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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. február 17.-én az Önkormányzati 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 16,30 órától 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

 Haga Jenő  BCNÖ 

További meghívottak: Heutschy László  BTG vezető 

 Fekete Sándor  BMESZ mb. vezető 

 Csorba Csaba  BMK vezető 

 

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

jelen van, Tóth Tamás képviselő később érkezik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fodorné Szabó Erika 

képviselőt javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

NYILVÁNOS 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő: alpolgármester 

2. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

ZÁRT 

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

 

Pogány Sándor alpolgármester: Tóth Tamás a PFB elnöke a későbbiek folyamán érkezik a testületi 

ülésre, ezért javaslom, hogy a 2. napirendi pont kerüljön először megtárgyalásra. 

  

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

egyetért a napirendi pontok módosításával. Ezzel egyidejűleg elfogadta Fodorné Szabó Erika képviselőt 

jkv. hitelesítőnek.  

 

1. SZMSZ módosítása 

 

Fortuna János jegyző: a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, 

valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény hatályon kívül helyezte a népi 

kezdeményezés intézményét, egyúttal szabályozta a helyi népszavazás eljárási rendjét. Felhatalmazást 

kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát, 20 %-ban javasolnám elfogadni. 

Furák Róbert képviselő: a jelenleg életben lévő SZMSZ-ban a választópolgárok 25 %-a 

kezdeményezheti a helyi népszavazást.  

Fortuna János jegyző: a rendeletben más is volt szabályozva, a testület dönthet másként is. 

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a SZMSZ módosításának elfogadását.  

Ismerteti a rendelet tervezetet, mely a jkv. 1. sz. melléletét képezi. 

 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013 (IX.6.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(a rendelet a jkv. 2. mellékletét képezi) 
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2. Szociális rendelet módosítása 

 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: abban maradtunk, hogy a rendelet 3. melléklete kerül 

elfogadásra, mely tartalmazza a bentlakásos, a nappali szociális ellátás és házi szociális ellátás nettő 

intézményi térítési díját, a következő ülésen kerül elfogadásra a Szociális rendelet módosítása, mert erről 

bővebben kell tárgyalni.  

Nyeste József képviselő: akkor most saláta törvény lesz?  

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: itt csak a táblázatot kell elfogadni, ki kell értesíteni az 

ellátást igénylőket, hogy mennyi a térítési díj. 

Pogány Sándor alpolgármester február 28-ig kell elfogadni a Szociális rendeletet. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a Szociális rendelet módosítása a 2015. évi költségvetést is jelentősen 

érintené. 

Pogány Sándor alpolgármester ki az aki egyetért a Szociális rendelet 3. mellékletének elfogadásával? 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 képviselő vett részt és az 

alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 2 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el a Szociális 

igazgatásról és a szociális- valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 

25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: akkor marad a rossz táblázat, rosszul lett a táblázatban 

szerepeltetve a kerekítés. 

Fortuna János jegyző: amikor az új rendeletet december 12-én elfogadta a testület, fen volt egy hétig a 

honlapon, senki nem jelezte, hogy rossz a térítési díj. 

Pogány Sándor alpolgármester: a bizottság tárgyalta? 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: csak a mellékletről tárgyaltunk, a rendeletről nem.  

 

 

3. A Berentei tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykert Tagóvoda nyári zárva tartása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykert Tagóvoda nyári 

zárva tartási az alábbiak szerint alakul: 

 Berentei tündérkert Óvoda:  2015. 07.06. – 2015. 07.31. 

 Alacskai Kastélykert Tagóvoda:  2015. 07.27. – 2015. 08.31. 

Javaslom az elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(II.17.) határozata az óvoda 2015. évi 

nyári zárva tartásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTO intézményvezetőjének 

előterjesztését az óvodák nyári zárva tartásáról és az alábbi döntést hozta: 

A testület az óvodák 2015. évi nyári zárva tartását az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Berentei Tündérkert Óvoda:  2015.07.06.-2015.07.31. 

Alacskai Kastélykert Tagóvoda: 2015.07.27.-2015.08.31.  

