkatársa Lautner Emőke előző ülések egyikén megígérte, hogy a képviselő-

testület tagjai részére készít egy táblázatot, melyben az ötletek felvezetésre kerlnének, sajnos ezt 
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míg nem küldte meg azóta sem. A VÁTI Kft. ügyvezetőjét meg lehet hívni egy testületi ülésre és 

vele kell megkötni a szerződést, eljön és egyezteti a képviselők javaslatait. A határozatba bele 

lehet foglalni, hogy a LA-URBE Kft. által ígért táblázatot azonnali hatállyal küldje meg. 

 

Tóth Tamás képviselő javasolja a VÁTI Városépító Kft. – LA-URBE Kft.-vel a szerződés 

megkötését. 

 

Nyeste József alpolgármester: ezt nem fogom támogatni. Lautner Emőkével nem lesz 

gyümölcsöző ez a kapcsolat. Mielőtt felvennénk a kapcsolatot, ezt a hosszútávú koncepciót 

nekünk kellene elkészíteni. El fogunk készíteni egy ipari centrumot, nem vagyok abban biztos, 

hogy a Bajcsy-Zs. utat nem-e kell kiszélesíteni majd. Ez a településfejlesztési koncepció minden 

tekintetben a képviselő-testület elképzeléseit kell, hogy tükrözze. Nem vagyok abban biztos, 

hogy aki a legolcsóbb ajánlatot adja, ez a legjobb. Be kellett volna hívni a 3 pályázót, hogy mi az 

elképzelése és mi hogyan akarjuk. Lautner Emőkét nem fogom elfogadni. 

 

Furák Róbert képviselő: fontos az előregondolkozás, át kell gondolni közösen, a legjobb 

megoldást kell megtalálni. Szeretnék kérni erre egy külön tájékoztatót, a testület megfogalmazza 

a saját stratégiai tervét és ezzel kezdődjön a munka. Utak, zöld területek, BC –vel való 

kapcsolattartás, a település arculatának kialakítása stb. – szánjunk több alkalmat rá, ezeket az 

elvárásokat továbbítsuk a tervezőnek.  

 

Nagy Boglárka jegyző: össze kell ülni a testületnek, Lautner Emőkének hiszen a főépítészi 

megbízást ő már megkapta. Most a VÁTI Városépítő Kft. – LA-URBe Kft. ajánlatát kell 

elfogadni. 

 

Nyeste József alpolgármester: a három cég közül most csak anyagi szempontok alapján tudunk 

dönteni, ez nagyon kevés. Biztos vagyok benne, hogy Lautner Emőkével nem tudunk egyezségre 

jutni, most a három közül csak anyagiak alapján tudunk dönteni. 

 

Tóth Tamás képviselő: mi van ha nem szavazunk? Még a nyáron beszéltünk erről. A 

legfontosabb volna a területeket, határokat lezárni, hogy hol menjen. Ennek a tudatában döntsön 

mindenki. 

 

Roza László István polgármester: a testületnek lehetnek kívánalmai hosszú távon, de ha azt 

mondja az építész, hogy nem illik a környezetbe, nehéz dönteni. Az a kérdés, hogy Vátival, 

esetleg Lautner Emőkével tud-e együtt dolgozni a testület. 

 

Tóth Tamás képviselő: meg kell keresni azt a személyt, akivel lehet kommunkikálni.  

 

Roza László István polgármester: egyeztetni kell mindenben, hogy mi kerüljön bele a tervbe.  

 

Tóth Tamás képviselő: ezt le kellene zárni, nekem az megfelel, ahogy a határok voltak. 

Tervekkel biztos hogy nem fogok előállni. Támogatom ezt a céget, Paksi Zitával kell felvenni a 

kapcsolatot és vele minden egyeztetést lefolytatni.  

 

Roza László István polgármester javasolja VÁTI Városépító Kft. – LA-Urbe Kft. ajánlatának 

elfogadását 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 1144/2016.(XII.08.) határozata a “Tervezői 

árajánlat kérése Berente Község Településfejlesztési koncepciójának és Településrendezési 

eszközeinek elkészítésére.” Tárgyában beérkezett álrajánlatok elbírálásáról  

 

Berente Község Önkormányzatának képvselő testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozta:  

 

a.) Az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényesek, melyek az alábbi ajánlati árakat 

tartalmazzák:  

STUDIÓ Észak-magyarországi Tervező Kft.: 8.255.000.- Ft  

NOVIA Mérnökiroda Kft.: 7.720.000.- Ft  

VÁTI Városépítő Kft – LA_URBE Kft.: 5.969.000.- Ft  

 

b.) A képviselő testület megállapította, hogy a VÁTI Városépítő Kft. – LA-URBE Kft. Kerül 

megjelölésre az eljárás nyerteseként.  

