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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2017. január 05-én az Önkormányzati 

Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, amelynek kezdési időpontja 11.00 óra. 

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester   

 Nyeste József  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő   

 Furák Róbert   képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

Az ülésen nem vett részt: Orgona László  BCNÖ elnök  

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 

 

   

Roza László István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a 7 fő képviselő 6 fővel 

jelen van, az ülés határozatképes. Nyeste József alpolgármester a későbbiek során csatlakozik a 

képviselő-testületi üléshez. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fodorné Szabó Erika képviselőt javasolja. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással határozathozatal nélkül elfogadta 

Fodorné Szabó Erika képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Roza László István polgármester ismertet a napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok: 

 

Nyilvános ülés: 

1. A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

2. Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása során beérkezett árajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: polgármester 

3. Törvényességi felhívás megtárgyalása 

Előterjesztő: polgármester 

4. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok. 

Zárt ülés: 

1. Méltatlansági eljárással kapcsolatos vizsgálat lefolytatását követő döntéshozatal Roza László 

István polgármesterrel szemben. 

Előterjesztő: GPÜB elnöke 

2. Önkormányzati vagyon hasznosítással kapcsolatos polgármesteri tájékoztató (Kastély épület, volt 

Bánya épület) 

Előterjesztő: polgármester 

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

4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: polgármester 

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

napirendi pontokat. 
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1. Napirendi pont 

A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 

 

Roza László István polgármester ismerteti a képviselő-testület 2017. évi munkatervét. Kéri a képviselő-

testület javaslatait. 

Furák Róbert képviselő Boldog Új Évet kíván a jelenlévőknek és Berente lakosságának. 

 

Az előterjesztésben tévesen szerepel a tárgyév, javítása szükséges. 2016. évben elég sok rendkívüli ülésen 

vett részt a testület, nem tudtunk információt szerezni az idő rövidsége miatt. Amikor a bizottság tárgyalta 

a munkatervet, azt a javaslatot tettem, hogy a testületi ülések úgy történjenek, hogy legyen idő áttekinteni, 

megtárgyalni, a bizottságnak legyen idő előkészülni. A tavalyi évben több olyan téma volt, amit a rendes 

testületi ülésen is tárgyalhattunk volna.  

Roza László István polgármester: az előterjesztéseket kapják meg a képviselők időben, abban 

maradtunk, hogy 14 nappal az ülés előtt. 

Nagy Boglárka jegyző: Én is nagyon boldog Újet Kívánok a hallgatóságnak. A bizottsági ülésen 

beszélgettünk, hogy nem tudjuk előkészíteni az előterjesztéseket időben. Ma is vannak olyan témák, 

amihez írásos előterjesztés nem készült. Kérem az intézmények vezetőit, hogy az előterjesztéseket a 

központi e-mail címre küldjék és lehetőség szerint úgy hogy legyen idő azt előkészíteni a kiküldés előtt. 

A megbeszélések után írásos előterjesztés készüljön időben. Megpróbálunk eleget tenni Furák képviselő 

úr által elmondottaknak, az elírási hibáért elnézést kérek. 

Roza László István polgármester: itt van minden intézményvezető, nyomatékosítani szeretném, hogy a 

költségvetésüket úgy készítsék el, hogy benne legyenek azok a dolok, amit az idén és hosszútávon is meg 

szeretnénk valósítani. 

Tóth Tamás képviselő: túl sok időnek tartom a 14 napot, 8 nap elegendő, ha marad a 14 nap, akkor 

sokmindenki lemaradna.  

Furák Róbert képviselő: az eddigi gyakorlat az volt, hogy este és két nappal az ülés előtt érkeznek az 

előterjesztések. Vegye figyelembe az önkormányzat az SZMSZ-ben megfogalmazott időpontot.  

Nagy Boglárka jegyző: a soronkövetkező ülések mindegyikére időben került kiküldésre, a munkaterven 

kívül voltak olyan egyéni kérések melyeket próbáltunk az ülés előtt kiküldeni. Az eddigi gyakorlat szerint 

a képviselő-testületi ülések minden hónap utolsó csütörtökén lettek megtartva. Új könyvelési rendszerünk 

van, ezért kértük a testületet arra, hogy minden hónap második csütörtökén legyenek a testületi ülések, 

így lehetőségünk lesz a hozott határozatok feldolgozására.  