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, intézményvezető   Határidő: folyamatos 

 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. 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 47/2015.(II.17.) határozata az óvoda 2015. évi nyári 

zárva tartásáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTO intézményvezetőjének 

előterjesztését az óvodák nyári zárva tartásáról és az alábbi döntést hozta: 

A testület az óvodák 2015. évi nyári zárva tartását az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Berentei Tündérkert Óvoda:  2015.07.06.-2015.07.31. 

Alacskai Kastélykert Tagóvoda: 2015.07.27.-2015.08.31.  

Az előterjesztés a jkv. 3. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, intézményvezető   Határidő: folyamatos 

 

Pogány Sándor alpolgármester bejelenti, hogy megérkezett Tóth Tamás képviselő, a testület létszáma 6 

fő. 

 

 

4. Önkormányzati intézmények 2015. évi közfoglalkoztatási igényének elbírálása 

 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti az intézményi közfoglalkoztatási igényeket. Az 

önkormányzatnak 15 %-ot kell biztosítani, 85 %-ot a Munkaügyi Központ biztosít. 

Nyeste József képviselő: érdemes igénybe venni, egyetértek ezzel, amivel nem: amikor megbeszéltük a 

megszorításokat, azt mondtuk nem lesz létszámleépítés. Az óvodából egy hölgy el lett küldve, - ha ez 

nem létszámleépítés, akkor mi? Ha igénybe vesszük a közfoglalkoztatást, javaslom, hogy ezeket az 

embereket pályáztassuk meg.  

Szántó Lajos képviselő: egyetértek ezzel a dologgal. A BIO-ban is lett valaki felvéve, arról volt szó, 

hogy nem lehet létszámot emelni. Meg kell pályáztatni az álláshelyeket.  

Fortuna János jegyző: 2011-ben és 2012-ben is volt közfoglalkoztatási szabályzat, ami előírta, hogy mi 

alapján lehet felvenni embereket, de a szociális szempontokat is figyelembe kell venni.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a határozati javaslatban az szerepel, hogy a saját erő az 

intézmény 2015. évi költségvetésében biztosított, de azt beszéltük, hogy az önkormányzat finanszírozza a 

15 %-ot.  

Pogány Sándor alpolgármester: az önkormányzatnak ezt oda kell tenni.  

Fortuna János jegyző: ezt is rendbe kell tenni, hogy ne legyen határozott idejű, hanem az állam által 

támogatott. A költségvetési takarékosság miatt hoztam meg így a határozatot.  

Pogány Sándor alpolgármester: a határozati javaslat kiegészül: álláshelyek megpályáztatása, feladatok 

meghatározása. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(II.17.) határozata az önkormányzati 

intézmények 2015. évi közfoglalkozatási igényének elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzati intézmények 2015. évi 

közfoglalkoztatási előterjesztéseit, saját erő igényeit és az alábbi döntést hozta: 

A testület támogatja az önkormányzati intézményekben tervezett közfoglalkoztatást, azzal, hogy a 

szükséges saját erőt az önkormányzat 2015. évi kv.-ében biztosított tartalék terhére kell biztosítani. A 

testület a közfoglalkoztatotti álláshelyek kiválasztására közfoglalkoztatási szabályzat kidolgozását és 

pályázati rendszer kidolgozását javasolja. 

Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök, intézményvezetők  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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 48/2015.(II.17.) határozata az önkormányzati 

intézmények 2015. évi közfoglalkozatási igényének elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzati intézmények 2015. évi 

közfoglalkoztatási előterjesztéseit, saját erő igényeit és az alábbi döntést hozta: 

A testület támogatja az önkormányzati intézményekben tervezett közfoglalkoztatást, azzal, hogy a 

szükséges saját erőt az önkormányzat 2015. évi kv.-ében biztosított tartalék terhére kell biztosítani. A 
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testület a közfoglalkoztatotti álláshelyek kiválasztására közfoglalkoztatási szabályzat kidolgozását és 

pályázati rendszer kidolgozását javasolja. 

