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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. január 29.-én az Önkormányzati Hivatal 

tárgyalójában megtartott munkaterv szerinti nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. 

 

Jelen vannak:  Pogány Sándor  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő 

Az ülésen nem vett részt: Szántó Lajos  képviselő 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

 Haga Jenő  BCNÖ 

További meghívottak: Heutschy László  BTG vezető 

 Márföldi Erzsébet  SztBIO igazgató 

 Csorba Csaba  BMK mb. vez.  

 Kalász Lászlóné  BHN óvoda vezető 

 Gyenesné Kovács Enikő  Ált.isk.igazgató 

  

  

Pogány Sándor alpolgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a 6 fő képviselőből 5 fő 

képviselő jelen van, hiányzik Szántó Lajos képviselő, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Furák Róbert képviselőt javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 
NYILVÁNOS 

1. A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2014. évi önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról.  

 (Előterjesztő: egyházközség kurátora 

2. Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2014. évi önkormányzattól kapott  támogatás 

felhasználásáról.  

 Előterjesztő: egyházközösségi gondnok 

3. A Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetésének 

elfogadása  

Előterjesztő: alpolgármester 

4. A 2015. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztése  

Előterjesztő: alpolgármester 

5. Berentei Település Gondnokság 2015 évi munkatervének és a helyi Szociális Földprogramnak, 

valamint közfoglalkoztatási tervnek a jóváhagyása 

 Előterjesztő: BTG vezető 

6. Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2015 évi munkatervének elfogadása (vagy Nonprofit Kft 2015. évi 

munkatervének elfogadása)  

Előadó: BMESZ vezető 

7. A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. 

 Előadó: jegyző 

8. A képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: alpolgármester 

9. Az Áht 29. § (3) bekezdése szerinti határozat elfogadása 

Előadó: alpolgármester 

10. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

ZÁRT 

11. Zárt ülés: (személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések) 
 

A képviselő-testület egyhangúlag 5  igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

egyetért a napirendi pontokkal. Ezzel egyidejűleg elfogadta Furák Róbert képviselőt jkv. hitelesítőnek.  
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Pogány Sándor alpolgármester: a napirendi pontok tárgyalás előtt tájékoztatást ad az önkormányzat 

pénzügyi helyzetéről 1999-2015-ig. 

  

Néhány adat az önkormányzat működési bevételéről: 

2001. év: 390.335.-  eFt 

2006. év: 708.912.-  eFt 

2011. év: 895.356.-  eFt 

2012. év:                   1.216.066.-  eFt 

2013. év:                   1.349.007.-  eFt 

2014. év:                   1.009.176.-  eFt 

 

Ezek a milliárdos számok az utóbbi három évben nem a valóságnak megfelelő számok. Az 

önkormányzat lekötött betéte kiadásnak jelenik meg, amikor visszakerül bevételként szerepel. A 

milliárdos bevételeknél a fele személyi költség + járulékai, a dologi kiadásokba sok minden beletartozik, 

durván 300 mFt  A pénzbeli juttatásnál a civil szervezetek és a lakossági támogatások szerepelnek kb. 

250 mFt. 

Sok szóbeszéd hangzik el a faluban. Változtatni kell az adó rendeletünkön negatív irányban. 2012-ben a 

bevételünk nagyon megnőtt, nem biztos, hogy minden szempontnak megfelelt, e miatt csökkenteni kell 

az adóbevételeinket. Lesznek kötelezettségeink, csökkenni fog a bevételünk. Takarékoskodni kell az 

önkormányzatnak, amit már elkezdett a testület.  

Tegnap Pénzügyi Bizottsági ülés volt, ahol a 2015. évi költségvetés tárgyalása megtörtént. Jelentős 

összegek kerülnek megtakarításra, a dologi kiadásokból 20 %. Nagyon sok szerződést felülvizsgáltunk, 

itt is lehet megtakarítást elérni.  

személyi juttatás: a testület nem tervezi a jutalom kifizetését, a kafetéria csökkentése be van tervezve.  

Felelőtlenség lenne pontos számokat mondani, el kell kezdeni takarékoskodni, ki kell használni az 

erőnlétünket. Létszámleépítésről nincs szó, átszervezések elképzelhetőek. Ma ki fogjuk választani a 

Nonprofit Kft. vezetőjét.  

Nyeste József képviselő: Ezt a fajta őszinte, falu felé táruló dolgokat réges régen meg kellett volna 

tenni. A pletyka annak köszönhető, hogy a lakosság és a testület között a kommunikáció hagyott 

kívánnivalót maga után. A későbbiek folyamán – ha nem is felelősségre vonás –de azoknak a 

személyeknek a megnevezése, akik ludasak a kialakult helyzetért. Juhász idején ez a fajta tényközlés 

nem hangzott el, mindenki le fogja vonni a következtetést. Köszönöm a magam és a falu nevében. 

Gratulálok ehhez. A későbbiek folyamán részletesen beszélni kell arról, hogy hogyan jutottunk idáig.  

Furák Róbert képviselő: kiegészítés: párhuzamosan az elmúlt hónapokban folyt egy munka, ahol részt 

vettek a település civil szervezetei, vállalkozói. Rendkívül fontos megfogalmazás hangzott el a 

munkacsoport munkájában. Elkészült egy összefoglaló anyag, egy tájékozató kisfilm. Ebben az 

anyagban megfogalmazódtak az alapelvek és értékbeli elvárások. Rendkívül értékes munka folyt, erre a 

munkára lehet építeni.  

Tóth Tamás képviselő: kommunikáció: az intézményvezetőkhöz szólnék – ami a bizottsági ülésen 

elhangzik hitelesen továbbítsák a dolgozók felé.  

Pogány Sándor képviselő: ki kell zárni ezeket a téves információkat. Sok esetben a dolgozók megkerülik 

a vezetőt, a képviselőhöz vagy a jegyzőhöz fordulnak. A vezetőknek el kell mondani ami a dolgozókra 

tartozik.  

 

 

1. Napirendi pont 

A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2014. évi önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról.  

 

Kolumbán Gábor lelkipásztor: az Egyház nevében köszönetet mondok az önkormányzattól kapott 

támogatásért. Az éves támogatás összege 500 eFt, hangosításra jóváhagyott a testület 500 eFt-ot, 

járdaépítésre 831.500.- Ft-ot, tartalék 411.062.- Ft erre az évre. 

Pogány Sándor alpolgármester: az elkövetkezendő évekre van-e olyan elképzelés, ami nagyobb 

volumenű lehet? 

Kolumbán Gábor lelkipásztor: a haranglábat felújította a testület, örülünk neki. A zsindelyt 4-5 évente 

kezelni kell, ez az év eltelt, ígéretet kaptunk, hogy az önkormányzat segít ebben. 
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Furák Róbert képviselő: műemlék védelemről van szó, speciális szakképzettséggel rendelkező emberek 

végezhetik el. Ezt mi nem oldhatjuk meg. Meg kell óvnunk, a településnek ez fontos épülete.  

Nyeste József képviselő: pont egy olyan illető mondja, aki nem lakik Berentén, ezt nekünk kellett volna 

észrevenni. A harangláb környékén rendbe kellene tenni, méltatlan a harangláb környezete, Sürgősen az 

intézményvezető figyelmébe ajánlom.  

Pogány Sándor alpolgármester: ezt be kell terveznünk, ha megalakul a Nonprofit Kft, bízom benne, 

hogy ez sikerülni fog.  

Hosszú távú elképzelés: kevesebb pénzből kell majd gazdálkodni, minden egyes civil szervezetnek. 

Kolumbán Gábor lelkipásztor: az éves támogatásra számítanánk. Szeretném kérni, hogy a harangláb 

megóvása érdekében az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a műemlékvédelemmel. 

Fortuna János jegyző: kérünk árajánlatokat és behozzuk a testület elé, a műemlékvédelemmel 

felvesszük a kapcsolatot.  

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(I.29.) határozata a Berentei Református 

Egyházközség 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Református Egyházközség 

2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, s azt az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

Az előterjesztés a jkv…. sz. mellékletét képezi. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 

 

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

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 14/2015.(I.29.) határozata a Berentei Református 

Egyházközség 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Református Egyházközség 

2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, s azt az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

Az előterjesztés a jkv. 1.  mellékletét képezi. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 

 

 

2. Napirendi pont 

Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2014. évi önkormányzattól kapott  támogatás 

felhasználásáról.  