Roza László István polgármester javasolja a képviselő-testület 2017 évi munkatervének elfogadását  az 

előterjesztésben szereplő tartalommal. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.05.) határozata a képviselő-testület 

2017. évi munkatervének elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-Testület 2017. Évre vonatkozó 

munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

Megbízza a polgármestert, hogy a munkaterv közzétételéről és a végrehajtásáról gondoskodjon.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és 2017. Évben folyamatos 

 

2. Napirendi pont 

Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása során beérkezett árajánlatok elbírálása 

Nagy Boglárka jegyző: az önkormányzat 2016. évben pályázott érdekeltségnövelő támogatásra. A 

támogatásból a Művelődési ház részére 50 db asztalt van lehetőség beszerezni. Több helyről érkeztek 

árajánlatok, azon árajánlat elfogadását javasolta a bizottság, amely nagyobb méretű 160x80.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a bizottság megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat és a 

REGIN Kft. ajánlatát javasolja elfogadni, (asztal méret: 160x80 cm, bruttó ár 69.990.- Ft/db) 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  
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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-testületének 2/2017. (I.05.) határozata a Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás (azonosító:0534290) felhasználása során beérkezett árajánlatok 

elbírálásáról 

  

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalt a Közművelődési  érdekeltségnövelő 

támogatás felhasználása során beérkezett árajánlatokat és úgy határozott, hogy a REGIN KFT. (4032 

Debrecen Úrrétje u. 13/A) árajánlatát fogadja el, melynek révén a 160X80-as asztalok kerülnek 

beszerzésre, bruttó 69.990.- FT/db áron.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirendi pont 

Törvényességi felhívás megtárgyalása 

 

Roza László István polgármester: felkérem Jegyző asszonyt, hogy a Kormányhivatal álláspontját 

ismertesse, mert neki van ebben gyakorlata.  

Nagy Boglárka jegyző: az alpolgármester választással kapcsolatban ezen ügyben tapasztalattal jó magam 

sem rendelkezem, de megjegyezni kívánom, hogy szerintem az országban nincsennek így értelmezve 

jogszabályok, mint itt Berentén. 2016. október 27. napjáig nem sikerült alpolgármestert választani, hogy 

ennek mi és ki volt az oka nem szeretném felvázolni. A Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a 

képviselő-testület 1060/2016.(X.27.) határozatával szemben. Én szeretném a hallgatóságnak felolvasni a 

felhívást, majd néhány mondatban személyes véleményem is kifejteni az ügyben.  

A zavartalan munka ellátása érdekében a polgármester munkája segítésére kötelező alpolgármestert 

választani. A 2016. október 27. napján megtartott képviselő-testületi ülés vezetését a korelnök látta el, 

mert a polgármester fel volt függesztve jogkörének gyakorlása alól. A korelnök javaslatára Nyeste József 

képviselőt választotta meg a képviselő-testület alpolgármesternek. Az önkormányzat ügyvédje szerint a 

korelnök mivel jogszabály nem tiltja így javasolhatott alpolgármestert. 

 

Roza László István polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testületi ülésre megérkezett Nyeste József 

alpolgármester, a testület létszáma 7 fő.  

 

Nagy Boglárka jegyző szószerint felolvassa a Kormányhivatal által megküldött törvényességi felhívást, 

mely a jkv. mellékletét képezi. 

Szó szerint felolvassa a SZMSZ 4. § 5. bekezdését.  

 

Nagy Boglárka jegyző: a törvényi felhívásnak 60 napon belül kell eleget tenni, 15 napon belül 

fellebbezéssel lehetet élni. Felhívom a figyelmet a törvényi kötelezettségekre. Az alpolgármester 

választás a polgármester és a testület együttes kötelezettsége, mindkét félnek törekedni kell a 

kompromisszumra. A képviselő-testület Nyeste József képviselőt kizárta a szavazásból az alpolgármester 

választásnál, de ennek az volt, hogy Ő nem szeretett volna benne résztvenni. A Kormányhivatalt 2017. 

január 20-ig kell értesíteni a megtett intézkedésekről.  

