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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. február 26.-án 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  

További meghívottak: Heutschy László  BTG vezető 

 Fekete Sándor  BMESZ vezető 

 Csorba Csaba  BMK vezető 

 Márföldi Erzsébet  SztBIO vezető 

 Kalász Lászlóné  Óvoda vezető 

 Gyenesné Kovács Enikő  Ált.isk.igazgató 

  

   

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

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

József képviselőt javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

NYILVÁNOS 

1. Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Horgászegyesület, Sakk kör, Berentéért Egyesület, Első 

Berentei Borbarát Egyesület, Sportegyesület, a Berentei Művelődési Központhoz tartozó csoportok: 

Mazsorett csoport, Rozmaring dalkör beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról és a végzett munkáról, tevékenységről  

Előadók: egyesületek vezetői, intézményvezetők 

2. A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 Előterjesztő: alpolgármester 

3. Szociális rendelet módosítása 

 Előterjesztő: alpolgármester 

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

 Előterjesztő: jegyző 

5. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: alpolgármester 

6. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

ZÁRT 

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

 

Pogány Sándor alpolgármester: a BCNÖ elnöke nem jelent meg a képviselő-testületi ülésen, ezért a 

beszámolót nem tárgyaljuk, elnapolásra kerül. 

  

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

egyetért a napirendi pontokat. Ezzel egyidejűleg elfogadta Nyeste József képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

1. Napirendi pont 

Egyesületi beszámolók 

 

1.1. Horgászegyesület 

Mészáros Zsolt titkár:  az éves beszámolót megküldtem, amennyiben kérdés van válaszolok. 

Nyeste József képviselő: a lakosság részére tájékoztatást kellene adni a Horgászegyesület 

tevékenységéről. 

Mészáros Zsolt titkár részletesen ismerteti a Horgászegyesület beszámolóját.  
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Nyeste József képviselő: a beszámolóban elhangzott, hogy hol voltak kirándulni, a horgászásról nem sok 

szó esett. Ha nincs horgásztó, akkor nincs egyesület. Nekem az kevés, hogy nem megy a horgásztó. 

Szívesen vettem volna azt, ha arról is szólna a beszámoló, hogy hogy lehetne működtetni a Horgásztavat 

– mi nem vagyunk szakemberek.  

Pogány Sándor alpolgármester: ez összetett probléma, évek óta küszködünk a működtetésével. 

Egyeztetés szükséges: egyesület Település Gondnokság, képviselő-testület. 

Tóth Tamás képviselő: már úgy kellene tekinteni mint egy szabadidő központra és azon belül a 

Horgásztóra. Reklámozni kellene, ide hívni a családok.  

Furák Róbert képviselő: először a tulajdonosnak kellene rentábilisan működtetni. Az elmúlt évekhez 

viszonyítva a tó kihasználtsága nőtt vagy csökkent? 

Mészáros Zsolt titkár: kerestük a kapcsolatot a tó működtetésével kapcsolatot a hivatallal és a Település 

Gondnoksággal, elmondtuk az elképzeléseinket, de a döntés nem a mi kezünkben van. Az elmúlt évekhez 

képest csökkent a látogatók és a taglétszám száma, ezen közösen tudunk változtatni.  

Tóth Tamás képviselő: hozzá kell tenni, hogy a testület minden anyagi támogatást megadott, hogy 

működjön a tó. Itt a szabályok is változtak, a testület még mindig nyitott ennek a kidolgozására. 

Furák Róbert képviselő: az önkormányzat a tulajdonos, ha tetszik, ha nem a felelősség itt van. Abban is 

felelős a testület, hogy miért nem kérte számon, miért nem csinálták akiknek ezt meg kellett volna tenni. 

El kell indulni olyan irányban, hogy a tó kihasználtsága jobb legyen. Sok berentei már nem ide vált ki 

éves jegyet, vissza kellene hozni a tó régi fényét.  

