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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. november 19.-én a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 16,00 óra. 

Jelen vannak:  Pogány Sándor  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József  képviselő 

 Szántó Lajos  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő 

Az ülésen nem vett részt: Juhász József  polgármester 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

  

  

 

Pogány Sándor alpolgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  Hiányzik Juhász József polgármester. Ismerteti a napirendi 

pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szántó Lajos képviselőt javasolja. 

 

Napirendi pontok: 

Nyilvános ülés 

1. Aktuális feladatok megvitatása 

 Előadó: Pogány Sándor alpolgármester 

2. Egyéb indítványok, javaslatok megvitatás  

 

Zárt ülés 

1. Szociális segélykérelmek elbírálása 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6  igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

egyetért a napirendi pontokkal. Ezzel egyidejűleg elfogadta Szántó Lajos  képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

 

1. Napirendi pont 

Aktuális feladatok megvitatása 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti az aktuális feladatokat: 

 Monográfia 

A monográfiát a Domínium Bt. készíti Rémiás Tibor vezetésével és munkatársaival. Kocsis Dávid 

berentei lakos is részt vesz a munkában, ő végzi a kutatómunkákat. Felkeres 25 berentei embert, 

mindegyiknek azokat a kérdéseket fogja feltenni. Március végén, április közepén lesz meg a kézirat, 

átnézzük és megy a nyomdába. Egy másik ajánlatot is hozott a Bt., mely összefoglalná Berente teljes 

történelmét, - összege 2 mFt, de ez egyelőre elképzelés.  Az ütemterv megvan Jegyző úrnál. 190 eFt+ 

ÁfA-val meg kellene emelni a költségeket, ebből a díjból fizetik Kocsis Dávidot is.  

A képviselő-testület által hozott határozat módosítása szükséges, a keretet meg kell emelni nettó 190 eFt-

al. 
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Nyeste József képviselő: negatívum: a jegyző másfél héttel ezelőtt behívatta Kocsiséket azzal, hogy 

Kocsis Dávid elvállalja-e a monográfia elkészítését. Kiderült, hogy egy cég fogja csinálni – miért nem tud 

a testület Kocsisékről?  

Fortuna János jegyző: amikor Kocsisékkal beszéltem, akkor még nem adott ajánlatot a Domínium Bt. Itt 

a határidő sürget. Egyedül Kocsis nem lett volna képes elkészíteni, a BT-ben történészek vannak, nagy 

szaktudással.  

Nyeste József képviselő: a jegyző egy szót sem szólt Kocsiséknak a cégről, ők abban a tudatban voltak, 

hogy a fiuk csinálja.  

Pogány Sándor alpolgármester: mivel már ketten visszamondták a monográfia elkészítését, azt 

mondtuk, hogy egy hozzáértő csapat készítse el. 

Tóth Tamás képviselő: Kocsisékról egyáltalán nem tudtam. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XI.19.) határozata az I. Alacskai-Berentei 

sokadalom rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 391/2014.(XI.12.) határozattal módosított 

366/2014.(IX.17.) határozat módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az I. Alacskai-Berentei sokadalom 

rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 391/2014.(XI.12.) határozattal módosított  366/2014.(IX.17.) 

határozat módosítására vonatkozó javaslatot, azt – az MVH támogatásra tekintettel - az előterjesztés 

alapján, az alábbiak szerint elfogadja: 

A testület jóváhagyja, hogy Berente mint gesztor vállalja a 6 839 240 Ft összköltségű program 

előfinanszírozását és a saját erő biztosítását mindkét település vonatkozásában. 

Az MVH  támogatás összege: Alacska Község Önkormányzata 1 952 500 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 2 958 516 Ft  

 

A saját erő összege:  Alacska Község Önkormányzata 733 300 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 1 194 924 Ft  

összesen: 1 928 224 Ft összegben, melyet a 2014. évi kv.-i tartalékkerete terhére biztosítja. 

A 366/2014.(IX.17.) határozat további része nem módosul.  