 

Vitális Gábor plébános: az önkormányzat által nyújtott támogatást szeretném megköszönni. A 

támogatást a közüzemi számlák kiegyenlítésére használtuk fel. Köszönjük a két kereszt felújítását is.  

Pogány Sándor alpolgármester: a következő évekre van-e elképzelés, ami növeli a kiadásukat? 

Vitális Gábor plébános: ebben az évben nem tervezünk, a két kereszt ami elkészült nagy segítség 

számunkra. Nagyobb gondolat nem volt amit el kellene készíteni.  

Pogány Sándor alpolgármester: a Sajószentpéter felé vezető út mellett egyházi terület is van. Az 

önkormányzat meg tudná vásárolni, vagy esetleg bérbe venni? 

Vitális Gábor plébános: az elmúlt években volt egyeztetés, az érsek azt mondta nem áll szándékában 

eladni a területet, de bérbe lehet venni. 

Fortuna János jegyző: írunk egy kérelmet az érsek úrnak, kérni fogom támogassa ez ügyben az 

önkormányzatot. 

 Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(I.29.) határozata a Berentei Katolikus 

Egyházközség 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Katolikus Egyházközség 

2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, s azt az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

Az előterjesztés a jkv.. ….. sz. mellékletét képezi. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 

 

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

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 15/2015.(I.29.) határozata a Berentei Katolikus 

Egyházközség 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Katolikus Egyházközség 

2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, s azt az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

Az előterjesztés a jkv.2.  mellékletét képezi. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 

 

3. Napirendi pont 

A Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetésének 

elfogadása  

 

Fortuna János jegyző: Berente-Alacska Települések Óvodai Társulásának 2015. évi költségvetése azért 

került külön napirendi pontként, mert önálló jogi személy. A társulás működteti az óvodát, a fenntartó a 

két önkormányzat. Mint a két önkormányzat javasolja az óvodai költségvetés elfogadását. Javaslom, mint 

berentei fenntartó a testület hagyja jóvá. 

Pogány Sándor alpolgármester: a két intézménynél is érvényes a költségek csökkentése, úgy lett 

megtervezve a költségvetés. Javaslom elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(I.29.) határozata a Berente-Alacska 

Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetésének fenntartói elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berente-Alacska Települések Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetését, s azt az előterjesztés szerint a Társulási Tanács 

részére elfogadásra javasolja. 

Az előterjesztés a jkv.. ….. sz. mellékletét képezi. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 

 

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

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 16/2015.(I.29.) határozata a Berente-Alacska 

Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetésének fenntartói elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berente-Alacska Települések Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetését, s azt az előterjesztés szerint a Társulási Tanács 

részére elfogadásra javasolja. 

Az előterjesztés a jkv.3. mellékletét képezi. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 
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4. Napirendi pont 

A 2015. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztése  

 

Pogány Sándor alpolgármester: 45 napon belül kell beterjeszteni a testület elé a költségvetést, előtte a 

PFB-nak tárgyalni kell. A tegnap egész nap tárgyalta a 2015. évi költségvetést. Beterjesztem a képviselő-

testület elé a 2015. évi költségvetést, a módosítások át lesznek vezetve, biztos, hogy rendkívüli ülés 

keretében fogjuk elfogadni.  

Az alapelv az volt, hogy 20 %-ot kell megspórolni a dologinál,  személyi: kafetéria, jutalom: a kafetéria a 

felére csökken, jutalom nincs betervezve. 

Civil szervezetek: durván a felére csökken minden egyesületnél a támogatás összege. Komoly 

együttműködési megállapodást kell kötni az egyesületekkel.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: kafetéria: szerintem nem egységes. Annak idején 350 eFt-al indult, de 

jött olyan jogszabály, hogy a köztisztviselőknek 200 eFt-ban kellett megállapítani, de ezzel egyidejűleg a 

közalkalmazottaknak is le lett véve 200 eFt-ra. A köztisztviselőkét nem csökkentettük, de csökkentjük a 

közalkalmazottakét. Ha elkezdünk számolni: minden dolgozó kapott 5 % emelést, ezt most nem kapja, 

elveszünk egy havi jutalmat és a 40 eFt-os ajándékutalványt. Kérem gondolja át ezt a döntést a testület, 

ha ez így marad nem tudom elfogadni. 

Pogány Sándor alpolgármester: nagyon fontos dolog pld: ha 10 Ft volt most meg 7 Ft van, nem tudunk 

8 Ft-ot kiosztani. Kafetéria: lehet erről még tárgyalni. 

Mészárosné Szilágyi Veronika SztBIO szakszervezeti titkár: nem befolyásos hölgy vagyok, én egy 

szakszervezeti titkár vagyok, én képviselem a tagokat – a facebookon olvastam ezt a megnevezést. 

Bármilyen problémám van megyek az intézményvezetőhöz és megbeszélem. Egyetértek Fodorné 

képviselő asszonnyal a kafetéria ügyében. Kialakult egy helyzet, biztosan vannak felelősei és a 

dolgozókat büntetik. A köztisztviselők kapnak 200 eFt kafetériát, a miénk jóval lecsökkent. Azt is 

figyelembe kellene venni, hogy itt kis keresetű dolgozók vannak, ez nagy bérkiesés; az 5 %, a jutalom, a 

kafetéria. az államtól várjuk a fizetésünk emelését. Még egy szociális munka napján sem jött el egy 

képviselő sem, sem a polgármester, hogy köszönetét fejezze ki – külön mi nem lettünk jutalmazva. A 

közalkalmazottak sehol nincsenek, a köztisztviselők és a pedagógusok ajnározva vannak. Hogy milyen 

helyzet alakult ki? Sokkal korábban kellett volna és részletesebben tájékoztatást adni. Egyeztettem 

Alpolgármester úrral, ott sokkal több dologról volt szó. A dolgozókhoz is el kellett volna jönni, 

elmondani nekik, hogy ez van. Most igazságtalanság folyik, még vegyük el az ágymelletti pótlékot is – én 

szégyellném magam a képviselők helyében. A képviselők részéről megtörtént a csökkentés? Nem csak 

rajtunk kell spórolni. ezt azért már tavaly látni kellett volna, és most a dolgozókat büntetik, ezen el 

kellene gondolkozni. Egye fene a két heti jutalmat és a béremelést, de a kafetériát gondolják át. 

Pogány Sándor alpolgármester: az 5 % béremeléssel nem lehet kalkulálni. Azt nem szabad elfelejteni, 

hogy nem fogunk létszámot leépíteni. A testület nem akar megszüntetni álláshelyeket, el kell dönteni 

milyen úton megy tovább a testület, Ha nem nyúlunk hozzá a fele kiadáshoz nem tudjuk kifizetni a 

számlákat. A 600 mFt fele lakossági támogatást, azt be kell látni, ha kevesebb van hozzá kell nyúlni. A 

testület nem tudja felvállalni, hogy kimegy a dolgozókhoz. Az ágymelletti pótlékot nem tudom honnan 

vette, hogy meg akarjuk vonni, arról szó volt, hogy kinek jár, kinek nem. Hogy nem láttuk előre a 

kialakult helyzetet? december 16-án jelentkezett ez a probléma. 

Nyeste József képviselő: nem tartunk ott, hogy a költségvetést elfogadtuk volna, Amit Fodor képviselő 

asszony említett képlékeny. Az egy dolog, hogy az intézményvezető asszony hogyan tálalta a dolgot. A 

bizottsági ülésen én vetettem fel az ágymelletti pótlékot, nem döntöttünk úgy, hogy megvonjuk. 

Visszavezethető a hiba a kommunikáció hiányára, lakosság, intézményvezető – régi téma. Én már rég 

megírtam a közösségi oldalon, hogy az a Juhász szférai osztogatás előbb-utóbb jelentkezni fog. Nagyon 

sokan olvassák a facebookot, ez egyféle kommunikáció – válaszolni kevesen mernek. Üdvözlöm, hogy a 

SztBIO-ból eljött a szakszervezet a dolgozókat képviselni, a vitát így tudjuk megoldani.  