Saját meglátásom: beszélgettem a testület tagjaival és a polgármesterrel is. Ülésen kívül kellett volna 

megbeszélni, átbeszélni előbb, nem itt a lakosság előtt, és nem szeretném, ha vita lenne és hogy a 

lakosság lássa. Egy biztos, kellemetlen helyzetben vagyok, el kell látnom mint jegyző a törvényességet is, 

de a polgármestert is segítenem kell, sőt ő a munkáltatóm. Felnőtt emberként ezt nem tudtuk megbeszélni, 

amiért elnézést kérek a lakosságtól, a hallgatóságtól. Az alpolgármester a megválasztását követően bejött 

a hivatalba, egyeztettünk, elindult egy munka. Az ő munkája alatt higgadt és nyugodt munkatempót 

tudtunk megteremteni, haladtak az események. Az alpolgármester véleménye egy kicsit változott a hivatal 

munkájáról is, megkapta a szükséges információkat, látta hogy munka folyik, és segítette is azt. Próbálok 

egyensúlyt teremteni, vagyok a mérleg nyelve, és folyamatosan elnézést kérek, de már magam sem tudom 

miért én és miért is. December 14-én érkezett a felhívás, én kiküldtem azonnal mindenkinek, meg kellett 

volna beszélni és egyeztetni. Kérdezem én mire készítettem volna előterjesztést, melyik eshetőségre 
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kellett volna felkészülnöm? Javaslom, hogy szünetet rendeljen el a polgármester és a szünet alatt 

beszéljük meg a dolgokat. Ennek a törvényességi felhívásnak csak úgy tudunk eleget tenni, ha felnőtt 

emberekhez méltóan beszélünk róla. Én a két nappal ezelőtti ülésen a bizottság elnökét is kértem tegye 

szóvá, ő mondta majd a polgármester aki jelen van az ülésen csak felveti, átültem a polgármester mellé 

kérdeztem beszélünk e róla, ő mondta most nem. Ez a helyzet rányomja a bélyegét a munkavégzésre is. 

Ismét elnézést kérek mindenkitől, főleg ezért mert talán inkább az emberi és lelkioldalról közelítettem 

meg a dolgot, és nem a jogszabályi hivatakozásokat vettem elő.  

Roza László István polgármester: nem is fogunk ebbe vitatkozni, értelmes emberek vagyunk, 

kompromisszumot kell kötni, egy településnek az életéről kell dönteni.  

Nyeste József alpolgármester: ebben a napirendi pontban annyit szeretnék mondani, hogy ez egy nagy 

baromság, a polgármester által felszított hülyeség miatt a falu nem tud előre menni, haladni. A 

polgármester tiszteletdíjával, a Nonprofit Kft. tiszteletdíjával játszadozunk mint a gyerekek.  

Az alpolgármesterséget elvállaltam. A polgármester nem rátermett, soha nem fogja úgy csinálni, hogy jó 

legyen.  

Az 1. napirendi pont tárgyalásánál nem voltam jelen. Nemcsak arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem 

kapjuk meg az értesítéseket, -  a polgármester nem hajlandó egyeztetni a testületi ülés időpontjáról sem. 

Kaptam egy emailt, hogy ülés lesz, de senki nem kérdezte meg, hogy ez az időpont jó-e – nem tudtam 

jönni időben. 

Roza László István polgármester: ez egy rendkívüli testületi ülés – fegyelmezze magát, nem a piacon 

vagyunk.  

Pogány Sándor képviselő: a meghívón soron következő ülés van, nem rendkívüli. 

Nyeste József alpolgármester: erről beszélek. Ha most azt kéritek mondjak le, én megteszem, ez a 

tisztség semmi előnnyel nem jár.  

Tóth Tamás képviselő: megkaptam a Kormányhivatal levelét, nem látom, hogy a.) vagy b.) pont lenne 

benne. Teljesen egyszerű a kérdés, megerősíti vagy nem a testület az alpolgármesterséget. 

Furák Róbert képviselő: egyetértek Tóth képviselővel. 

Pogány Sándor képviselő: maradjon így, ahogy van.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: kaptunk a Kormányhivataltól egy levelet, itt volt a törvényesség 

részéről Jegyző asszony, itt volt az ügyvéd is, nem mondta, hogy törvénysértést követtünk el.  

Szakmári Attila képviselő: egyetértek az előttem szólókkal. Úgy gondolom, ha Lichy ügyvéd Úr azt 

mondta, hogy nem törvénytelen, akkor nem az. Felhívtuk a Kormányhivatalt az ülést előtt, nem kaptunk 

kielégítő választ, igaz azt is mondták, hogy ilyet még nem tapasztaltak. Szavazzunk, megerősítjük vagy 

nem.  

Nyeste József alpolgármester: a Kormányhivatal által küldött dolog egy tájékoztatás a testület részére, 

szó nincs arról, hogy valaki törvénysértést követett volna el.  