c.) A VÁTI Városépítő Kft. –LAURBE Kft. Ajánlattevővé a szerződés megköthető, 

figyelmmel az eljárás eredményére.  

d.) A képviselő testület felhívja a tervező figyelmét, hogy a képviselő testülettel a feladatok 

zökkenőmentes és gyors elvégzése, végrehajtása érdekében egy egyeztető megbeszélést 

folytasson le.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, folyamatos  

 

3. Napirendi pont 
Polgármesteri tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 

 

Roza László István polgármester: Bajcsy-Zs. úti parkoló tekintetében az áramszolgáltatásával 

kapcsolatban egyeztettem az ÉMÁSZ Zrt.-vel., hiszen a teljes lakótelep áramellátása az útban 

lévő helyről történik. Megkérdeztem hogy mi van akkor, ha elektromos hiba keletkezik a Bajcsy-

Zs. úton, mit fog tenni az ÉMÁSZ? 

Azt mondták, hogy semmit nem tudnak tenni, mert ők az áramot szolgáltatják, a vezeték az 

önkormányzaté. Használati díjat kérhetne az önkormányzat. A kiváltás 20 mFt-ba kerülne km-

enként, kb. 40 %, amit az ÉMÁSZ finanszírozna belőle. A tervek alapján az első parkolót nem 

érintené. 

 

Tóth Tamás képviselő: még most kell abbahagyni a parkoló kivitelezését, 20 mFt-ot nem 

fogunk kifizetni cask az ÉMÁSZ dolgok kiváltása miatt, a rákapcsolásnál megint fog kérni. Mi 

kiváltottuk a trafóházat annak idején, földkábelt helyeztek el, teljesen újat csináltak, ott fölmunka 

is volt. 
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Pogány Sándor képviselő: úgy kellene megcsinálni a parkolót, ahogy meg lett csinálva a 

Bajcsy-Zs. 7. előtt, leszórni zózottkővel.  

 

Furák Róbert képviselő: megvárnám, hogy írja le az ÉMÁSZ, hogy mennyibe kerül, árajánlatot 

kell kérni. Ha önkormányzati vezeték, akkor nincs olyan vállakozó, aki kiváltaná? 

 

Roza László István polgármester: ehhez szerződést kell kötni, mert önkormányzati vezetékről 

van szó.  

 

Szakmári Attila képviselő: 2000-ben vettük át az erőműtől. 

 

Furák Róbert képviselő: amennyiben most kiváltja az ÉMÁSZ, akkor az önkormányzat eltekint 

a használati díjtól. A testületnek dönteni kell erről majd, melyet elő kell készíteni.  

 

Roza László István polgármester: ez csak egy tájékoztatás volt, ezzel kapcsolatban még “futni” 

kell köröket.  

 

Pogány Sándor képviselő: a döntés hogy született, hogy a Bajcsy-Zs. 7. előtt zúzott kő van? 

Mindenhol térkövezve van, csak itt van megszórva zúzottkővel. Ez a megoldás nem lesz így jó, el 

kezd majd gazosodni.  

 

Toma Tibor Nonprofit Kft.: erre nem tudok válaszolni, nem vagyok tisztában a kialakítással, 

meg kell várni az ügyvezető urat, de egyeztetem vele, és tájékoztatni fogjuk a képviselő 

testületet.  

 

Roza László István polgármester: ezzel kapcsolatban választ várunk a Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjétől. 

 

Tóth Tamás képviselő: a Bajcsy-Zs. Lakótelepen lakók gyeptéglát szeretnének kérni. Láttam, 

hogy a gyeprács ott van a szemétben.  

 

Nyeste József alpolgármester: ha már valamelyik épület előtt megcsináltuk csináljuk meg 

mindegyik épület előtt, csak egy épület előtt van – nem értem. Az ülésről hiányzik a Nonprofit 

Kft. vezetője.  

 

Roza László Istvánpolgármester 2016. december 13-án lesz a Bánya épület átadás-átvétele. 

Szeretnénk, ha minél nagyobb létszámmal jelen nenne a Nonprofit Kft. – az állandós dolgozókra 

gondoltam.  

 

4. Napirendi pont 

Egyéb indítványok, bejelentések 

 

4.1. Nonprofit Kft. előterjesztése 

 

Toma Tibor Nonprofit Kft.: A 2017. évi Start munkaprogramhoz kapcsolódó jogszabályi 

előírások alapján a Startminta kötfoglalkoztatás progmok pályázatának benyájtásához szükséges 
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hozzájárulási nyilatkozat megtétele Berente Község Önkormányzata, mint a Berente Nonprofit 

Kft. tulajdonosa részéről. A pályázatok benyújtási határideje: 2016. 12. 15. 