Az előterjesztések a jkv. 4. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök, intézményvezetők  Határidő: folyamatos 

 

 

5. E-garázs és elektromos jármű önerő igény 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a pályázatot nyert Alacska és Berente egy autót. Az önerőt meg kellene 

emelni 630 eFt + ÁFA-val autónként. 

Nyeste József képviselő: milyen kötelezettség van Alacskával szemben? Nem akarnám azt, hogy 

Alacskának mi fizessük ki az árat.  

Fortuna János jegyző: Alacskának kamatmentes kölcsönt adnánk és ők ezt visszafizetik. Ez most egy 

kényszerhelyzet.  

Nyeste József képviselő: ha nincs pénzem nem fogok a szomszédnak kölcsönadni.  

Furák Róbert képviselő: én sem értem. A pályázat során ez nem jelentkezett előre? Utólag miért kerül 

bele ekkora összeg? Itt látni kellett volna előre. Ki követte el a hibát? 

Fortuna János jegyző: napolja el a testület. Az MVH elutasította a felépítmény részt. Az előzmények itt 

vannak nálam és a pénzügyes kolléganőnél – át kell nézni.  

Furák Róbert képviselő: előre miért nem lehetett látni? 

Fortuna János jegyző: az MVH az akarja, hogy külön-külön lefényképezhesse a járműveket és az 

alkatrészeket.  

Furák Róbert képviselő: ez nonszensz, lehet hogy jogi megfontolást is kellene tenni, kényszerít 

bennünket olyanra, mai nekünk hátrány.  

Szántó Lajos képviselő: azt nem tudom miből adjunk? Igaz, hogy kölcsönről van szó Alacskának, de 

miből? Az 1 mFt 7 embernek a kafetériája. 

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a napirendi pont elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja az Alacska és Berente Község 

Önkormányzatainak együttműködéséből megvalósuló e-garázs és elektromos jármű önerő igény 

módosítását. 

 

 

6. Település Gondnokság előterjesztés: zuhanyzó kialakítása  

 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a TG előterjesztését. Az Esze T. út 24. sz. alatti telephelyen, a 

jelenleg TG közfoglalkoztatott dolgozóinak fenntartott melegedőben szeretnének kialakítani 2 tálcás 

zuhanyzót, melynek költsége 200 eFt.  

Nyeste József képviselő: azt nem akarom, hogy ilyen kaotikus állapotok mellett még ezt is kialakítsuk, 

nem fogom megszavazni. 

Heutschy László TG vezető: így is szűken vagyunk, a zuhanyzó kialakításával még szűkebben lennénk. 

A bányánál is ki lehetne alakítani, de melyikre várjunk? – a bányára vagy erre?  

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke: támogatom a 200 eFt-ot, régen meg kellett volna oldani. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(II.17.) határozata a BTG előterjesztéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BTG előterjesztését az Esze Tamás utca 

24. szám alatti telephelyen jóváhagyja a szociális helyiségek felújítását, bővítését 200 eFt keretösszegben, 

a 2015. évi intézményi kv. terhére, azzal, hogy a munkálatok megkezdése előtt részletes költségvetést kell 

készíteni, s jóváhagyatni. 

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

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök, intézményvezető  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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 
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A képviselő-testület 5 ige, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 49/2015.(II.17.) határozata a BTG előterjesztéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BTG előterjesztését az Esze Tamás utca 

24. szám alatti telephelyen jóváhagyja a szociális helyiségek felújítását, bővítését 200 eFt keretösszegben, 

a 2015. évi intézményi kv. terhére, azzal, hogy a munkálatok megkezdése előtt részletes költségvetést kell 

készíteni, s jóváhagyatni. 

Az előterjesztés a jkv. 5. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök, intézményvezető  Határidő: folyamatos 

 

 

7. Művelődési Központ 2015. évi munkaterve 

 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a Művelődési Központ 2015. évi munkatervét. 

Nyeste József képviselő: problémát okoz a Művelődési ház dolgozóinak a pénzügyi elszámolás, nem 

szakemberek. Be kellene segíteni a pénzügyi csoportnak, hogy az elszámolás zökkenőmentes legyen.  