Költségvetés: egy másik téma lesz esetleg a felelősöknek a megkeresése, most olyan helyzetben vagyunk, 

hogy a kiutat kell megkeresni, látni kell, hogy miből adódik. Bár a bevétel 1,4 milliárd, nálunk ez már 

problémát okoz, a költekezésünk olyan nagy volt, hogy nem bírja el ezt a bevételt. Előnyeit idáig azok 

látták, akik berentei intézményben dolgoznak, akik nem, nem érezték az előnyét. A pedagógusok 

átkerültek a KLIK-hez, nincs kafetéria, nincs túlóra, 2 eFt az óradíjuk míg a BIO-ban 6 eFt. Ami idáig 

plusz volt, amit idáig megszoktunk – láthatjuk az 1,4 milliárddal nem fogható. Úgy oldottuk meg, hogy az 
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intézményeknél 20 % -ot csökkentettünk. Nem elfelejtve a felelősök megkeresését – az összefogás 

mindannyiunk érdeke.  

Tóth Tamás képviselő: megint fél információ. A köztisztviselőknél a bérhez kellett nyúlni, a hivatal az 

egyetlen akinél a bérhez kellett nyúlni. Sokkal egyszerűbb lett volna ha az intézményvezetők megoldották 

volna. Lehet rákenni a testületre. Minek az intézményvezető – meg tudta volna oldani.  

Pogány Sándor alpolgármester: január 5.-én volt egy rendkívüli ülés, a testület úgy döntött, hogy új 

koncepciót kell kidolgozni. az az elvárás az intézményvezetők felé, hogy az információt továbbítsák a 

dolgozók felé 100 %-ban. Erről le kell szokni, hogy a testülethez szaladgáljanak, mindenkinek van 

főnöke, oda kellene menni. Milyen kapcsolata van egy szakszervezetnek az önkormányzattal? 

Fortuna János jegyző: a szakszervezetnek a munkaadóval van kapcsolata, itt nincs megkülönbözetés az 

önkormányzati dolgozók között, a köztisztviselőknek jár a 200 eFt kafetéria, itt a hivatalban van egyedül, 

hogy a személyi kiadások csökkentek. Amit az alpolgármester mondott, ez még nem eldöntött dolog, 

ehhez tudni kell, hogy mi lesz a kötelezettség.  

Pogány Sándor alpolgármester: a képviselők csökkentése is elhangzott, volt már kezdeményezés a 

csökkentésre. Akkora munkamennyiség áll előttünk, nem biztos, hogy ezzel kell foglalkozni nekünk. A 

többség azt mondta nem nyúlunk hozzá.  

Mészárosné Szilágyi Veronika szakszervezet: ha egyenlő bánásmódról beszélünk, akkor saját magam 

környékén kellene rendet tenni, ha már megtakarításról van szó. Miből vegye el a dolgozóktól? Mi együtt 

szeretnénk működni a testülettel és az intézményvezetővel. Én mint szakszervezet jöhetek az 

Alpolgármesterhez. Igazságosságot akarok. Nem 6 eFt-os órabérem van, szakképzettséggel rendelkezem, 

7 évet tanultam – ez kikérem magamnak, ez sértés és felháborító. Mi van a jelzőrendszerrel? 

Nyeste József képviselő: az én élettársam a jelzőrendszerben van. Ez kimondottan az idősekért van, ha 

ezt megkérdőjelezi valaki- azt nagyon sajnálom. Hogy 7 évet tanult? – igenis az óradíja 6 eFt, akinek több 

diplomája van pedagógusoknál, annak 2 eFt.  

Pogány Sándor alpolgármester: honnan gazdálkodja ki az intézményvezető? vannak olyan pótlékok, 

akinek nem előírás az ágymelletti pótlék. az intézményvezető azt mondta 14 fő van akinek nem kötelező. 

Képviselői tiszteletdíj: még idáig senkit nem ért hátrány. 

Mészárosné Szilágyi Veronika szakszervezet: mindent megértünk, igazságosságot akarunk, ne 

sérüljenek jobban a dolgozók azt kérem, együttműködést és igazságosságot akarunk.  

Furák Róbert képviselő: azt a feladatot kaptam, hogy vizsgáljam felül a fogorvosi ellátást. Dr. Tannouri 

Nabil fogorvos megbízást kapott, de Dr. Magosi Istváné a körzet, az OEP támogatást is ő vette fel. Több 

fogorvoshoz járnak a betegek. Tárgyaltunk Nabil doktorral és úgy döntöttünk, hogy március 1-vel 

szerződést bontunk. Magosi doktor eladta a praxisát, egy fiatal orvos vette meg Dr. Turcsányi Tamás – 

várja a berenteieket, az ingyenes fogorvosi ellátást nála lehet igénybe venni. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a 2015. évi költségvetést beterjesztettem, a jövő héten tárgyalja a 

testület. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

tudomásul vette a 2015. évi költségvetés beterjesztését, utasítja a jegyzőt a PFB ülésén elhangzott 

módosítási javaslatok átvezetésére. 

 

 

5. Napirendi pont 

Berentei Település Gondnokság 2015 évi munkatervének és a helyi Szociális Földprogramnak, valamint 

közfoglalkoztatási tervnek a jóváhagyása 

 

Heutschy László TG vezető: a PB ülésen részletesen megtárgyaltuk a két intézmény 2015. évi 

munkatervét és a közfoglalkoztatási tervet. A gazdálkodás szempontjából sokkal jobb forma lesz a 

Nonprofit Kft., eddig olyan elzárt területre is lehetőség nyílik, ami eddig nem volt. Mind a két területen a 

szükséges 20-25 % eszközcsökkentést megtettük, hiszen tartalékaink vannak. Megértjük, hogy a 

pénztárca nem olyan vastag mint eddig.  

Közfoglalkoztatás: olyan pletyka terjeng, hogy az embereket nem fogjuk felvenni, sorban állás van. Aki 

dolgozni akar dolgozhat, aki „lógni” akar keressen más utat. 3 éve van közfoglalkoztatási program, aki 

ebben benne volt rájöhetett mi a lényege, egyszer eljön az az idő amikor komolyabban hozzá kell állni a 

dolgokhoz. Az állam támogatja ezt a programot, 30 főt tudunk foglalkoztatni, 6 fő közfoglalkoztatottra 

pályáztunk, ez nem rajtunk múlik. Tervbe van véve a mezőgazdaság rendbetétele, földutak javítása. 
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Műszaki Ellátó Szervezet: belterületi utak kijavítása, hulladéktároló rendbetétele. Intézmények terve: ma 

fogják kiválasztani a Kft. vezetőjét, a mi tervünk és az ő terve fog integrálódni.  

Tóth Tamás képviselő: abban a tudatban kell cselekedni, ha létrejön a Kft. lesznek változások, 

mezőgazdaság, állatállomány – ebbe bele fog szólni a Kft. vezetője. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(I.29.) határozata a Berentei Település 

Gondnokság 2015 évi munkatervének és a helyi Szociális Földprogramnak, valamint 

közfoglalkoztatási tervnek az elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Berentei Település Gondnokság 2015 évi 

munkatervét és a helyi Szociális Földprogramot, valamint közfoglalkoztatási tervet és azt az előterjesztés 

szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök    Határidő: folyamatos 

 

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

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 17/2015.(I.29.) határozata a Berentei Település 

Gondnokság 2015 évi munkatervének és a helyi Szociális Földprogramnak, valamint 

közfoglalkoztatási tervnek az elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Berentei Település Gondnokság 2015 évi 

munkatervét és a helyi Szociális Földprogramot, valamint közfoglalkoztatási tervet és azt az előterjesztés 

szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztések a jkv. 4. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök    Határidő: folyamatos 

 

 

6. Napirendi pont 

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2015 évi munkatervének elfogadása  

 

Heutschy László TG vezető: a MESZ-nek 2015-ben lesz egy konkrét feladata. A bányához hozzá 

tudunk fogni, a szervezetben felkészült emberek vannak, a bányával fognak foglalkozni az év nagy 

részében. A Kft. megalakulása után olyan tevékenységet kell keresni, amivel bevételt szerez, szigorúbb 

gazdálkodási rend alakul majd ki. Cél: minél több bevétel produkáljon. Ez a Kft. nem teljes egészében 

profitszerző lesz. A műszaki szervezeten belül sokan meg vannak ijedve, hogy mi történik: Aki tud 

dolgozni annak nincs félnivalója. 