2 db pályázat benyújtását tervezzük: 

1. Start Mezőgazdasági program:  30 fő 12 hónapra 

2. Start Belterületi közút karbantartása: 10 fő 12 hónapra 

A Start Mezőgazdasági programhoz 5%–os önrész vállalása szükséges a beruházási és dologi 

költségek támogatására.  

 

Igényelt pályázati összeg várhatóan:   68 mFt 

 Start Mezőzgadasági program  54 mFt (ebből önerő kb. 960 eFt) 

 Start Belterületi közút karbantartása  14 mFt 

 

Néhány mondatban ismerteti a benyújtásra kerülő programokat.  

Decemberben elindultak a közfoglalkoztatottak részére a munkaügyi központ által szervezett 

tanfolyamok, a targonca nagyon tetszik az embereknek, a másik a villanyszerelő. Akik a Start 

munkaprogramban vannak, biztosan jövőre is mennének a tanfolyamra. Az összes létszám 40 fő 

lesz. 

 

Tóth Tamás képviselő: támogatom.  

 

Toma Tibor Nonprofit Kft.: szeptemberi hónapban 8-10 fős hiányunk volt. Megkerestük a 

Munkaügyi Központot, hogy a környező településekből feltölthetjük-e a létszámotí így jött képbe 

Sajószentpéter. A Munkaügyi Központon keresztül próbáltunk helyi lakosokat alkalmazni, de 

nem vállalták.  

 

Tóth Tamás képviselő: szerintem elég 35 fő. 

 

Roza László István polgármester: 960 eFt önerő kellene?  

 

Toma Tibor Nonprofit Kft.: az összeget nem kérjük az önkormányzattól, csak elvi hozzájárulás 

kellene.  

 

Roza László István polgármester: a mezőgazdasági termékeket a SztBIO konyhája hogyan 

fogadja? 

 

Toma Tibor Nonprofit Kft. ha az itteni konyhára nem fogják elfogadni a termékeinket, akkor 

jövőre 2-3 termék less, vagyis kerül megtermelésre, az előre egyeztetettek alapján, amjd cask az 

kerül átadásra az üzemi konyhára.  

 

Roza László István polgármester: belsőellenőrzés volt a Nonprofit Kft-nél, ami kihozta, hogy 

december 15-ig minden eszközt át kellene adni.  

 

Nagy Boglárka jegyző: Ez nem így teljes. 2016. október 13-án hozott képviselő testületi 

határozatról van szó, az átadás megtörtént, hiszen akkor nem is tudnának mivel dolgozni, a 

használt ingatlanok tekintetében az órát átírásra kerültek, a gépek, autót okmányirodában átírásra, 

átvzetésre kerültek. Jelenleg a kisértékű eszközökről van szó, melyet szintén használatba vet a 

kft. Viszont azoknak nem került érték meghatározásra, ez maradt el, melyet pótolni kell.  
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Roza László István polgármester: a bányaépület átadásra kerül. Tudjuk milyen állapotban van a 

bánya környéke, jó lenne rendbe tenni. Jövő héten kezdődik az átadás, ott rendnek kell lenni.  

 

Toma Tibor Nonprofit Kft.: már az átadásra is rendet kell tenni? 

 

Roza László István polgármester: igen, el kell kezdeni. 

 

Nyeste József alpolgármester: a ti dolgotok. Az állam milyen irányba tendál a startosokat 

illetően? Ez a létszám 5 évre megőrzendő? Egy részét az önkrományzat fogja fizetni? Oda kell 

figyelni hogy van ez, nehány fennakadás legyen. Jó konstrukciónak tűnik, de a jövőre nézve oda 

kell figyelni. Ha ebben a pályázaban benne van, hogy 5 évig meg kell őrizni ezt a létszámot, oda 

kell figyelni. 

 

Nagy Boglárka jegyző: A Start foglalkoztatás tervezésénél hiába azt mondjuk, hogy a Nonprofit 

Kft-é az önerő, ez nem teljesen igaz, hiszen a költségvetés tervezés során teljesen biztos, hogy 

erre a tualjdonotól kér majd hozzájárulást, tekintettel arra hogy bevétele nincs. Tehát én magam 

arra kérem a vezetést, hogy olyan programok kerüljenek benyújtásra, melyek végrehajthatóak, 

fenntarthatóak. Kérem hogy a pályzati anyagot, annak megküldésével egyidőben az 

önkormányzat ia kapja meg, ennek oka, hogy ki tudjuk küldeni a testületnek is, megismerésre. 

Legyen alapos a tervezés, ha ennyi az önrésze, akkor az rendben van, de ha vesznek egy 

járművet, annak lesznek további költségei is, melyek nem elszámolhatóak, vagy éppen elromlik, 

vagy maga az átírás költsége, a vagy a biztosítások díja. A konyhával való szerződés kapcsán 

kérek egy nyilatkozatot. 