Nyeste József képviselő: nem érzem magam felelősnek. Amikor idejött egy szakember és meggyőzött 

arról, hogy így kellene csinálni, én azt meg is szavaztam. Nem vagyok szakember, nem tudok ötletet adni, 

nem vagyok horgász. Van egy Horgászegyesület Berentén, de nincs horgásztó. Gondolom a 

kirándulásokat úgy tervezték, hogy legyen lehetőség a horgászatra. Egyszer voltam egy egyesületi 

összejövetelen, mondtam, ha bármilyen gond van szívesen segítek, nem jött hozzám senki. 

Pogány Sándor alpolgármester: április 30-ig készítsen javaslatot az Egyesület, a Település Gondnokság 

a tó működtetésével kapcsolatban és terjessze a testület elé.  

Felkérem a képviselő-testületet részszavazásra.  

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Horgászegyesület 

beszámolóját. 

 

1.2. Művelődési központhoz tartozó csoportok beszámolója 

 

Kissné Bencs Gabriella programszervező részletesen ismerteti a Művelődési központhoz tartozó 

csoportok beszámolóját az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról és a végzett munkáról. 

Nyeste József képviselő: szépen felépített beszámolón vagyunk túl. Ha lenne olyan statisztika ami 

kimutatná, hogy mennyi a csoportok létszáma, biztosan csökkenő tendenciát mutatna. Ennek megelőzése 

érdekében ki kell menni a gyerekekhez, fel kell mérni miben szeretnének résztvenni. Ne csináljunk pld. 

néptáncot, ha nincs rá igény, olyat kell erőltetni, ami a gyerekeknek kedvére való. Meg kell találni a 

Művelődési háznak az arany középutat.  

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a beszámoló elfogadását.  

Felkérem a képviselő-testületet részszavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Művelődési 

központhoz tartozó csoportok beszámolóját. 

 

1.3. Sakk kör beszámolója 

 

Nagy László Sakk kör vezető részletesen ismerteti a Sakk kör beszámolóját a kapott támogatás 

felhasználásáról és a végzett tevékenységükről, valamint az elért eredményekről. 

Nyeste József képviselő: tipikusan arról az esetről van szó, hogy nem fürdik valaki a fényben, a szürke 

hétköznapokon végzi a dolgát .- meg is lett az eredménye. Legfelsőbb fokon beszélhetek Laci bácsi 

munkájáról, gratulálok az elért eredményekhez. 

Nagy László Sakk kör vezető: az Általános iskolával jó a kapcsolatunk, rendszeresen járnak a gyerekek, 

10-12 évesen eredményt értek el. 

Furák Róbert képviselő: fontos tudni, hogy a Sakk kör az egyesületek közül a legsikeresebb, a legjobb 

eredményt érték el, a szekrényük tele van érmekkel – gratulálok.  



E:\2015_02_26\jkv02_26 ny.doc 3 

Fodorné Szabó Erika képviselő: gratulálok az elért eredményekhez. 

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a beszámoló elfogadását. 

Felkérem a képviselő-testületet részszavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag  5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Sakk kör 

beszámolóját. 

 

1.4.Sportegyesület beszámolója 

 

Mészáros Zsolt Sportegyesület: a Sportegyesület létszáma 22 fő volt 2014-ben. Az önkormányzattól 

pénzügyi támogatást nem kaptunk , viszont átvállalta a gáz, víz, villany fizetését. 2011-ben létrehoztuk a 

családi bérletet, egyesületi tagdíj: új tagoknak 5.000 Ft, régi tagoknak 3.000.- Ft. Éves bérlet: 10.000.- Ft, 

féléves bérlet 6.000.- Ft. Az egyesület folyamatosan vásárol eszközöket. 