Nagy Boglárka jegyző: akkor foglaljuk össze az elhangzottakat, két határozati javaslat hangzott el: 

1. a képviselő-testület megerősíti az alpolgármester személyét, úgy hogy az 1060/2016. (X.27.) 

határozat tartalmát a polgármester elfogadja, és kéri javaslatára ismét megerősíteni a tisztségében 

Nyeste József alpolgármestert.   

2. nem ért vele egyet, és indokoljuk hogy miért.  

 

Roza László István polgármester szünetet rendel el. 

 

Folytatódik a képviselő-testületi ülés. 

 

Roza László István polgármester: a képviselő-testület egyhangú döntése az volt a 2016. október 27-i 

ülésen alpolgármesterré választja Nyeste József képviselőt. A szünetben történt egyeztetés után, javaslom 

helybenhagyni a képviselő-testület 1060/2016. (X.27.) határozatát. Alpolgármester: Nyeste József.  

Kritika ért a szünetben, hogy milyen ember vagyok, mit nem teljesítek, van ellenem rendőrségi és 

bírósági ügy is. Ha nem lesz polgármester, kell valaki az önkormányzat élére. Mivel a testület úgy 

határozott, hogy megerősíti Nyeste Józsefet alpolgármesteri posztjában, a polgármesteri jogaimmal élve 

helybenhagyom a testületi ülés határozatát, ahol Nyeste József az alpolgármester. Javaslom, hogy Nyeste 

József legyen az alpolgármester. 

Vállalod vagy nem a továbbiakban? 

Nyeste József alpolgármester: ilyen egyszerűen nem lehet válaszolni. Én csináltam becsülettel a 

dolgom, megválasztottak. Nem érdekel az alpolgármesteri tisztség, ha úgy gondoljátok, hogy maradjak, 
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maradok, de szavazni sem kell, ha azt mondjátok, hogy mondjak le, lemondok. Most jelen helyzetben, 

ahogy megbeszéltük a dolgot – vállalom.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: szeretném azt is, hogy azokat a döntéseket, amik akkor és 

azóta születtek, erősítse meg a képviselő-testület.  

Roza László István polgármester: rendben, ezzel együtt felkérem a képviselő-testületet szavazásra.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (I.05.) határozata a BAZ. Megyei 

Kormányhivatal BO/13/11177-2/2016 számú törvényességi felhívásának megtárgyalásáról, az 

1060/2016. (X.27.) határozat megerősítéséről, Nyeste József alpolgármesterré választásáról.  

  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BAZ Megyei Kormányhivatal BO/13/11177-

2/2016 számú ügyiratában foglalt törvényességi észrevételt tudomásul veszi. 

 

Roza László István polgármester javaslatára a Képviselő-Testület Nyeste Józsefet alpolgármesteri 

tisztségében megerősíti, úgy hogy a képviselő testület 2016. Október 27. Napján meghozott 1060/2016. 

(X.27.) számú határozatát a polgármester javaslatára helybenhagyja.  

A képviselő testület a 2017. Október 27. Napján megtartott képviselő testületi ülésen, valamint az azt 

követő üléséken meghozott valamennyi döntést megerősíti.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a BAZ Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal, legkésőbb 2017. 01.20. 

Felelős: jegyző 

 

 

4. Napirendi pont 

Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok 

 

4.1. Berentei Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának 19. sz. módosítása, a képviselő-testület 

1089/2016. (XI.28.) határozatának visszavonása 

 

Nagy Boglárka jegyző: a képviselő-testület a 1089/2016. (XI.28.) határozatával elfogadta a Berentei 

Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának 19. sz. módosítását. A módosító okirat beküldését követően a 

Magyar Államkincstár megküldte a hiánypótlást, mely szerint a társulásnak kell meghozni a döntést. A 

Berentei Tündérkert Óvoda esetében a fenntartó a Berente-Alacska Települések Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás. A jegyző ismerteti a hiánypótlást és kéri a képviselő testületet hogy vonja 

vissza a döntését.  

Roza László István polgármester javasolja a 1089/2016. (XI.28.) határozat visszavonását. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (I.05.) határozata a 1089/2016. (XI.28.) 

határozat visszavonásáról 

  

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 1089/2016.(XI.28.) határozatát, 

melyben elfogadta a Berentei Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának 19. sz. módosítását.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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4.2. Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása 

 

Nagy Boglárka jegyző ismerteti a Szent Borbála Idősek Otthona kérelmét. A Szent Borbála Idősek 

Otthona “bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás” kiegészítő tevékenységként kívánja 

végezni, ezen tevékenység végzéséhez szükséges, hogy az Alapító Okiratba bekerüljön a 072410 otthoni 

szakápolás kormányzati funkció.  