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a Művelődési Központ 2015. évi munkatervének elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(II.17.) határozata a BMK 2015. évi 

munkatervéről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BMK 2015. évi munkatervét és azt az 

előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztések a jkv….. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, KKB elnök Határidő: folyamatosan 

 

Nyeste József képviselő mint a KKB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 6 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 50/2015.(II.17.) határozata a BMK 2015. évi 

munkatervéről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BMK 2015. évi munkatervét és azt az 

előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztések a jkv. 6. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, KKB elnök Határidő: folyamatos 

 

 

7.1. Művelődési Központ: Nőnapi rendezvényről tájékoztató 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a Művelődési Központ vezetője írásban tájékoztatást adott a 2015. évi 

Nőnapi rendezvényről. A rendezvény költsége 266.700 Ft. A rendezvény szerepel a Művelődési Központ 

2015. évi munkatervében, a költségvetés tervezetben számoltak a program pénzügyi vonzatával. 

Ezidáig a nőknek nem kellett belépő díjat fizetni, most nekik is meg kell vásárolni a belépőjegyet. 

Nyeste József képviselő: a nőknek ne kelljen fizetni a belépő díjat. 

Pogány Sándor alpolgármester javaslom a tájékoztatás elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta a Művelődési Központ 

tájékoztatását. 

 

 

8. Kazincbarcikai Rendőrkapitányság: drogrevenciós előadás 

 

Pogány Sándor alpolgármester: 2015. 02. 09-én a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon megtartásra 

került a „A te jövőd, a te választásod! Élj SZER-telenül!” elnevezésű programsorozat. Berentén 2015. 
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március 25-én kerülne sor az előadásra, melynek költsége 88.900.- Ft. Javaslom elfogadni. Ezzel az 

összeggel kibővülne a Művelődési Központ költségvetése.  

Furák Róbert képviselő: javaslom elfogadni, a testület támogatásával és ajánlásával történjen ez a 

dolog. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(II.17.) határozata a Kazincbarcikai 

Rendőrkapitányság „A te jövőd, a te választásod! Élj SZER-telenül” rendezvénysorozat támogatásáról  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és támogatja  a Kazincbarcikai 

Rendőrkapitányság „A te jövőd, a te választásod! Élj SZER-telenül” rendezvénysorozat megrendezését 

Berentén. A rendezvény költségének lebonyolításához 88.900 Ft-al hozzájárul, a 2015. évi kv.-i 

tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztések a jkv. …. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző 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 6 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 51/2015.(II.17.) határozata a Kazincbarcikai 

Rendőrkapitányság „A te jövőd, a te választásod! Élj SZER-telenül” rendezvénysorozat támogatásáról  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és támogatja  a Kazincbarcikai 

Rendőrkapitányság „A te jövőd, a te választásod! Élj SZER-telenül” rendezvénysorozat megrendezését 

Berentén. A rendezvény költségének lebonyolításához 88.900 Ft-al hozzájárul, a 2015. évi kv.-i 

tartalékkeret terhére. 

Az előterjesztés a jkv. 7. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

 

9. 491-504 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése 

 

Fortuna János jegyző: a földmegosztás 2 éve húzódik, a rendezési terv módosítása miatt az 

építéshatóság elutasította a földmegosztási kérelmeket. 

Nyeste József képviselő: Berente területének elkótyavetyélését semmiképp nem fogom támogatni. 

Fortuna János jegyző: már van egy előszerződés. 

Furák Róbert képviselő: az eladásról már döntött a testület?  

Pogány Sándor alpolgármester: igen. A telekmegosztási díj 120 eFt. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(II.17.) határozata a Berente 491-504 hrsz-ú 

ingatlanok telekhatár rendezéséről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berente 491-504 hrsz-ú ingatlanok 

telekhatár rendezésére benyújtott árajánlatokat és az alábbi döntést hozta:  

A testület a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére nettó 120 eFt-ot biztosít a földmérési feladatok 

elvégzésére. 

Az árajánlatok összesítő táblázata a jkv…. számú mellékletét képezi. 