Nyeste József képviselő: itt egy Sportegyesület munkájáról van szó, nem csak a bodyiról. A 

Sportegyesület nem tud megszervezni egy futballtornát Május 1. és Augusztus 20. alkalmával. Le kell 

ülni az egyesülettel és meghatározni a feladatokat.  

Mészáros Zsolt Sportegyesület: 2012-ig a focibajnokságot az Egyesület szervezte, de semmi nem volt 

jó. Pár alkalommal Tóth Tamás képviselő szervezett bajnokságot.  

Amikor az önkormányzat úgy döntött, hogy nem kívánja működtetni a konditermet, annak a törvényes 

üzemeltetési formája egyesületi forma volt. Azért jött létre kizárólagosan, hogy üzemeltesse a termet.  

Furák Róbert képviselő: az Egyesület megjelenhetne más típusú rendezvényeken, egy kicsit kinyílhatna 

ez az egyesület. a nyitás jó lenne a közösségre, meg kell állapítani, hogy működik. Vannak esetleg olyan 

problémák, amiket mi másként látunk.  

Tóth Tamás képviselő: csökkent a taglétszám vagy tagnál? 

Mészáros Zsolt Sportegyesület: igazából stagnál, az elején nagy volt az érdeklődés, a közgyűlés döntése 

25 fő évente.  

Nyeste József képviselő: ne beszéljünk Sport egyesületről, Berentén a sport nem megy. Ott van a 

műfüves pályánk, nem igaz, hogy nem akarunk focizni, vagy pingpongozni.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: hány berentei használója van ennek a klubnak? Mennyire jó dolog az, 

hogy egymásnak adják a kulcsot?  

Mészáros Zsolt Sportegyesület: állandó őrzője volt a teremnek, de nem várható el senkitől, hogy 

állandóan ott legyen ingyen. Megbízható tagjaink vannak, oda lehet adni a kulcsot nekik. Egy kamerát 

szeretnénk majd felszerelni a teremben. Sportegyesület van vagy nincs? – ez egy szabad név volt, amikor 

megalakultunk. Megalakulásunkkor a konditerem működtetése volt megfogalmazva, de nyitottak 

vagyunk másra is.  

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a beszámoló elfogadását úgy, hogy április 30-ig meg kell 

tartani az egyeztetést. 

Felkérem a képviselő-testületet részszavazásra.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Sportegyesület 

beszámolóját.  

 

1.5. Az Első Borbarát Egyesület beszámolója 

 

Iski István elnök részletesen ismerteti a Borbarát egyesület beszámolóját. 

Nyeste József képviselő: dicséretesnek találom a Borbarát egyesület tevékenységét.  

Furák Róbert képviselő: gratulálok. Növelné a közösség értékét, amire azt mondhatnánk hogy „Berente 

örökös bora” ,  - lehetne saját bora a településnek.  

Iski István elnök: több egyesületi tagnak csak saját termesztésű bora van, el szoktuk vinni versenyekre, 

volt már ezüst éremmel kitüntetett borunk is.  

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a beszámoló elfogadását. 

Felkérem a képviselő-testületet részszavazásra.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az Első 

Borbarát Egyesület beszámolóját.   
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1.6. Polgárőr Egyesület beszámolója 

 

Szőkéné Erős Krisztina egyesület vezetője részletesen ismerteti a Polgárőr Egyesület beszámolóját. 

A költségvetésünket benyújtottuk 1 mFt-ról és 20 % csökkentéssel 800 eFt-ról. Amin spórolni tudunk az 

a reprezentáció, telefonszámla. 

Pogány Sándor alpolgármester: lakossági bejelentés érkezett, hogy a Bajcsy-Zs. úti erdőről viszik a 

tűzifát, a Sajó parton a szemétlerakás beindul – ezekre a területekre koncentrálni kellene jobban. 

Szőkéné Erős Krisztina egyesület vezetője: a szemétlerakásról tudunk, a falopásról nem. 

Pogány Sándor alpolgármester : javaslom a beszámoló elfogadását. 