Az előterjesztés a jkv. …. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 2014.11.22. 
 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 402/2014.(XI.19.) határozata az I. Berentei 

sokadalom rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 391/2014.(XI.12.) határozattal módosított 

366/2014.(IX.17.) határozat módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva az I. Alacskai-Berentei sokadalom 

rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 391/2014.(XI.12.) határozattal módosított  366/2014.(IX.17.) 

határozat módosítására vonatkozó javaslatot, azt – az MVH támogatásra tekintettel - az előterjesztés 

alapján, az alábbiak szerint elfogadja: 

A testület jóváhagyja, hogy Berente mint gesztor vállalja a 6 839 240 Ft összköltségű program 

előfinanszírozását és a saját erő biztosítását mindkét település vonatkozásában. 

Az MVH  támogatás összege: Alacska Község Önkormányzata 1 952 500 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 2 958 516 Ft  
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A saját erő összege:  Alacska Község Önkormányzata 733 300 Ft  

 Berente Község Önkormányzata 1 194 924 Ft  

összesen: 1 928 224 Ft összegben, melyet a 2014. évi kv.-i tartalékkerete terhére biztosítja. 

A 366/2014.(IX.17.) határozat további része nem módosul.  

Az előterjesztés a jkv. 1. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatos 

 

 Játszótéri eszközök 

Pogány Sándor alpolgármester: a Serol-Bau Kft. 490 eFt ajánlatot adott a Bajcsy-Zs. úti játszóterekre 

beépítendő rönkjátékokra (rönkhinta, rönkvár csúszdával 1 db hintával). 

Nyeste József képviselő: arról volt szó, hogy az iskolában és az óvodában lesznek játszótéri eszközök, a 

többinél a meglévő eszközök felújítása és kihelyezése, a maradék játszótéri eszközök pedig kihelyezésre 

kerülnek a tóhoz.  

Pogány Sándor alpolgármester: arról volt szó, hogy a régit rendbe tesszük és nem veszünk 

játékelemeket. 

Nyeste József képviselő: A Bajcsy-Zs. ltp-n a nagyobb gyerekek játékai ottmaradtak, erre jött egy új 

árajánlat amit mi nem kértünk, erről az árajánlatról nem volt szó. Nem kell játékot venni, azt kell 

felújítani ami van.  

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XI.19.) határozata játszótéri eszközökről. 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tévedésből a horgásztóhoz 

áthelyezett játszótéri eszközök helyett új játszótéri eszközöket nem építtet be a lakótelepi játszóterekre. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 403/2014.(XI.19.) határozata játszótéri eszközökről. 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tévedésből a horgásztóhoz 

áthelyezett játszótéri eszközök helyett új játszótéri eszközöket nem építtet be a lakótelepi játszóterekre. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

 

2. Napirendi pont 

Egyéb indítványok, javaslatok megvitatás  

Pogány Sándor alpolgármester: a képviselők kötelező továbbképzése november 27-én lesz Miskolcon, 

ezért tervezett képviselő-testületi ülést 26-én lesz megtartva.  

Szombaton kellene egy bejárást tartani, megtekinteni a külterületet, buszvárót, a Település Gondnokság 

vezetőjének szóltam, megnéznénk a hozzá tartozó feladatokat.  
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Képviselői ebéd: a képviselő-testületi üléseken a képviselők ebédje elég költséges, ezért ugyan azt a 

menüt fogjuk kérni, mint ami a SztBIO-ban van. 

A 215/2014. (VI. 19. ) kt. határozattal a testület megbízta a BMESZ vezetőjét, hogy dolgozza ki a 

Nonprofit Kft. létrehozásának feltételeit, de nem dolgozta ki, javaslom a határozat visszavonását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2014.(XI.19.) határozata a 215/2014. (VI.19.) kt. 

határozat visszavonásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete visszavonja a 215/2014.(VI.19.) kt. határozatát. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 404/2014.(XI.19.) határozata a 215/2014. (VI.19.) 

kt. határozat visszavonásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete visszavonja a 215/2014.(VI.19.) kt. határozatát. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 
 

Pogány Sándor alpolgármester: jeleztek már vissza a bányatervvel kapcsolatban? 