 

Furák Róbert képviselő: ösztönzöm, hogy a Nonprofit kft. készítsen egy továbbképzési tervet, 

olyan továbbképzési lehetőségekre, amelyeket a Munkaügyi Központ támogatni fog tudni.  

 

Toma Tibor Nonprofit Kft. a létszámra nincs, az eszközökre van 5 év fenntartási kötelezettség, 

5 évig meg kell őrizni. Személyi részben azt jósolják, hogy ez az év jó lesz, jelenleg olyan 

megkötés nincs, hogy ugyanazzal a létszámmal kell végig haladnunk az évben.  

Tanfolyam: nekünk részben jó, részben nem, mert sokszor olyan megy el, akire lehet számítani a 

Kft-nél, de nem állunk az útjába annak, aki tanulni akar. Azok a tanfolyamok vannak, amiket a 

Munkaügyi Központ meghatároz.  

 

Tóth Tamás képviselő javasolja a pályázat benyújtásához való hozzájárulást. 

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 1145/2016.(XII.08.) határozata a 

Nonprofit Kft. előterjesztésének jóváhagyásáról, tulajdonosi hozzájárulés megadása a 2017 évi Start 

Közfoglalkoztatási programok pályázatainak benyújtásához.  
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Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nonprofit Kft. 

előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 

A 2017. évi Start munkaprogramok pályázatának benyújtásához Berente Község 

Önkormányzatának Képviselő Testülete, mint a Berente Nonprofit Kft. tualjdonosa a szükséges 

tuajdonosi hozzájárulást megadja, az alábbi programok tekintetében:  

 

1. Start Mezőgazdasági program: 30 fő 12 hónapra (2017. Március 1.- 2018. Február 28.) 

2. Start Belterületi közút karbantartása: 10 fő 12 hónapra (2017. Március 1.- 2018. Február 

28.) 

 

A benyújtásra került pályázatok esetében az:  

Igényelt pályázati összeg várhatóan:   68 mFt 

 Start Mezőgazdasági program  54 mFt (ebből önerő kb. 960 eFt) 

 Start Belterületi közút karbantartása  14 mFt 

 

Felelős: polgármester, Nonprofit Kft.ügyvezetője 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

Óvoda: 

Kalász Lászlóné óvoda vezető: meglátogatta az óvodát a Palóctáji Mézlovagrend, mely nagy 

sikert aratott az óvodások körében. A jövő héten várunk mindenkit az adventi hangversenyre. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő busz igénybevételével volt egy kis probléma. A gyerekeket 

18,00 órakor kellett hazavinni fellépés után, viszont a sofőrnek a munkaideje 16,00 órakor lejár, 

és azt mondta, hogy ez neki túlórát okoz, megoldódott mert a polgármester engedélyezte, amit 

meg is köszönök neki, de ezen problémák sajnos felmerülnek.  

Olyan segítséget szeretnék kérni, hogy olyan alkalmakkor amikor a gyerekek résztvétele (foci, 

rendezvények) túlnyúlik a 16,00 órán, engedélyezzék a hazaszállításukat. 

 

Nagy Boglárka jegyző: meg szeretném köszönni magma és a hivatal dolgozói nevében a kapott 

a jutalmat.  

Tájékoztatom a képviselő testület tagjait, hogy a szociális tűzifa kérelmek benyújtása folyamatos.  

Következő ülésre: a munkatervben foglaltak lennének tárgyalandóak, valamint a szociális célú 

tűzifais. A képviselő testület 2017. évi munkatervét kellene kidolgozni.  

Arra kérem a Nonprofit Kft- hogy nyújtson be beszámolót az eddig végzett munkájukról, illetve 

szeretném behozni a vizsgálati jegyzőkönyvet, amit a testület kért.  

A következő testületi ülésen lesz elbírálva a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat. 

Tárgyalni kell a Bajcsy-zs. úti vízelvezetésről. 

Az Egészségügyi tárgyú rendeletünket elfogadtuk, melyet szükséges lenne módosítani az ügyeleti 

és fogászati ügyeleti ellátás miatt.  Időközben megérkezett Kazincbarcikáról az ügyeleti ellátással 

kapcsolatos megállapodás tervezet, melyet a képviselő-testületnek tárgyalnia kell. Az ellátásért 

fizetendő díj változni fog, magasabb lesz a díja 2017. Évben, és 2018 évben is.  

Az intézményi térítési díjakról is szükséges lenne tárgyalni, amennyiben az intézményvezető úgy 

látja.  
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Roza László István polgármester: Mivel egyéb indítvány, javaslat nem volt, a nyilvános ülést 

12 óra 57 perckor bezárta, és a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Szakmári Attila   Nagy Boglárka   Roza László István  

   jkv.hitelesítő          jegyző          polgármester 