Pogány Sándor alpolgármester: meg kell nézni a finanszírozónak is, hogy mire adj a pénzt. Van a 

környéken egy Nonprofit kft. eljutottak oda, hogy az önkormányzat fizeti a munkabért és a járulékokat, 1 

dolgozót sem bocsátottak el. A járulékos költségeket is ki tudják gazdálkodni, nekünk is ide el kell jutni, 

csökkenteni a dologi kiadásokat. Elfogadásra javaslom a MESZ 2015. évi munkatervét.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(I.29.) határozata a Berentei Műszaki 

ellátó Szervezet 2015 évi munkatervének az elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2015 

évi  munkatervét és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök    Határidő: folyamatos 

 

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

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 
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A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 18/2015.(I.29.) határozata a Berentei Műszaki 

ellátó Szervezet 2015 évi munkatervének az elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2015 

évi  munkatervét és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztések a jkv. 5. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök    Határidő: folyamatos 

 

 

7. Napirendi pont 

A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató  

 

Fortuna János jegyző ismerteti a két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról 

szóló tájékoztatót.  

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a tájékoztató elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

elfogadta a két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 

 

 

Nyeste József képviselő: lakossági megkeresés: A két lakótelep játszótér felújítása nem úgy történt 

ahogy kellett volna. Az elsődleges probléma az volt, hogy a macskák belemennek a homokba, ott hagyják 

a nyomukat. Ennek ellenére a Gagarin ltp.-n a homok felületet megötszörözték. Azt kértük, hogy a 

homok le legyen fedve, ezt megcsinálták úgy, hogy van fedél, de a nap ellen. Szülők kérték: azt a homok 

felületet el kellene távolítani, illetve a homokozót mind a két területen lezárhatóvá tenni – a TG ezt meg 

tudja tenni. Lakossági bejelentés: a Sajószentpéter felé vezető elkerülő út végén sötét van, semmit nem 

lehet látni, mielőtt még problémát jelentene ki kell világítani, de ott van is egy oszlop. 

Heutschy László TG vezető: már folyamatban van a ponyvák gyártása, felvettük a kapcsolatot a 

gyártóval. A játékok alatt a védő homokkal nem igazán tudunk mit tenni, időnként letakarítják az 

ürüléket. A lakosság az állattartás során gondolkozzon tudatosan. 

 

 

8. Napirendi pont 

A képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: megmarad minden hónap utolsó csütörtökén  a munkaterv szerinti ülés, 

egy-két beszámolót átraktunk másik hónapra. A polgármester választás után bekerült egy testületi ülés.  

Nyeste József képviselő: fontos a kommunikáció. A kommunikációkat javítandó falugyűlések száma 

legye kettő, ez nem árt, közelebb kellene menni a lakossághoz. Pl. májusban. 

Tóth Tamás képviselő: nyílt testületi ülés lehet a Kultúrházban.  

Pogány Sándor alpolgármester: a falu nem nagyon képviselteti magát a testületi üléseken, lehet fórumot 

tartani. Lehet a májusi testületi ülést a Kultúrházban megtartani. A 2015. évi kv.-i rendeletet február 

közepén fogadnánk el. Javaslom a munkaterv elfogadását.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(I.29.) határozata a képviselő-testület 

2015. évi munkatervéről  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a képviselő-testület 2015. évi 

munkatervére vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztés elhangzott módosításokkal történő 

kiegészítésével jóváhagyja. 

Az elfogadott 2015. évi munkaterv a jkv. ….  mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök   Határidő: folyamatos 

 

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

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 
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A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 19/2015.(I.29.) határozata a képviselő-testület 2015. 

évi munkatervéről  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a képviselő-testület 2015. évi 

munkatervére vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztés elhangzott módosításokkal történő 

kiegészítésével jóváhagyja. 

Az elfogadott 2015. évi munkaterv a jkv. 6.  mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök   Határidő: folyamatos 

 

 

9. Napirendi pont 

Az Áht 29. § (3) bekezdése szerinti határozat elfogadása 

 

Fortuna János jegyző: Az Áht 29/A. §: 

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési 

rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg 

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

Pogány Sándor alpolgármester: törvényi előírás, amit meg kell csinálni minden önkormányzatnak, 

javaslom elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(I.29.) határozata az önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításának jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. 

§-a alapján saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban szereplő összegekkel jóváhagyja. 

A táblázatok a jkv…... sz. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök    Határidő: folyamatos 

 

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

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 20/2015.(I.29.) határozata az önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításának jóváhagyásáról  

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. 

§-a alapján saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban szereplő összegekkel jóváhagyja. 

A táblázatok a jkv. 7.  mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök    Határidő: folyamatos 

 

 

10. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

10.1. Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások 2015. évi díjáról 

 

Pogány Sándor alpolgármester: az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatási díjaknál 5 

% emelés történt. A TG-nél bővült a szolgáltatás. A minimális szolgáltatás ideje, amit ki kell számlázni 

fél óra, nem lehet 3 percig igénybe venni semmit. Fénymásolás, nyomtatás a Művelődési háznál, 
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kisterem, nagyterem, 5 % emelés, ezt ki kell dolgozni a vezetővel együtt, milyen feltételekkel lehessen 

igénybe venni. Javaslom a szolgáltatási díjak elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(I.29..) határozata az önkormányzat és 

intézményei által nyújtott szolgáltatások 2015. évi díjáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és intézményei által 

nyújtott szolgáltatások 2015. évi díjáról szóló előterjesztést és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztések, elfogadott szolgáltatási díjak a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, int. vezetők, PFB elnök Határidő: 2015.02.01.- 

 

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

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 21/2015.(I.29..) határozata az önkormányzat és 

intézményei által nyújtott szolgáltatások 2015. évi díjáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és intézményei által 

nyújtott szolgáltatások 2015. évi díjáról szóló előterjesztést és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztések, elfogadott szolgáltatási díjak a jkv. 8. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, int. vezetők, PFB elnök Határidő: 2015.02.01.- 

 

 

10.2.Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2013.(XII.16.) ÖR módosításáról 

 

Fortuna János jegyző: A kormányhivatal szóbeli észrevételei alapján pontosítottuk a 3. szakaszon. Ki 

kellett venni a Katasztrófavédelmet, most már csak a Zöld Völgy a szolgáltató, pontosítottuk az ingatlan 

tulajdonosok kötelezettségeit. Berentén egyelőre az önkormányzat fizeti a szolgáltatás díját, az 

önkormányzat érdeke, hogy saját magának spóroljon, aki nem tartozik itthon pld. fél évig, annak nem 

fizetnénk a díjat.  

Pogány Sándor alpolgármester: változott a szemétszállítás, nagyon behatároltak a lehetőségek, 1 

edényből tudják elvinni a szemetet és saját zsákból. a lakosok próbáljanak meg kevés szemetet 

összegyűjteni, mást edénybe nem viszi el a szolgáltató a hulladékot. Javaslom a rendelet elfogadását. 

Ismerteti a rendelet tervezetet, mely a jkv. 9. sz. mellékletét képezi. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 1/2015.(II.3.) önkormányzati rendelete  

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(a rendelet a jkv. 10.  mellékletét képezi) 

 

 

10.3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 

24/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Fortuna János jegyző: A kormányhivatal szóbeli észrevételei alapján az ingatlant használó 

megfogalmazás helyett, ingatlan tulajdonos kerül bele a rendeletbe. Javaslom a rendelet elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet, mely a jkv. 11. sz. mellékletét képezi. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 
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A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 2/2015.(II.3.) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 

24/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. 12. mellékletét képezi) 

 

Pogány Sándor alpolgármester szünetet rendel el. 

 

Folytatódik a képviselő-testületi ülés 

 

10.4. A Nonprofit Kft. vezetői pályázók meghallgatása 

 

1. pályázó: Fekete Sándor 

 

Pogány Sándor alpolgármester: öt perc bemutatkozást kérünk terveiről, elképzeléseiről. 

Fekete Sándor pályázó ismerteti nacionáléját.  

Közcélúakkal és szakemberekkel dolgoztam együtt, javítás, karbantartás. El kellett végezni azokat a 

feladatokat, ami egy nagyváros működéséhez szükséges. 

Elképzelés: változási tevékenység, növelni a bevételt, munkahelyteremtés létrehozása. Tudomást 

szereztem arról, hogy készülőben van egy műhely kialakítása. Fel kell venni a kapcsolatot a BC Zrt-vel 

beszállítás ügyében, a marketing felmérést meg kell nézni. 

Mezőgazdasági rész: növénytermesztés, állatok eladása.  

Raklapgyártással 3-4 embernek lehetne munkát adni.  

Munkásság: az Arborétum Kft.-nél dolgoztam, az átalakításában is részt vettem, szeretném a 

tapasztalatomat tovább vinni. 