Fortuna János jegyző: a Katasztrófavédelem véleményezte a tervet, az előírt hiányosságokat 

teljesítettük. Barcika még nem küldte el, személyesen beszéltem a kirendeltség vezetőjével, hogy 

segítsen. 

Pogány Sándor alpolgármester: a képviselő-testület jóváhagyta az intézmények jutalmazását. Tóth 

képviselő úr már felvetette, hogy valamihez kötni kell a jutalmazást Pld. a csökken a dologi kiadás akkor 

van jutalom, ha nem akkor nincs.  

A bejövő számláknál is feneketlen kút van pld. Magyar Közlöny 2 pld., térfigyelő kamera havonta 16 

eFt/db. Meg kell nézni a megkötött szerződést – tényleges fogyasztás után kelljen kifizetni a számlát. 

Casco: havi 50 eFt, van erre egyáltalán szükség? 

Üzemanyag kártya: szinte követhetetlen. 

Tóth Tamás képviselő: átfolyás mérőt kell tenni minden tankra. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: minden költségvetési szervnél elviekben megvan 30-ára a 2015. évi 

koncepció. A munkát el kell kezdeni komolyan minden intézménynél. Sok a dologi kiadás, ha 10 %-al 

csökken már az is jó. Az SZMSZ is módosításra szorul. 

Tóth Tamás képviselő: vannak kölcsönök, amiket nem törlesztenek, bíróságra soha nem mentünk el, sok 

a kintlévőség.  
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Furák Róbert képviselő: ezt a joghézagot már régen kellett volna kezelni. a hitelszerződésekbe bele kell 

rakni, hogy milyen következmények vannak. A jogkövetkezmények a testület jószándékára lettek 

megfogalmazva. 

Pogány Sándor alpolgármester: a jövő hétre meglesz a kimutatás kinek mennyi tartozása van, kell adni 

türelmi időt a visszafizetésre  pld. 6 hónapot, ezt minden érintettel közölni kell levélben. 

Fortuna János jegyző: a tartozásokat a 4x60 eFt-os támogatásból visszavonjuk. Ott van az egyenlő 

bánásmód elve is, ezt figyelembe kell venni. A kolléganők kimutatást készítenek és kiküldik az 

ügyfélnek.  

 

Képviselői tiszteletdíj: 

Nyeste József képviselő: a képviselői tiszteletdíjat megszavaztam én is, de kisebb lelkiismeret 

furdalásom van. Akkor egy nem előkészített dologba léptünk bele meggondolatlanul, úgy gondolom ez 

kicsit túlzott. 

Javaslat: csökkenteni a tiszteletdíj összegét 150-130 eFt-ra 

Tóth Tamás képviselő: maradjon a jóváhagyott összeg, mert egyfajta meghátrálás lenne a mi részünkről. 

Teljesen igazad van, hogy ez nem ez átgondolt döntés volt. Most, hogy szerteágazó a feladatunk, 

szerintem nem sok ez a tiszteletdíj. Van egy-két ember a faluban, akik nem jutottak be és ezek generálják 

a többi embert. Az idős embereket nem érdekli mennyi az illetményünk, azt viszont hozzátették, hogy 

ezért a pénzért dolgozni kell. Nem tartom soknak, nem fogom visszavonni. 

Szántó Lajos képviselő: van igaza Nyeste képviselőnek is, én is gondolkodtam azon, nem-e lesz sok. Tóth 

képviselőnek is igazat adok, mi dolgozunk meg ezért a pénzért. 

Tóth Tamás képviselő: két héttel ezelőtt senki nem vette észre a tiszteletdíjat, jött az RTL klub és 

felkavarta ezt a dolgot.  

Pogány Sándor alpolgármester: sok munka vár a képviselőkre. Át kell dolgozni a Szociális rendeletet 

teljes egészében, pld. ki kell venni az adósságkezelést, a 60 eFt-os támogatást is át kell dolgozni. Nem 

akarok semmit csökkenteni, csak átdolgozni.  