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 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Község Önkormányzata képviselő-testülete 52/2015.(II.17.) határozata a Berente 491-504 hrsz-ú 

ingatlanok telekhatár rendezéséről 



E:\1\2015_02_17\jkv02_17 ny.doc 7 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berente 491-504 hrsz-ú ingatlanok 

telekhatár rendezésére benyújtott árajánlatokat és az alábbi döntést hozta:  

A testület a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére nettó 120 eFt-ot biztosít a földmérési feladatok 

elvégzésére. 

Az árajánlatok összesítő táblázata a jkv. 8. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

 

10. Berente Község Integrált Településfejlesztési Stratégiája   

 

Pogány Sándor alpolgármester: 2015. január 19.-én újabb közösségi nap megszervezésére került sor a 

Miskolci Egyetem szakembereivel a település Integrált Településfejlesztési Stratégiájának előkészítése, a 

helyzetelemzés munkarész véglegesítése céljából. 

Fortuna János jegyző: kérem, minél nagyobb számban vegyenek részt a rendezvényen.  

 

A képviselő-testület a tájékoztt6ást tudomásul vette. 

 

 

11. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a 2015. évi költségvetésben a módosítások át lettek vezetve, olyan 

állapotban van, hogy el tudja fogadni a testület.  

Ortó Istvánné pénzügyi főmunkatárs: a bizottsági ülés után módosításra került a költségvetés az 

intézményeknél, abban a formában van, ami az Államháztartási törvényben elvárás. Függőben maradt az 

internet hozzájárulás.  

Pogány Sándor alpolgármester: az internet hozzájárulás az Szociális rendelet témája lesz. 

Ortó Istvánné pénzügyi főmunkatárs: a főösszeg és a bevételek nem változtak, a kiadásoknál kerültek 

csökkentésre azok, amit a testület kért,  az 5. 6. mellékletben fel van sorolva részletesen. Személyi 

juttatások: közalkalmazottak részére 100 eFt, köztisztviselőknél 200 eFt a kafetéria, munkaruha 

egységesítésre került, melynek összege 40 eFt. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: jutalom nincs betervezve, a kafetériát meg lehet beszélni, ezt 

még lehet módosítani. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a költségvetést nem tudom elfogadni. A megszorítások csak a 

dolgozókon jelentkeznek. Addig amíg nem látom, hogy hatékonyabb munkavégzésre ösztönöznénk a 

vezetőket, addig nem tudom elfogadni. 

Nyeste József képviselő: baj lesz a költségvetés elfogadásával, én is hasonló véleményen vagyok. A 

Borsodchem jött egyfajta problémával, mi elbújtunk. Megalapozatlan, de ha nem, akkor győzzön meg 

valaki. Amikor elfogadtuk az adókat, akkor is hallgattunk valakire. Minek alapján fogjuk elfogadni a 

költségvetést? 

Megszorítás. úgy beszéltük meg, hogy a lakosságot, a dolgozókat nem fogja érinteni. Sok energia maradt 

bent, amihez hozzányúltunk ész azt mondtuk hogy nem.  

Létszámleépítés: az óvodában felmondtak egy dolgozónak, mi ez hanem létszámleépítés?  

Kafetéria: nem az a döntő, hogy a köztisztviselőknek van, a közalkalmazottaknak kevesebb. Miért nem 

tudtuk azt mondani, hogy a közalkalmazottakét is meghagyjuk. 

Ha a gépkocsik így üzemelnek ahogy le van írva, akkor ezek a járművek „feketén” üzemelnek. Hogy 

mentek itt a dolgok? 

A szociális dolgokkal kapcsolatban sem tudok egyetérteni, ez a tűzoltó munka nonszensz, nem vetíti ki, 

hogy mi szociálisan érzékenyek vagyunk, sok pénzt ki lehetett volna vonni belőle, közel sem lett 

kiaknázva.  