Tóth Tamás képviselő: Nonprofit Kft.: hogy rentábilisan tudjuk működtetni piackutatást kell végezni. 

Mennyire tájékozott Berentével kapcsolatban? – állattenyésztésre gondolok, a műhely adott lesz. Ezt az 

ágazatot növénytermesztéssel és állattenyésztéssel erősítjük. Mit gondol erről? 

Fekete Sándor pályázó: felkapott a növénytermesztés, ennek hatalmas piaca van. Szabolcs megyében 

van egy cég, aki a csicsókát felvásárolja. Ebben látok lehetőséget, ezt a növényt meg lehet etetni az 

állatokkal , lehet brikettet csinálni belőle. Forgalmazásában ezzel a céggel venném fel a kapcsolatot, de 

más partnereket is be lehet vonni. 

Tóth Tamás képviselő: hány ember dolgozott a keze alatt? 

Fekete Sándor pályázó: a szakfeladatot 45 fő látta el, mindenféle szakma képviseltette magát. Volt 

amikor 300 közcélú is dolgozott a kezem alatt, nehéz volt összefogni ezeket az embereket, 60 fős 

csoportokat alakítottunk ki. 

Pogány Sándor alpolgármester: itt is feladat lenne a startosok foglalkoztatása, csak kisebb számban 40-

60 fő. 

Megköszöni a bemutatkozást. 

 

2. pályázó: Serfőző Péter 

 

Pogány Sándor alpolgármester: rövid bemutatkozást szeretnénk hallani, elképzelés, vezetési stratégia. 

Serfőző Péter pályázó ismerteti nacionáléját.  

Az egyetem elvégzése után a szakmámban szerettem volna elhelyezkedni, de az akkor munkába állás 

bérkínálatai nem elégítette ki az igényemet. Vállalkozóként dolgoztam, marketing értékesítés. Vannak 

olyan adottságaim, ami nagyon kevés embernek adatik meg – maximalista vagyok, mindenhol úgy álltam 

fel, hogy megköszönték a munkámat. Saját céget alakítottam 120-150 ember dolgozott nálunk, ennek az 

irányítását végeztem. Üdítő ital forgalmazásával is foglalkoztam, vannak elveim, vitám volt a 

vezetőséggel, nem csináltam tovább. Az eddigi tapasztalatom alapján tudnom irányítani a Kft-t. 

Céljaim: ígérni bármit is lehet, általában a választást így szokták megnyerni – én először cselekszem. Sok 

lehetőség rejlik egy Kft. üzemeltetése során, hogy gazdaságosan tudjon működni. Megfelelő szakember, 

megfelelő munkafázisok után lehet abban gondolkozni, hogy beruházásokat, vállalkozási formákat 

lehessen elindítani, hogy bevétel legyen, hogy az önkormányzatnak kevesebb támogatást kelljen adni a 

működtetéshez. Szükség van arra, hogy a testület, a Kft, jegyző, polgármester hatékonyan együtt tudjon 
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dolgozni. A munkahelyen egy hatékony hirearchiát felállítani. A feladatoknak felelőse kell, hogy legyen, 

kell ez jó műszaki ellenőr. Ha megfelelő koordináció alá kerül, sok költséget lehet spórolni. 

Heutschy László TG vezető: a programban nem hangzott el a mezőgazdaság. Hogy viszonyulsz Berente 

mezőgazdasági programjához? – ez a Kft. része lenne.  

Serfőző Péter pályázó: családi származásomból kifolyólag sok föld van a család birtokában. Értek a 

mezőgazdasághoz, ha fel kell ülni a gépre megteszem. Sok alkalmas föld található Berentén, megfelelően 

ki kell választani azokat a termelési kapacitásokat, azokat a termékeket amit elő akarunk állítani. Meg kell 

nézni mi nem igényel nagy szakképesítést. Sok olyan területe van Berentének, ami erdőtelepítésre 

alkalmas, gondolok itt a császárfára, egy telepítéssel háromszor tarra lehet vágni, ezeknek az értékesítése 

is lehetséges. Sertés értékesítése: meg kell találni a megfelelő piacot, vágóhídra kell vinni és úgy 

értékesíteni.  

Heutschy László TG vezető: a császárfának nagy a vízigénye. 

Pogány Sándor alpolgármester megköszöni a bemutatkozást. 

 

3. pályázó: Tarjányi Sándor 

 

Pogány Sándor alpolgármester: rövid bemutatkozást szeretnénk hallani, program, elképzelés. 

Tarjányi Sándor pályázó: sok mindent leírta, de sok kimaradt belőle. Ezek a feladatok nagy részben 

közfoglalkoztatási feladatok, az önkormányzat alapfeladatai. A most alakuló szervezet erre alkalmas lesz. 

Ezeket a feladatokat hatékonyabban, olcsóbban el tudja látni a Kft. az eddigieknél. A leendő Nonprofit 

Kft. egy meghatározott tevékenységi kört fog végezni, ez a tevékenységi kör a településüzemeltetés. 

Területe elsősorban Berente közigazgatási területe, a versenykörnyezetet ki kell bővíteni. A 

BorsodChemmel fontos a kapcsolatot felvenni, meg kell keresni a környező önkormányzatokat is, 

Berente oda is el tudna menni vállalkozni. A szolgáltatások tárháza végtelen, ezt lehet bővíteni, a berentei 

lakosság felé is lehet nyitni. Ha van önkormányzati beruházás, akkor alvállalkozóként vagy 

fővállalkozóként is részt tudna venni. Az itt elért eredményekkel lehet csökkenteni a támogatást. Több idő 

alatt alakul ez ki.  

Erőforrások: a meglévő két intézmény kb. 100 mFt értékű eszközállománnyal rendelkezik, ez nem kevés, 

az új Kft is el tudja végezni a feladatokat ezekkel az eszközökkel. Fontos a jó stratégia kialakítása és az 

hogy végre tudjuk hajtani azt. A leendő menedzsmentnek feladata legyen a nyugalom és a béke 

kialakítása a jövőben, akkor az árbevétel elérhető cél. Egy hasonló intézményt igazgattam, 300-an 

dolgoztak ebben az intézményben, volt amikor 500-an is voltak, jól megértettem magam a dolgozóimmal. 

Ha ezt a nyelvezetet és kapcsolatot ki fogom tudni alakítani, akkor amit leírtam megvalósíthatóak. 

Pogány Sándor alpolgármester megköszöni a bemutatkozást. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a képviselő-testület zárt ülésen hozza meg a döntését a Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjével kapcsolatban. 

 

 

10.5. Berente Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 20/2011. (VIII.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a TRT felülvizsgálat illetve módosítás korábbi testületi határozatok 

alapján a végleges anyagra az állami főépítész is kiadta elfogadó záró szakvéleményét. Javaslom a 

rendelet elfogadását. 

Ismerteti a rendelet tervezetet, mely a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelettervezet elfogadását. 

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.3.) rendelete 

Berente Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 20/2011. (VIII.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(rendelet a jkv. 14.  mellékletét képezi) 
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10.5. Településszerkezeti terv módosítása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a testület a 194/2011. (VIII.25.) kt. határozatával elfogadta a 

Településszerkezeti tervet. Kiegészül: beépítésre szánt területek, településfejlesztési terv, szabályozási 

terv.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(I.29.) határozata Berente község 

194/2011.(VIII.25.) kt határozattal elfogadott Településszerkezeti  terv módosításáról  

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a RÉGIÓ Kft által készített módosított 

Településszerkezeti tervét, az alábbi döntést hozta: 

A Képviselőtestület 

 1. Berente község Településszerkezeti Tervét a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 

által készített módosított Településszerkezeti Terv (1. sz. melléklet, rajzszám: TSZT_01m) szerint, 

 2. A 194/2011.(VIII.25.) kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv szöveges 

munkarészét az alábbi módosításokkal állapítja meg: 

A beépítésre szánt területek területhasználati rendszere az alábbiakkal egészül ki: 

Vegyes területek 

 Településközpont vegyes terület – jele: Vt – a település legfontosabb intézményeinek elhelyezésére 

szolgáló területfelhasználási egység. 

A korábban különleges intézményi területként jelölt terület (idősek otthona) is a településközpont vegyes 

területek közé kerül. 

A beépítésre nem szánt területek területhasználati rendszere az alábbiakkal egészül ki: 

Zöldterületek 

 Közkert – jele: Zkk – állandóan növényzettel fedett közterület, amely a településkép és 

mikrokörnyezet javítása mellet a pihenést, szabadidő eltöltését is szolgálja. 