Nyeste József képviselő: nagyon nehezen fogja majd a lakosság megérteni az átalakítást. Le lehet 

csökkenteni a támogatást pld. 30-40 eFt-ra, a fennmaradó összeget pedig átutalni a szolgáltatónk. 

Furák Róbert képviselő: az alpolgármesternek mi az álláspontja a tiszteletdíjjal kapcsolatban? 

Pogány Sándor alpolgármester: megegyezik Tóth képviselőével.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: ha lecsökkentjük a támogatás összegét 30-40 eft-ra, mi lesz az 

idősekkel akkor? Sok idős nem használja fel pld. az áramot sem. A tiszteletdíjjal kapcsolatban egyetértek 

Tóth képviselővel.  

Pogány Sándor alpolgármester: a túlfizetést visszakapja a fogyasztó készpénzben.  

Furák Róbert képviselő: a tiszteletdíj amit ti elfogadtok én is elfogadom, azért nem mondtam véleményt 

mert én új vagyok a képviselő-testületben. A tiszteletdíjat egy folyamat részeként kell nézni, az 

intézményeknél voltak béremelések. Rengetek a munka, akik ebben kritikát fogalmaznak meg, azok 

számára mi ellenfelek vagyunk. Egyetértek a változtatásokkal és a megszorításokkal. Az 
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önkormányzatnál a biztonsági kérdést meg kell oldani. A településőrségen el kell gondolkozni mert a 

képviselőket zaklatni fogják. Vannak olyan emberek, akik a végletekig el fognak menni. Most kell 

bevezetni a megszorításokat, de nyissuk már ki a másik oldalt is, ha lesz megtakarítás, akkor lehessen 

pályázni. pld. lakásfelújításra – amit a lakosok is érezhetnek majd. Ha csak megszorítunk, akkor csak 

konfliktus van.  

Szántó Lajos képviselő: én nem megszorítást értettem, hanem átcsoportosítást. 

Pogány Sándor alpolgármester: december 15-re meg lesz a tájékoztató kiadás, amit a Művelődési ház 

készítene el, aminek az összeállításánál besegítünk.  Árajánlatokat kell kérni. 

Tóth Tamás képviselő: csinálják meg egyedül, ez a feladatuk.  

Pogány Sándor képviselő: igazad van, innentől kezdve próbáljanak meg önállóan dolgozni.  

Furák Róbert képviselő: vannak határidők, ha nem készül el valami, először figyelmeztetés stb. – 

éveken keresztül nem tudjuk megtenni, hogy megtanítsuk a szakmájára.  

Pogány Sándor képviselő a vitát lezárja. 

Felkérem a képviselő-testületet szavazzon Nyeste képviselő javaslatáról, a képviselői tiszteletdíj 

csökkentéséről. 

Ismerteti a rendelet módosítási javaslatot: 

A bizottsági elnököknek 100 000 Ft alapdíj és 50 % pótlék, összesen: bruttó 150000 Ft, míg a tagoknak 

100 000 Ft alapdíj és 20 % pótlék, összesen: 120 000 Ft kerüljön megszavazásra, a jelenlegi 100 % illetve 

70 % pótdíj helyett. 

 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Ki az aki egyetért a képviselői tiszteletdíj csökkentésével? 

Megállapítja, hogy a szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 1 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 

 

Nyeste József képviselő felveti, hogy lehetne több közmeghallgatást is tartani az évben.  

Pogány Sándor alpolgármester: a közmeghallgatásra nem kellenek intézményvezetők, ott a 

polgármester, jegyző és a képviselő-testület vesz részt.  

 

Pogány Sándor alpolgármester a nyilvános ülést bezárta 17,30  perckor, mert a képviselő-testület zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

kmf. 

 

 

Pogány Sándor Fortuna János  Szántó Lajos   

alpolgármester jegyző    képviselő jkv. hitelesítő 

 

Melléklet: 402/2014.(XI.19.) határozattal elfogadott előterjesztés 