BorsodChem adó: ha törvénytelen volt, - nem volt senki aki azt mondta volna, hogy törvénytelen. Kinek 

higgyek? 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: március 31-ig kell elfogadni a költségvetést. Hogy ezelőtt 

hogy gazdálkodtunk ? – nem jól. Valahol el kell kezdeni a megszorítást. A költségvetés 80 %-a bérekre 

megy el, a lakosságnál is sok pénzt kint van. 

Ortó Istvánné pénzügyi főmunkatárs: február 28-ig el kell fogadni a költségvetést, mert márciusban 

jelenteni kell a Kincstár felé. 
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Pogány Sándor alpolgármester: ma azért jöttünk össze, hogy elfogadjuk a költségvetést, és kiderül, 

hogy senki nem foga elfogadni. Minek kellett küszködni, szítani az indulatokat és odajutunk, hogy 

kezdhetjük előről az egészet.  

Nyeste József képviselő: ne mondjátok, hogy ezt így el lehet fogadni. A kafetériával kapcsolatban milyen 

viták voltak, a gépkocsikról is szó volt, sok dolog van, ami ott „lóg” a levegőben.  

Szántó Lajos képviselő: jeleztem, hogy a munkások megszorításába nem megyek bele. Nem kell felfújni 

a BC témát, nem kellett volna ekkora cirkuszt csinálni. 

Pogány Sándor alpolgármester: a BC Zrt-vel egy folyamatbeli ügyről van szó. Az önkormányzat 

megbízott ingatlanszakértőt, megkeresett több ügyvédi irodát. Az önkormányzat egy komoly ügyvédi 

irodát szeretne megbízni. Az a cél, hogy egyezséget kössünk a BorsodChemmel. 

Pogány Sándor alpolgármester: a 2015. évi költségvetés el van napolva. 

Furák Róbert képviselő: akinek módosító javaslata van a költségvetéssel kapcsolatban írja le és küldje 

el. El kell fogadni valamilyen szinten. 

 

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

elnapolja az önkormányzat 2015. évi költségvetését. 

 

 

12.  Együttműködési Megállapodás Kazincbarcika önkormányzatával 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a képviselő-testület az együttműködési megállapodás folytatására 

meghozta a 46/2015.(I.29.) határozatát, melyben Kazincbarcika önkormányzatának 14 mFt támogatást 

nyújt. A szolgáltatásoknál jelentős csökkentések történnek. Kazincbarcika polgármesterének kérése az 

lenne, hogy a jóváhagyott összeget egy összegben utalja át az önkormányzat. Nem négy egyenlő 

részletben fizetnénk ki, hanem egy összegben március 31-ig. 

Szántó Lajos képviselő: azt tudom mondani, mint az alacskai önrész átvállalásánál – miből adjuk oda? 

Most sem fogom megszavazni. 

Nyeste József képviselő: ezzel az uszodával kapcsolatban odatettem magam, hogy létrejöjjön a 

megállapodás, amióta a szerződés fennáll kapok hideget-meleget, most nem fogom megszavazni. Az 

uszodába gyerekek járnak, a berentei családok járnak Balatonra, - ha megszűnik ezeket fogjuk elvenni.  

Pogány Sándor alpolgármester: kérdezem a testületet akarja-e egy összegben kifizetni a 14 mFt-ot 

Kazincbarcika Önkormányzatának ? 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(II.17.) határozata a Kb. Város 

Önkormányzatával és intézményeivel 2014. évben kötött együttműködési megállapodás 2015. évre 

történő meghosszabbításának lehetőségeiről szóló 46/2015.(I.29.) határozattal módosított 8/2015. (I. 

25.) kt. határozat módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Kb. Város Önkormányzatával és 

intézményeivel 2014. évben kötött együttműködési megállapodás 2015. évre történő 

meghosszabbításának lehetőségeiről szóló 46/2015.(I.29.) határozattal módosított 8/2015. (I. 25.) kt. 

határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

A testület az Együttműködési Megállapodás fizetési feltételeit módosítja és úgy határoz, hogy a 

támogatás összegét (14 mFt) egy összegben fizeti ki Kazincbarcika Város Önkormányzata részére. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

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

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással, 1 képviselő nem szavazott, nem fogadta 

el az Együttműködési Megállapodásban módosítására vonatkozó javaslatot. 