Az erdőterületek elsődleges rendeltetése a hatályos erdőterv szerint kerül meghatározásra. 

 3. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése, valamint a szabályozási 

terv készítése során a Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező 

Településrendezési Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

A Módosított Településszerkezeti Terv (rajzszám: TSZT 01m) a jkv. … mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök   Határidő: folyamatos 

 

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

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 22/2015.(I.29.) határozata Berente község 

194/2011.(VIII.25.) kt határozattal elfogadott Településszerkezeti  terv módosításáról  

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a RÉGIÓ Kft által készített módosított 

Településszerkezeti tervét, az alábbi döntést hozta: 

A Képviselőtestület 

 1. Berente község Településszerkezeti Tervét a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 

által készített módosított Településszerkezeti Terv (1. sz. melléklet, rajzszám: TSZT_01m) szerint, 

 2. A 194/2011.(VIII.25.) kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv szöveges 

munkarészét az alábbi módosításokkal állapítja meg: 

A beépítésre szánt területek területhasználati rendszere az alábbiakkal egészül ki: 

Vegyes területek 

 Településközpont vegyes terület – jele: Vt – a település legfontosabb intézményeinek elhelyezésére 

szolgáló területfelhasználási egység. 

A korábban különleges intézményi területként jelölt terület (idősek otthona) is a településközpont vegyes 

területek közé kerül. 

A beépítésre nem szánt területek területhasználati rendszere az alábbiakkal egészül ki: 

Zöldterületek 



F:\jkv01_29 ny.doc 14 

 Közkert – jele: Zkk – állandóan növényzettel fedett közterület, amely a településkép és 

mikrokörnyezet javítása mellet a pihenést, szabadidő eltöltését is szolgálja. 

Az erdőterületek elsődleges rendeltetése a hatályos erdőterv szerint kerül meghatározásra. 

 3. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése, valamint a szabályozási 

terv készítése során a Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező 

Településrendezési Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

A Módosított Településszerkezeti Terv (rajzszám: TSZT 01m) a jkv. 15. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök   Határidő: folyamatos 

 

 

10.6. Vállalkozásfejlesztési és befektetés – támogató programjáról szóló 27/2014. (XII.13.) ÖR 

módosítása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a képviselő-testület a tavalyi évben alkotta meg a rendeletét.  

Módosítás: csak Berente község területén lévő fejlesztésekre lehet igénybe venni a támogatást. A 

befizetett iparűzési adónak egy részét vissza lehet igényelni fejlesztési támogatásra, de csak Berentén 

megvalósuló beruházásoknál. A támogatás nagysága nem haladhatja meg a teljes beruházási költség 30 

%-át.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet, mely a jkv. 16. sz. mellékletét képezi. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelettervezet elfogadását. 

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015.(II.3.) önkormányzati rendelete 

Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról szóló 2 7 /2014.(XII.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. 17.  mellékletét képezi) 

 

 

10.7. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás pályázata 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás pályázatot 

kíván benyújtani, a társulásban  lévő önkormányzatoknak hozzájárulásukat kell adni. Javaslom a pályázat 

benyújtásának támogatását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(I.29.) határozata a „Sajó-Bódva 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával kapcsolatos 

döntések” című előterjesztésről 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Sajó-Bódva Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás előterjesztését, az alábbi döntést hozta:  

1. Az Önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatot megvalósítását támogatja. A KEOP-

1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon kötelező 

mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján ezúton igazolja, hogy a Társulás által az üzemeltetési 

koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak 

megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják.  

Felelős: Képviselőtestület Határidő: - 

2. Az Önkormányzat jelen határozatáról 2 példány hiteles másolatot küld a Társulási Tanács 

Munkaszervezetének.   

Az előterjesztés a jkv. ... számú mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: határozat meghozatalát követően azonnal 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
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Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 23/2015.(I.29.) határozata a „Sajó-Bódva 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával kapcsolatos 

döntések” című előterjesztésről 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Sajó-Bódva Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás előterjesztését, az alábbi döntést hozta:  

1. Az Önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatot megvalósítását támogatja. A KEOP-

1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon kötelező 

mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján ezúton igazolja, hogy a Társulás által az üzemeltetési 

koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak 

megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják.  

Felelős: Képviselőtestület Határidő: - 

2. Az Önkormányzat jelen határozatáról 2 példány hiteles másolatot küld a Társulási Tanács 

Munkaszervezetének.   

Az előterjesztés a jkv. 18. számú mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: határozat meghozatalát követően azonnal 

 

 

10.8. Berente, 5 hrsz-ú volt bányatelepen lévő épületek felújítása. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a bányatelepen lévő épületek felújítására 3 árajánlat érkezett. A 

legkedvezőbb ajánlatot a Klimasol Kft. adta, melynek költsége 3.683.000.- Ft. A tervszolgáltatási idő 2,5-

3 hónap, ha minden jól megy áprilisban megvan a terv. Ez egy nagy feladat lesz, meg kell próbálni 

kettéosztani a munkát, mi az amit kivitelezővel és mi az amit saját erőből meg lehet csinálni, egyeztetni 

kell a tervezővel. Ki kell menni a bányához a feladat megkezdése előtt. A szerzői jog megváltás is 

rendben van. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(I.29.) határozata a Berente 5 hrsz-ú volt 

bányatelepen levő épületek felújításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berente 5 hrsz-ú ingatlanon levő, volt 

bányafőépületek felújításának kivitelezési tervdokumentációjára kért árajánlatokat, s a következő döntést 

hozza:   A testület elfogadta a legkedvezőbb ajánlatevő, KLIMASOL Kft 2,9 millió forint + ÁFA 

árajánlatát a Berente 5 hrsz-ú ingatlanon levő, volt bányafőépületek felújítás kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítésére. 

Az árajánlatok  az előterjesztés a jkv.. ….. mellékletét képezik. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 

 

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

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 24/2015.(I.29.) határozata a Berente 5 hrsz-ú volt 

bányatelepen levő épületek felújításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berente 5 hrsz-ú ingatlanon levő, volt 

bányafőépületek felújításának kivitelezési tervdokumentációjára kért árajánlatokat, s a következő döntést 

hozza:      A testület elfogadta a legkedvezőbb ajánlatevő, KLIMASOL Kft 2,9 millió forint + ÁFA 

árajánlatát a Berente 5 hrsz-ú ingatlanon levő, volt bányafőépületek felújítás kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítésére. 

Az árajánlatok  az előterjesztés a jkv.. 19. mellékletét képezik. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 
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10.9. Általános iskola előterjesztés: fellépő ruha kölcsönzési díj 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a képviselő-testület a 433/2014.(XI.26.) kt. határozatával 336 eFt-ot 

hagyott jóvá a 8. osztályos tanulók fellépő ruháinak kölcsönzésére.  

A „Boglárka Ruhaszalon” egyéb kedvezményekre hivatkozva csökkentette a ruhák kölcsönzési díját 

144.000.- Ft-ra. A szülők kérik, hogy a fennmaradó összeget felhasználhassák a tánctanár díjazására, 

mely 58.000.- Ft, a ballagásra és az ezt követő bankettre . 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta a kérelmet, a ruhakölcsönzést és a 

tánctanár díját javasolja jóváhagyni.  

Pogány Sándor alpolgármester: ki intézte ezt? 

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig.: az iskolán keresztül történik. Azért kaptunk kedvezményt, mert 

törzsvevők vagyunk, így maradt meg ez az összeg. 

Nyeste József képviselő: a bizottsági ülésen megbeszéltük. Volt már hasonló kérelem az elmúlt évben, 

támogatta a testület, ez is hasonlít a másik dologra. Ha egy kicsit másként terítik elénk, talán meg is 

szavazzuk. Legjobb az egyenes út, nem kell kanyarokat tenni. 

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig.: köszönjük ezt a támogatást is. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: legközelebb az önkormányzaton keresztül fogjuk intézni. 

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a PFB javaslatának elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(I.29.) határozata az iskolai bál 

támogatásáról szóló 433/2014.(XI.26.) határozat módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az iskola 8. osztályos szülői 

munkaközösségének kérelmét és az alábbiak szerint módosítja 433/2014.(XI.26.) határozatát: 

Jóváhagyja a fellépő ruhák kölcsönzési díját, melynek költsége 144.000.- Ft és a tánctanár díjazását, mely 

58.000.- Ft. 