Felkérem a képviselő-testületet részszavazásra.  

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Polgárőr 

Egyesület beszámolóját. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a BCNÖ kivételével javaslom elfogadni a beszámolókat. 

Készülőben van a Május 1. program, úgy néz ki, hogy a szabadidő parkban lesz egy főzőverseny. Kérés: 

az egyesületek jelenjenek meg mint civil szervezet, ki mit csinál azt adja elő. A főzőverseny 

közösségépítés lenne. 

Furák Róbert képviselő: a Közoktatási bizottság elnökének kezdeményezésével kiküldünk egy 

meghívót ma délután 15,00 órára – pályázatokról is szó lesz. Lehetőségük lesz az egyesületeknek március 

16-ig komoly forrásokat megpályázni, itt a Sportegyesületek is pályázhatnak. Szeretnék mindenkit 

motiválni. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(II.26.) határozata az helyi társadalmi 

szervezetek beszámolóinak elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a helyi társadalmi szervezetek 2014. évi 

munkájáról és a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat és az alábbi döntést hozta: 

1. A testület a horgászegyesület beszámolóját elfogadva, megbízza a BTG vezetőjét, hogy a 2015. április 

végi testületi ülésre készítsen beszámolót – a horgászegyesület vezetőségének bevonásával – a horgásztó 

gazdaságos, hatékony működtetésére vonatkozóan. 

2. A testület a polgárőr egyesület beszámolóját elfogadja azzal, hogy az egyesület nagyobb figyelmet 

fordítson az önkormányzati tulajdon (pl. önkormányzati erdők) és az Ipari út melletti területek, valamint a 

Sajó part illegális szemétlerakások megelőzésére. 

3. A testület a sportegyesület beszámolóját elfogadja azzal, hogy a konditerem további működtetését az 

egyesület és az önkormányzat vezetése 2015. április végéig egyeztesse, s készüljön előterjesztés a 

hatékonyabb működtetésre. 

4. A testület a művelődési ház és az egyéb társadalmi szervezetek beszámolóját kiegészítés nélkül 

elfogadja. 

A beszámolók a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök, egyesületi vezetők Határidő: 2015. április 20.. 

 

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 4 igen, 0 nem szavazattal 1 képviselő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 58/2015.(II.26.) határozata az helyi társadalmi 

szervezetek beszámolóinak elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a helyi társadalmi szervezetek 2014. évi 

munkájáról és a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat és az alábbi döntést hozta: 

1. A testület a horgászegyesület beszámolóját elfogadva, megbízza a BTG vezetőjét, hogy a 2015. április 

végi testületi ülésre készítsen beszámolót – a horgászegyesület vezetőségének bevonásával – a horgásztó 

gazdaságos, hatékony működtetésére vonatkozóan. 

2. A testület a polgárőr egyesület beszámolóját elfogadja azzal, hogy az egyesület nagyobb figyelmet 

fordítson az önkormányzati tulajdon (pl. önkormányzati erdők) és az Ipari út melletti területek, valamint a 

Sajó part illegális szemétlerakások megelőzésére. 
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3. A testület a sportegyesület beszámolóját elfogadja azzal, hogy a konditerem további működtetését az 

egyesület és az önkormányzat vezetése 2015. április végéig egyeztesse, s készüljön előterjesztés a 

hatékonyabb működtetésre. 

4. A testület a művelődési ház és az egyéb társadalmi szervezetek beszámolóját kiegészítés nélkül 

elfogadja. 

A beszámolók a jkv. 1.  mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök, egyesületi vezetők Határidő: 2015. április 20.. 

 

 

2. Napirendi pont 

A 2015. évi kv.-i rendelet elfogadása  
 

Pogány Sándor alpolgármester: a 2015. évi költségvetésen sokat dolgozott a képviselő-testület 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: javaslat: kafetéria 200 eFt,  kv.-i rendelet 8. § (7) bekezdése 

szerinti juttatás 16 eFt/fő/hó összeg legyen. 