 

 

13. Képviselői indítvány 

 

Nyeste József képviselő: kiküldtem e-mailban az indítványomat. Nagyban megváltozott az anyagi 

helyzetünk, a jegyző is említett már. Ezért valaki felelős. Feltétlenül ki lehet mondani, hogy Juhász József 
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volt polgármester mindenképpen felelős. Úgy gondolom a Díszpolgári kitüntetését vonjuk vissza és a 

testület szavazza meg. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: hogy ilyen helyzet alakult ki, biztosan van felelős, de ezt meg kellene 

keresni. Kellene felállítani egy bizottságot, aki megkeresi a felelőst, ennek biztosan nincsen akadálya.  

Pogány Sándor alpolgármester: mi ehhez elég kevesek vagyunk. 

Szántó Lajos képviselő: egyetértek Erikával, a felelőst meg kell keresni. Ezelőtt 4-5 évvel ezelőtt hol 

voltak a képviselők? Amikor megtalálták a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet több pénzt beszedni – 

örültünk. A megállapodás a BC Zrt-vel elég jó úton haladt. Történt egy testület ülés, ahol megsértődtek a 

BorsodChem képviselői – ezt helyre lehet hozni. Én is megszavaztam és más is az adó mértékét, 

mindenki örül a sok pénznek, sőt licitáltak az urak, hogy a lakossági támogatás ne 20 eFt, hanem 60 eFt 

legyen. 

Nyeste József képviselő: igen is annak van felelőse, akkor is volt jegyző, aki azt mondta, hogy törvényes 

vagy nem. A falu felé egy gesztus lenne, hogy szeretnénk a múltunkkal leszámolni, ha visszavonnánk a 

Díszpolgári kitüntetést.  

Fortuna János jegyző: a díszpolgári címet akkor vonhatja vissza a testület, ha méltatlanná válik erre a 

címre, vagy bírói ítélet által, ebben a helyzetben ki tudja azt mondani, hogy méltatlan a kitüntetésre. 

Én állok a büntetőjogi felelősségre vonás elé, lehet indítani a hivatal dolgozói ellen is. Ki lehet ezt 

vizsgálni és ki is kell, nem vagyok egy polihisztor, nem vagyok minden téren felkészült. Igyekeztem a 

Kormányhivataltól állásfoglalást kérni, ez a probléma kb. 2 éve vetődött fel. Ahol felmerült a jogsértés 

gyanúja javaslatot tett a Kormányhivatal. Azt megmondani, hogy mit ér egy ingatlan? az befolyásolja az 

alkotmánybíróság döntését is. Itt hangfelvételek vannak, kereshetjük a felelősöket. Itt addig a felelősséget 

megállapítani, amíg szakértők vagy bíróság meg nem állapítja – addig nem lehet. Nem olyan egyszerű ez 

a kérdés. 

Szántó Lajos képviselő: minden azért kerül elő, mert nem az egyenlő bánásmód elvét alkalmaztuk. 

Nyeste József képviselő: nincs gond – a jegyző azt mondja, hogy itt nem történt törvénytelenség, akkor 

nincs baj.  

Tóth Tamás képviselő: első lépés az, hogy megbízni egy ügyvédi irodát. 

Nyeste József képviselő: visszatérve a díszpolgári címre: megtesszük-e azt a gesztust, hogy a múltat 

elfeledjük, vagy nem tesszük meg. Visszavonja-e vagy nem a Díszpolgári címet Juhász József volt 

polgármestertől? 

Pogány Sándor alpolgármester: ki az aki egyetért azzal, hogy vonjuk vissza Juhász József volt 

polgármester Díszpolgári címét? Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 1 igen, 1 nem szavazattal 2 tartózkodással, 2 képviselő nem szavazott, nem fogadta 

el Nyeste József képviselő – Juhász József díszpolgári címének visszavonására vonatkozó - indítványát. 