A kérelem a jkv.  …  mellékletét képezi. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 

 

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

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 25/2015.(I.29.) határozata az iskolai bál 

támogatásáról szóló 433/2014.(XI.26.) határozat módosításáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az iskola 8. osztályos szülői 

munkaközösségének kérelmét és az alábbiak szerint módosítja 433/2014.(XI.26.) határozatát: 

Jóváhagyja a fellépő ruhák kölcsönzési díját, melynek költsége 144.000.- Ft és a tánctanár díjazását, mely 

58.000.- Ft. 

A kérelem a jkv. 20.  mellékletét képezi. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: - 

 

 

10.10. Jóga foglalkozás 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a jóga foglalkozáson résztvevők kérelemmel éltek a testület felé, hogy 

engedélyezzék továbbra is a jóga foglalkozást – elterjedt a faluban, hogy megszűnik. Működni fog úgy 

mint eddig.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a költségvetésben benne van, a bizottság támogatja. 

 

A testület határozathozatal nélkül támogatta a jóga foglakozások támogatását, melynek fedezetét a PFB 

által elfogadásra javasolt 2015. évi kv.-i rendelet tervezet tartalmazza. 
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10.11. Lakossági beadvány 

 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: a törvényi feltételeket nem tudtuk teljesíteni, ezért kérem a testületet, a 

lakossági beadvány tárgyalását vegye le napirendről. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a testület határozathozatal nélkül – az ügyfél kérésére - levette a 

napirendről Szabóné Hegedűs Márta berentei lakos beadványának tárgyalását. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: hozzátartozik ehhez a beadványhoz, hogy a képviselő-testület az 

önkormányzati választásokat követő 6 hónapig nem mondhatja ki feloszlatását. 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: elkezdődött egy népi kezdeményezés. A képviselő-testület olyan 

dolgokról nem tájékoztatta a lakosságot, amiről illet volna. Sok pletyka ment, a megszorításokról 

mindenki hallott valamit. Ennek az oka az, hogy a testület nem vette a fáradtságot, hogy tájékoztassa a 

lakosságot. Úgy gondoltuk ez a testület nem érdemli meg a lakosság bizalmát. Az idő rövidsége miatt az 

aláírásokat nem tudtuk beterjeszteni. Tudja a testület, hogy 6 hónapig nem oszlathatja fel magát, a testület 

a polgárokért van, ha komolyan veszi a megbízatását, akkor komolyan veszi a választópolgárok döntését, 

hogy álljon fel. Jön a polgármesteri választás, ezzel együtt a képviselők választását is meg lehetett volna 

tenni, ha a testület feláll. 

Pogány Sándor alpolgármester: a polgármesteri választás már ki van tűzve, a választási törvény elég 

szigorú. 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: ezen az időponton lehetett volna változtatni, de a legrövidebb időpontot 

írta ki a bizottság. 

Pogány Sándor alpolgármester: a falunak nincs polgármestere, most sok a munka – mindenki azon volt, 

hogy minél hamarabb legyen, - hogy számolnék én magammal? Most akkor állunk fel? 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: nem kellett volna néhány embernek elindulni a választásokon. 

Pogány Sándor alpolgármester: ezzel én is egyetértek. 

Fortuna János jegyző: néhány jogi pontosítás: a beadvány nem igazán egyértelmű. A helyi időközi 

választást a HVB tűzi ki, ez eldöntött tény, ezen nem lehet változtatni. Ha a képviselők felállnak, akkor a 

következők kerülnek be képviselőnek. A felosztást 6 hónap után lehet kezdeményezni. A népi 

kezdeményezés a 2013-ban elfogadott SZMSZ része, melyet a 2013. év végén elfogadott új népszavazási 

törvény már nem tartalmaz. Ez egy tisztázatlan dolog, nem tudjuk, hogy milyen szabályok szerint kell 

lefolytatni. Aggályos most ez a helyzet, kértem a Kormányhivatal véleményét. El kell törölni a 

rendeletünkből? lehet esetleg naprakészre tenni? 

Nyeste József képviselő: egy dologra vigyázni kell, ezen én már túl vagyok. Ha négyszemközt beszélek 

valakivel, akkor ott van, ha vállalni kell már nem biztos, félnek az emberek. 

Népi kezdeményezés: úgy gondolom egy bizonyos aláíráshoz köthető. Itt most nincs miről beszélni, a 

feltételek nem teljesültek.  

Szabóné Hegedűs Márta lakos: vállalták a nevüket az emberek. A képviselők úgy gyakorolják a 

hatalmat, hogy a nép megadta a bizalmat. Egy 1000 fős településen elvárható, hogy tartsa tiszteletben a 

testület a napi akaratot, valamilyen tekintetben figyelembe kell venni.  

 

 

 Lakossági hozzászólások: 

 

Prókai Jánosné berentei lakos: szeretnék a Jegyző úr megkülönböztető eljárása iránt észrevételt tenni. 

A testület döntését a Jegyző úr felülbírálta, nem engedte kifizetni a 60 eFt háztartási támogatást. Utasítsák 

a jegyzőt, hogy fizetesse ki számomra. Ugyan így megillet engem is a támogatás, életvitelszerűen lakom 

Berentén.  

Fortuna János jegyző: decemberben tudomásomra jutott, hogy a lakásukat meg kívánják vásárolni, az 

adásvételi szerződés másolata is a hivatalban van. Erre való tekintettel úgy döntöttem – tekintettel a 

takarékosságra – hogy a 60 eFt-ot 3 részletben fizetjük ki.  

Prókai Jánosné lakos: ez a pénz nekem jár, ez jogos. A jegyző nem szankcionálhat. Be van már 

jelentkezve az új vevő? Ön nem bírálhatja felül a testület határozatát önkényesen. Szavazzanak, jogos 

vagy nem. 



F:\jkv01_29 ny.doc 18 

Nyeste József képviselő: nem értek egyet a jegyzővel, addig amíg hivatalosan ki nem jelentkezik, addig 

nem lehet felülbírálni. Életvitelszerűen itt él, nem hiszem hogy ez gondot okozna. Önmegtartóztatásra 

inteném a jegyzőt, ez amit csinált „túlkapás”. 

Pogány Sándor alpolgármester: a döntés zárt ülésre tartozna.  

Prókai Jánosné lakos: hozzájárulok a nyilvánossághoz. 

Fortuna János jegyző: szociális kérdésekben a testület zárt ülést tart.  

Prókai Jánosné lakos: semmi köze a jegyzőnek ahhoz, hogy én hogy egyeztem meg a vevővel. 

Furák Róbert képviselő: a kifizetés időpontjában tulajdonos volt? Innentől kezdve nincs miről beszélni 

– ezt rendezni kell gyorsan. 

Pogány Sándor alpolgármester: azt mondta Jegyző úr, hogy zárt ülésen kell meghozni a döntést. 

Prókai Jánosné lakos. kérem a testületet szavazza meg. 

Fortuna János jegyző: kimondja az Ötv., mit lehet és mit nem zárt ülésen tárgyalni.  

Pogány Sándor alpolgármester: az nem várható el, hogy egyenként foglalkozzon a testület az ilyen 

kérelmekkel, le kellett volna írni a problémát.  

Nyeste József képviselő: ezt a pénzt azonnal ki kell fizetni, semmi okát nem látom, hogy ne fizessük ki, 

azonnal ki kell fizetni.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: ennek nem szabad lett volna megtörténni, a támogatás ingatlanra szól, 

nem személyre. 

Fortuna János jegyző: a képviselő-testület zárt ülés tart hatósági ügyben, ezt mondja a törvény.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: nekem az eljárással van gondom, akkor azt döntse el a testület, hogy 

törvényesen jár-e el a jegyző. 

Pogány Sándor képviselő: a személyes dolgok zárt ülésre tartoznak.  

 

Dombóvári András lakos nem kívánja ismerteti beadványát, átadja a képviselő-testületnek. A beadvány 

a jkv 20. mellékletét képezi. 

 

Amit a jegyző csinál az törvénytelen, ez nem először hangzik el. „Ne jöjjön ide be, mert ez a testület 

úgyis hülye” – monda a jegyző. Amióta itt van, ezt a falut ő irányítja, sőt már talált hozzá egy segítséget 

is. Mibe kerül ez az ember? Te a berentei népet képviseled ilyen áron ? Míg ezek az emberek irányítanak 

rajtatok keresztül manipulálják a falut.  