Nyeste József képviselő: a legutóbbi összejövetelünkkor arról volt szó, hogy dolgozzuk át a kafetériát. El 

fogom fogadni a költségvetést, bízva abba, hogy az új polgármester fazont szab ezeknek a dolgoknak.  

Szociális dolgok: 

azok a dolgok amiket áttárgyaltunk és átrendeztünk ad hoc alapon mentek, magát a szociális 

hozzáállásunkat korrigálni kellene, vagy a későbbiekben korrigálni kell. Azért fogadom el a rendelet 

módosítását, mert Furák képviselő most került a testületbe,- tőle nem volt elvárható, hogy ilyen fazont 

szabjon a dolognak. 

Költségvetés: 

Nincs meg a hosszú távú elképzeléseink. Nem is törekedtünk arra, hogy egy hosszú távú stratégiát 

dolgozzunk ki.  

A szociális dolgok: Furák képviselő még olyan kevés ideje dolgozik itt, hogy dőreség lett volna elvárni 

tőle, hogy átdolgozza.  

Pogány Sándor alpolgármester: bízok benne, hogy menni fog minden. Ha meglesz az új polgármester 

mindenkinek oda kell tenni magát. Amit elképzeltünk letértünk arról az útról.  

Fortuna János jegyző: a költségvetés bevételi oldala biztosan nem fog teljesülni, egyes bevételi 

előirányzatok, pl. helyi adók túltervezettek. Kiadás: fedezet nélküli kötelezettségvállalások vannak. 

Többletkiadások lesznek pld. szociális kiadások, ezt a költségvetési rendeletet még az I. n.év végén felül 

kell vizsgálni.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: felül kell vizsgálni majd a költségvetési rendeletet, most 

csak találgatunk, most nincsenek megszorítások, remélem nem is lesznek.  

Furák Róbert képviselő: elindultunk egy úton, az elején járunk, a jelenlegi helyzetet próbáltuk meg 

kezelni. Törekedjünk arra, hogy a stabilitás megmaradjon. Javaslom a 2015. évi költségvetés elfogadását.  

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetet, mely a jkv. 2. 

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 6/2015, (II. 28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

(a rendelet a jkv. 3. mellékletét képezi) 

 

 

3. Napirendi pont 

A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 

rendelet módosítása 

 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: mielőtt még a módosításba belekezdenénk – ami 

javaslat fent van a honlapon – nem tárgyalta a rendeletet a bizottság, ez a jegyző önálló kezdeményezése. 
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Nem tudom miért került fel, hiszen ez egy munkaanyag. A rendeletet 16/A §. és a 3. mellékletét javaslom 

elfogadni, mely tartalmazza az intézményi térítési díjakat.  

Nyeste József képviselő: ez alatt az idő alatt tüneti kezelésre volt időnk, nincs rendben a szociális dolog, 

szociális jellegét nem tudtuk megadni. Gyanítom a későbbiek folyamán lehet, hogy érzékenyen fogja 

érinteni az embereket. A gazdasági helyzetünkre való tekintettel igényelné, hogy jobban odafigyeljünk a 

szociális ellátásra. 

Furák Róbert képviselő: a mellékletben szerepel a szociális bizottság jogosultsága. A rendkívüli 

települési támogatást a Szociális bizottság hatáskörébe utalná a testület.  

Nyeste József képviselő: felhívom a testület figyelmét: egységessé kellene válni, - a polgármesternek 

legyen-e olyan keret, hogy osztogathat? – ezt a fajta keretet ellenezni fogom a későbbiek folyamán  

Pogány Sándor alpolgármester: március 1-től megszüntetjük a polgármesteri keretet. 