 

 

14. Zárt ülés elrendelése 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a helyi adó rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatos ügyvédi iroda 

megbízását zárt ülésen tárgyalja a testület.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(II.17.) határozata zárt ülés elrendeléséről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv 46 § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt 

ülést rendel el helyi adó jogorvoslat miatt szükséges ügyvédi iroda megbízása ügyében. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző 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 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

 

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

határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 53/2015.(II.17.) határozata zárt ülés elrendeléséről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv 46 § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt 

ülést rendel el  helyi adó jogorvoslat miatt szükséges ügyvédi iroda megbízása ügyében. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző  Határidő: - 

 

 

15. Felvetések 

 

Nyeste József képviselő: a 26-og út gyalogátkelőhely, - ez az ügy hol tart? A vasútállomás előtt 

befejeződtek a földmunkák, a terület rendbetételét meg kell sürgetni. 

Fortuna János jegyző: A Közútkezelő helyszíni bejárást hívott össze, tervezik a nyomógombos 

jelzőlámpa kialakítását, pénzügyi lehetőségeiktől függ. A 26-os út melletti vasúti megállónál valóban 

sártenger volt, a kivitelezőnek már jeleztem a problémát, kőzúzalékkal helyreállítja. A két buszvárót 

megrendeltük, ha jobb idő lesz kihelyezik. 

Nyeste József képviselő: a buszmegállót közelebb kellene elhelyezni, mert a busz nem a buszvárónál áll 

meg. 

Hegedűs Lajos lakos: a buszvezetőknek ott kell megállni, ahol a tábla van, hiába hozzuk előre a 

buszmegállót, sokkal egyszerűbb a táblát odébb  vinni. 

Tóth Tamás képviselő: a Sajószentpéter vezető út közvilágítása nincs megoldva. 

Fortuna János jegyző: ezt csak úgy lehet megoldani, ha mi kiépítenénk a közvilágítási hálózatot.  

Szabóné Hegedős Márta lakos: a BC Zrt jogi útra terelte már a követelését. 

Pogány Sándor alpolgármester: jogi úton van. 

Hegedűs Lajos lakos: A Toldi utca fel lesz újítva, benne van a költségvetésben? 

Tóth Tamás képviselő: tavasszal kezdődnek a munkálatok, - igen benne van a költségvetésben. 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: azért kellettek a megszorítások, mert a BorsodChem perel bennünket? 

Mennyit különítettetek el erre a célra? 

Pogány Sándor alpolgármester: elhangzott, hogy sem a lakosságot, sem a dolgozókat nem sújtjuk. 168 

mFt tartalék van.  

Szabóné Hegedűs Márta lakos: csúnya dolog, hogy aki nincs itt azon veritek el a port. A költségvetésért 

a testület felel. 

Megszorítás: nem értem azt, hogy a szociális ellátásoknál miért részesülnek juttatásokba akinek magas a 

jövedelme? 

Pogány Sándor alpolgármester: milyen megszorításról van szó? Van megszorítás? Egy dolog van a 

kafetéria.  

 

Pogány Sándor alpolgármester a napirendet további indítvány hiányában lezárta. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a nyilvános ülést bezárta 18 óra 15 perckor, mert a képviselő-testület 

zárt ülésen folytatja munkáját.  

kmf. 

 

 

 

 

Pogány Sándor   Fortuna János    Fodorné Szabó Erika 

alpolgármester    jegyző     képviselő jkv. hitelesítő 
 

Melléklet:  

1. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2015. (II…..) önkormányzati rendelet tervezete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013 (IX.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013 (IX.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3. a 47/2015.(II.17.) határozattal elfogadott BTO előterjesztés 

4. a 48/2015.(II.17.) határozattal elfogadott önkormányzati intézmények 2015. évi közfoglalkoztatási előterjesztései 

5. a 49/2015.(II.17.) határozattal elfogadott BTG előterjesztés 

6. az 50/2015.(II.17.) határozattal elfogadott BMK 2015. évi munkaterve 

7. az 51/2015.(II.17.) határozattal elfogadott előterjesztés 

8. az 52/2015.(II.17.) határozattal elfogadott árajánlatok összesítő táblázata 