Szabóné Hegedűs Márta lakos: költségvetéssel kapcsolatban: összefügg a népi kezdeményezéssel is. 

Több héten keresztül az emberek bizonytalanságban voltak. Nem értették, hogy egy több milliárdos 

bevétellel rendelkező település hogy adósodhat így el, hogy csökkenhetett így a bevétel? III. negyedévkor 

3 milliárd volt a bevétel, hol van ez az összeg? 

Pogány Sándor alpolgármester: a napirendi pontok tárgyalása előtt elmondtam.  

Szabóné Hegedűs Márta lakos: azt mondtátok, hogy a pénzlekötés nincs benne a bevételben, ha csak a 

kiadási oldalon jelenik meg a lekötés, akkor valami nem stimmel. Visszatettétek a bankba, hová tűnt 900 

mFt? Hogyan lehet 3 milliárdból 1,4 milliárd? Ésszerű gazdálkodás kell azt mondjátok. Novemberben 

még 3 milliárd volt a költségvetésben. Érthetetlen ez a csökkentés, érthetetlen ez a megszorítás. Nem 

mondjátok el, hogy a BorsodChem mennyit követel, felelősöket nem keresünk. Miért nem szerepel ez az 

összeg a céltartalékban? Hiteltelen a testület, megint nem ad ki hiteles számokat. Főleg választások előtt, 

talán ezt nem illenék megtenni.  

Kafetéria: ha már annyira spórolunk: a köztisztviselőknek, akik nagyon jól keresnek  megmaradt a 

kafetéria, a többi dolgozó is megérdemli ezt.  

A civil szervezetek támogatása csökkent 50 %-al, segélyek: több mint 100 mFt a 2015. évi megvonás – 

most ez ésszerű gazdálkodás? Itt a háttérben valami van, csak nem akarják megmondani. Ha már baj van, 

akkor ki kellett volna állni az emberek elé. A BC mennyit követel? Ki a felelős? 

Pogány Sándor alpolgármester: mivel van egy folyamatban lévő ügy, nem szeretném ha részletek 

kerülnének ki. Mi az amivel el lehet menni a nyilvánosság elé és mivel nem. 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: hol szerepel a költségvetésben, hogy mennyit követel a BC, nincs a 

céltartalékban. 

Nyeste József képviselő: itt olyan dologról beszélünk, ami nem létezik, nincs költségvetésünk. Tegnap 8 

órától este 18,00 óráig ezt tárgyaltuk. A tegnapi nap a pénzügyi dolgokat úgy tárgyaltuk meg, hogy 

nyilvános volt. Tudhatod ami a kezedben van nem érvényes, kész tényként nem kezelhetjük a 2015. évi 

költségvetést. Objektívnek kell maradni, sok olyat felsoroltál ami nem igaz. Elmondtam, hogy nem jó 

úton jártunk, a felelősöket meg kell keresni, az én felelősségemet is el fogom mondani. Ezt el kell ismerni 
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– lépni kell. Mindenki azt szeretné, hogy kilábaljunk ebből a helyzetből. A lakosságnak adott 

támogatások eszméletlenül nagy. Jó költségvetést kell készíteni és egy jó polgármestert választani. 

Ortó Istvánné pénzügyi főmunkatárs: a 2014 évi III. n.évi költségvetési beszámoló került 

összehasonlításra a 2015 évi költségvetéssel. A lekötéseket és a betétként elhelyezett pénz lejáratának 

eredményét mutatja, összességében halmozottan a táblázat a 2014. III. évi előirányzat pénzügyi mérlege. 

Annyiszor növeli a bevételt és a kiadást ahányszor betétlekötés vagy felszabadulás történik. Ez nem azt 

jelenti, hogy több bevétele ill. kiadása keletkezett az önkormányzatnak, csak a pénzmozgást követi 

halmozottan. Csak az egyenlege mutatja a tényleges pénzeszközt.  

Furák Róbert képviselő: mint új képviselő nem vettem részt a testület munkájában.  El kell indulni egy 

irányban: lehet úgy is megtenni, hogy ordítunk, lehet úgy is, ahogy történt a legutóbbi kerekasztal 

beszélgetésen. Ez egy olyan helyzet, amivel nehéz szembesülni, minden önkormányzati feladatot 

átnézünk, alakítjuk formáljuk, hogy a település érdekeit szolgálja. Lehet más úton is járni, de attól szét 

fog esni a közösség. Sok döntést hoztunk meg, a negatív döntés fájdalmas tud lenni. Minden döntésnél 

fontos volt, hogy a közösséget lássuk. Ipari mennyiségű határozatokat, rendeleteket hoztunk, dolgozunk 

minden nap. Tudomásul kell venni, hogy ebben a helyzetben ez az út járható, ha nem – teljesen szét fog 

esni a település. 

Szabóné Hegedős Márta lakos: akik ilyen helyzetbe hozták a falut vállalják a felelősséget, ne fordítsák 

el a tényeket. Ne bújjanak az ésszerű gazdálkodás mögé, ennek a megszorításnak nem csak ez az egyetlen 

oka. Van itt felelősség bőven. Választások előtt mindenki ígért fűt-fát.  

A SztBIO ráfizetéses, felelősségre vonás nem történt, papírok tűntek el, nehogy már a lakosságot tegyük 

felelőssé ezért 

Tóth Tamás képviselő: nem akarjuk félrevezetni a lakosságot A kommunikáció és a hitelesség 

továbbítása nagyon fontos. A BC-vel ha elkezdődik a tárgyalás, a testület tájékoztatni fogja a lakosságot. 

Sem a lakosságot, sem a dolgozókat nem akartuk, hogy sérelem érje.  

Szabóné Hegedűs Márta lakos: egy ilyen jó kondícióval rendelkező önkormányzatnak nem szabad lett 

volna idejutni.  

 

Pogány Sándor alpolgármester a vitát lezárja, majd megkérdezi, hogy van-e valakinek további 

indítványa.  

 

 

Pogány Sándor alpolgármester a nyilvános ülést – további indítvány hiányában - bezárta 13,00 perckor, 

mert a képviselő-testület – szünet után - zárt ülésen folytatja munkáját.  

 

kmf. 

 

 

 

Pogány Sándor   Fortuna János    Furák Róbert 

alpolgármester    jegyző     képviselő jkv. hitelesítő 

 

Mellékletek: 

1. a 14/2015.(I.29.) határozattal elfogadott beszámoló 

2. a 15/2015.(I.29.) határozattal elfogadott beszámoló 

3. a 16/2015.(I.29.) határozattal elfogadott óvoda társulási költségvetés 

4. a 17/2015.(I.29.) határozattal elfogadott BTG 2015. évi munkaterv 

5. a 18/2015.(I.29.) határozattal elfogadott BMESZ 2015. évi munkaterv 

6. a 19/2015.(I.29.) határozattal elfogadott 2015. évi testületi munkaterv 

7. a 20/2015.(I.29.) határozattal elfogadott, Áht 29. §-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatok 

8. a 21/2015.(I.29.) határozattal elfogadott 2015. évi szolgáltatási díjak 

9. Berente Községi Önkormányzat ../2015.(II.3.) önkormányzati rendelet tervezete a települési 

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

módosításáról 

10. Berente Községi Önkormányzat 1/2015.(II.3.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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11. Berente Községi Önkormányzat …/2015.(II.3.) önkormányzati rendelet tervezete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 24/2014.(XII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

12. Berente Községi Önkormányzat 2/2015.(II.3.) önkormányzati rendelete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 24/2014.(XII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

13. Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.(II.3.) rendelet tervezete Berente 

Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 20/2011. (VIII.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

14. Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.3.) rendelete Berente Község Helyi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 20/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

15. a 22/2015.(I.29.) határozattal elfogadott Módosított Településszerkezeti Terv (rajzszám: TSZT 01m 

16. Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének …./2015.(II.3.) önkormányzati rendelet 

tervezete Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról szóló 

2 7 /2014.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról  

17. Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015.(II.3.) önkormányzati rendelete 

Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról szóló 2 7 /2014.(XII.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

18.  a 23/2015.(I.29.) határozattal elfogadott előterjesztés 

19. a 24/2015.(I.29.) határozattal elfogadott árajánlat összesítő 

20. a 25/2015.(I.29.) határozattal elfogadott kérelem 

21. Dombóvári András beadványa 

 