Tóth Tamás képviselő: a Szociális bizottság veszi át az intézkedést. Vannak rendkívüli esetek pld. tűz, 

ebben az esetben telefonon keresztül minden képviselő adhatja a nevét. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a Szociális rendelet módosítása hogy kerülhetett fel a honlapra anélkül, 

hogy a Szociális Bizottság tárgyalta volna? Miért került fel a táblázat hibásan? 

Fortuna János jegyző: a testület kötelezte a hivatal, hogy felül kell vizsgálni a szociális kiadásokat. 

Törvényi előírás, hogy a rendelet tervezetet társadalmi vitára közzé kell tenni – én előkészítettem a 

tervezetet. Hibás táblázat: nem tudom mi a hiba benne?  

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz.elnöke: a 3. sz. táblázatban a szövegbeli- és számszaki hibák 

javításra kerültek. Óvakodnék attól, hogy kiraktuk társadalmi vitára, amíg a bizottság nem tárgyalta, van 

egy eljárási rend amit be kellene tartani.  

Pogány Sándor alpolgármester: a bizottság által javasolt módosításokkal javaslom a Szociális rendelet 

módosításának elfogadását. Ismerteti a rendelet tervezetet, mely a jkv. 4. mellékletét képezi. 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. 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 képviselő-testületének  7/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 

25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete módosításáról 
(a rendelet a jkv. 5. mellékletét képezi) 

 

 

4. 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 tájékoztatás elfogadását.  

 

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

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

 

 

5. Napirendi pont 

Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a PFB-al egyeztetve az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét 

elnapolásra javaslom. 

 

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

elnapolja az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét. 

 

 

6. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 
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6.1. Alacska-Berente Község Önkormányzatainak együttműködéséből megvalósuló e-garázs és 

elektromos jármű önerő igény módosítása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: az elmúlt ülésen elnapolta a testület. Az elektromos jármű 

beszerzéséhez szükséges önerő 630 eFt+ÁFA. Alacska Község Önkormányzata számára nyújtandó 

kamatmentes visszatérítendő támogatás összege 630 eFt+ÁFA. 

Furák Róbert képviselő: kényszerhelyzetben vagyunk. Ahhoz, hogy a megnyert autóhoz hozzá tudjunk 

jutni nincs más választásunk. Eléggé fura megoldás ez – javaslom elfogadni. 

Tóth Tamás képviselő: javaslom elfogadni, viszont meg kell vizsgálni mi miatt történt ez a költség, a 

pályázatíró céget számon kell kérni. 

Nyeste József képviselő: a dolog számomra is nonszensz, nem osztom Furák képviselő véleményét. 

Nem volt szó arról, hogy kölcsönt adunk Alacskának, nem tudtuk, hogy a pályázat ilyen módon jön létre 

– nemmel fogok szavazni. 

Pogány Sándor alpolgármester: úgy indult, hogy az Alacskára eső részt kölcsönként adjuk. A pályázat 

két járműre vonatkozik, a plusz költség most jelentkezett. Ha nem szavazzuk meg elúszik a pályázat, 

kényszerpályán vagyunk.  

Furák Róbert képviselő: mindenképpen a pályázat író céget jogi útra kell terelni, nem kell annyiban 

hagyni, meg kell keresni a jogi lehetőséget, pld. az alacskai hitelt vállalját át, ha már ilyet tettek. Ilyen 

nincs, hogy jogosultság nélkül viszi a pályázatot. 

Nyeste József képviselő: ha nem adunk Alacskának kölcsönt, akkor meghiúsul a pályázat – a jövőben ezt 

mellőzni kell.  

Tóth Tamás képviselő: egyetértek Furák képviselővel, jogi útra kell terelni a pályázatíró céget.  

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a 2x630 eFt jóváhagyását azzal, hogy meg kell keresni az 

érintett pályázatíró céget írja le a véleményét, annak függvényében dönt a testület megy bíróságra vagy 

nem. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(II.26.) határozata az Alacska és Berente 

Község Önkormányzatainak együttműködéséből megvalósuló e-garázs és elektromos jármű önerő 

igény módosításáról  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a MOBIL-ESCO Zrt előterjesztését az 

MVH támogatással megvásárolni tervezett elektromos járművek önerő igényének emelésére. 