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

módosítását. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (I.05.) határozata a Szent Borbála 

Idősek Otthona Alapító Okirat módosításának elfogadásáról 

  

1. Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Szent Borbála Idősek Otthona Alapító 

Okirata módosítását a 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:   azonnal  

 

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: azonnal, illetve folyamatos  

 

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: azonnal 

 

Felvetések 

 

Pogány Sándor képviselő: már többször jeleztem, hogy a közlekedési tábla hiányokat komolyan kellene 

venni. A sajószentpéteri bekötőúthoz az önkormányzatnak nem sokból tartana egy táblát elhelyezni. 

Nagy Boglárka jegyző: tegnapelőtt kaptuk meg a Közútkezelő levelét. Az általunk közölt táblákat 

felülvizsgálták. A kerékpárúton elhelyezendő táblák a mi feladatunk, az összes többi véleményük szerint 

hiánytalanul megvan az érintett szakaszokon.  

Roza László István polgármester: az út forgalomba került-e már? 

Nagy Boglárka jegyző: ott még vannak feladatok. 
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Roza László István polgármester: a Nonprofit Kft. ügyvezetőjéhez intézem a kérdésem. Az a hír járja, 

hogy a februári fizetések nem kapják meg a dolgozók, mert nincs rá keret.  

Dr. Csordás Levente ügyvezető: ez így nem igaz. A Nonprofit kft másképp működik, saját 

költségvetésből gazdálkodik. A decemberi fizetések voltak betervezve. Még mielőtt tárgyaljuk a 

költségvetést el fog fogyni a keretünk, de biztosan nem lesznek gondok a fizetések kifizetésével.  

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

január 15-én kerül kifizetésre, mert az vasárnap, hanem a rákövetkező héten. A könyvelési rendszerben 

átállás van. 

Nagy Boglárka jegyző: tegnapi nap folyamán elindult az ASP rendszer, minden adatot fel kell vinni a 

határozatokból, ez nem volt előbb elvégezhető munka, folyamatosan visszük fel az adatbázisba a 

kötelezettségvállallásokat. Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy gondolja át a bankszámlás utalást. A 

holnapi nap folyamán már több gépen fogjuk felvinni a határozatokat. Ez az egyetlen hónap, ami 

körülményesebb, a következő hónapokban már bízunk benne nem lesznek ilyen jellegű problémáink. 

Azzal foglalkozunk a hivatalban, hogy a kifizetések a lakosság részére zökkenőmentesen történjenek.  

Tóth Tamás képviselő: a Berente-Sajószentpétert összekötő út karbantartása mikor fog megvalósulni? 

Dr. Csordás Levente ügyvezető: kértem árajánlatot egy olyan cégtől, aki aszfaltozási munkát vállal. 

Kidolgozásra kerül a zúzott kővel való megszórás is. Szorgalmazom, hogy a következő testületi ülésre 

vegyük fel napirendre, erről a testület döntsön, de ha olyat mond a testület, hogy saját erőből csináljam 

meg, akkor is kérem majd az erről szóló döntésüket.  

Tóth Tamás képviselő: eddig zúzott kővel volt, van saját gépünk, kimegy és megcsinálja. 

Dr. Csordás Levente ügyvezető: a Nonprofit Kft. és az önkormányzat között nem történt meg a 

megállapodás megkötése, tehát nem tudja a Nonprofit Kft. hogy mit köteles megcsinálni. Ez egy elmaradt 

dolog.  

Tóth Tamás képviselő: itt a megoldást keressük, a költségvetéskor ezt meg fogjuk tárgyalni.  

Ez a probléma nem oldódott meg, ezzel foglalkozni kell. 

Pogány Sándor képviselő: amit az önkormányzat átadott a Kft-nek, akkor az hogy van használatban, 

mert használja azokat. Attól hogy van vagy nincs szerződés,  még fel kellene gyorsítani az eseményeket.  

Roza László István polgármester: a Kft. el tudja végezni a munkálatokat, vagy keressen vállalkozót? 

Dr. Csordás Levente ügyvezető: zúzottkővel el tudjuk végezni, de az út állapota annyira leromlott, hogy 

indokolt egy aszfaltréteg, amit a Kft. nem tud megcsinálni.  

Nagy Boglárka jegyző: a képviselő-testületnek volt egy határozata, melyben a feladatok, aztán a 

rendelkezésre bocsátandó pénzeszköz és a tárgyi eszközök is meghatározásra kerültek, talán előkellene 

venni azt a Kft-ben is. Tájékoztatást adtam tegnap is (mert szükséges volt beleavatkozni), hogy mi 

tartozik és mi nem az intézményi kötelező feladatokba.  

Dr. Csordás Levente ügyvezető: az alpolgármester említett egy 500 eFt-os tételt, 400 eFt a megbízási 

díjam, nyilvánvalóan tévedett. Nem tudok elmenni amellett, hogy a Nonprofit Kft.-t negatív színben 

minősíti és tünteti fel a közösségi facebook oldalán. 

 

Dr. Csordás Levente ügyvezető szószerint felolvassa az alpolgármester által írtakat, melyet a facebookon 

tett közzé. (jutalom szétosztása) 

 

Jutalom: amennyiben a testület a jutalom kifizetésére egy keretöszeget hagy jóvá és differenciálást szavaz 

meg, akkor nem kell problémázni azzal, hogy így lett kifizetve. Milyen csodát vár el tőlem az 

alpolgármester 4 hónap alatt? Nem felróható a Nonprofit Kft.-nek, hogy 11 mFt-ot 4 hónap alatt nem tud 

előteremteni – biztosan az én bűnöm, várom a javaslatokat, hogy miből lehet csodát tenni.  

Felmerült egy olyan bejegyzés is a facebookon, hogy a levágott sertésnek a belsősége a hűtőbe került és 

majd valamelyik dolgozó megkapja. Ez a készlet nem lett átadva, az az önkormányzaté. Úgy működik a 

Kft., hogy minden az önkormányzaté. 

Roza László István polgármester a vitát lezárja. Lesz majd bizottsági ülés, ahol a vádaskodást meg 

lehet beszélni, de nem most itt a lakosság előtt. 

Nyeste József alpolgármester: van egy oldalam a facebookon, meg is fog maradni. Írni is fogok egy-két 

dolgot, még keményebbek is lehetnek majd rajta. A lakosság nincs tájékoztatva. 

Mivel a Nonprofit Kft-nek nem volt pénze, a jutalmat az önkormányzat fizette. Hogy nem tudtak 

termelni? Akkor megérdemelték a jutalmat? Megbántam. Ha differenciálunk, előtte mondja meg nekünk, 

hogy szeretne differenciálni. Olyanoknak adott hatalmas jutalmat, akik lehet nem érdemelték meg 4 

hónap után. Hogy nehezményezek egy-két dolgot a Nonprofittal szemben? Igen. 
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Nem adott le listát, hogy milyen gépeket vásárolna. Bánya területének rendbetétele – nem történt meg. A 

buszforduló rendbetétele nem történt meg. Nem történik semmi. Miről beszélünk? 

Fodorné Szabó Erika képviselő: feltételezem, ha a jutalomnál ekkora nagy differenciálás volt, biztosan 

van feljegyzés róla, hogy miért ilyen sok és miért ilyen kevés. A Kft. 4 hónap alatt nem tudta kitermelni, 

a SztBIO ki tudta termelni, megtakarítani a jutalmat.  

Dr. Csordás Levente ügyvezető: a SztBIO-nak a költségvetésében volt egy maradványa, a Kft.-nek nem. 

Ami a differenciálást illeti, túl magas és túl alacsony összeget kaptak. Aki kérte írásban megindokoltam, 

aki kéri mindenkinek meg fogom indokolni. Kidolgoztunk egy minősítési rendszert. Valóban igaz, hogy a 

testület nem szólhat bele a jutalmazásba. Mivel a testület adta a pénzt, akár bele is szólhatna, de akkor 

szólhatna bele, ha azt határozatba foglalta volna akkor.  

Nyeste József alpolgármester: törvényes-e az, hogy ha valaki bevisz 5 l bort és kap érte 5 nap 

szabadságot? 

Dr. Csordás Levente ügyvezető: igen, törvényes. 

 

Roza László István polgármester a nyilvános ülést bezárt 12 óra 50 perckor, mert a képviselő-testület 

zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Roza László István   Nagy Boglárka   Fodorné Szabó Erika 

polgármester    jegyző    képviselő, jkv. hitelesítő 