A képviselő-testület a 2015. évi kv. tartalékkerete terhére nettó 630 eFt-ot hagy jóvá az elektromos jármű 

beszerzéséhez szükséges önerő megemelésére, továbbá 630 eFt + ÁFA összeggel megemeli az Alacska 

község önkormányzata számára nyújtandó kamatmentes visszatérítendő támogatás összegét. 

Az előterjesztés a jkv….  mellékletét képezik. 

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 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 59/2015.(II.26.) határozata az Alacska és Berente 

Község Önkormányzatainak együttműködéséből megvalósuló e-garázs és elektromos jármű önerő 

igény módosításáról  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a MOBIL-ESCO Zrt előterjesztését az 

MVH támogatással megvásárolni tervezett elektromos járművek önerő igényének emelésére. 

A képviselő-testület a 2015. évi kv. tartalékkerete terhére nettó 630 eFt-ot hagy jóvá az elektromos jármű 

beszerzéséhez szükséges önerő megemelésére, továbbá 630 eFt + ÁFA összeggel megemeli az Alacska 

község önkormányzata számára nyújtandó kamatmentes visszatérítendő támogatás összegét. 

Az előterjesztés a jkv. 6. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök    Határidő: azonnal 
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6.2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Jelzőrendszeres segítségnyújtás 2014. évi munkájáról 

szóló beszámoló 

 

Pogány Sándor alpolgármester: részletes beszámolót küldtek, de a családsegítő szolgálat részéről nem 

jelent meg senki a testületi ülésen. 

Furák Róbert képviselő: felhívott a vezetőjük és közölte, hogy betegség miatt nem tudnak részt venni az 

ülésen. A jövő heti bizottsági ülésre már el tudnak jönni. Javaslom a beszámoló elnapolását. 

Pogány Sándor alpolgármester javasolja a napirend elnapolását. 

 

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

elnapolja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Jelzőrendszeres segítségnyújtás 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót. 

 

 

6.3. 2014. évi belsőellenőrzési jelentés 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a belső ellenőrök elkészítették a 2014. évi ellenőrzési jelentést. Nem a 

belsőellenőrzéssel van a gond, hanem a problémák feltárása nem biztos hogy megvalósul. Javaslom a 

jelentés elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(II.26.) határozata a 2014. évi 

belsőellenőrzési jelentés elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a 2014. évi belsőellenőrzési jelentés és 

azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv…. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatosan 

 

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 60/2015.(II.26.) határozata a 2014. évi 

belsőellenőrzési jelentés elfogadásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a 2014. évi belsőellenőrzési jelentés és 

azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. 7. mellékletét képezik. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatosan 

 

 

6.4. Felújítási árajánlatok 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a PFB-al egyeztetve javaslom a felújítási munkákra adott árajánlatok 

elnapolását.  

 

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

elnapolja a felújítási munkákra adott árajánlatok megtárgyalását. 

 

6.5. Polgármesterek szövetségéhez történő csatlakozás 

 

Tóth Tamás képviselő mint a FPB elnöke: a bizottság megtárgyalta a Polgármesterek Szövetségéhez 

történő csatlakozást és jelenleg nem támogatja.  

Nyeste József képviselő: pénz szaga van, később felléphetnek több 100 eFt-os kéréssel is, polgármesteri 

csoporthoz csatlakozunk és nincs is polgármesterünk. 

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a napirend elnapolását. 
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A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

elnapolja a Polgármesterek szövetségéhez történő csatlakozást. 

 

 

6.6. 2015. évi szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatás 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta és 1 mFt keretösszeget hagy jóvá a 

2015 évi vetőmag juttatásra, melyet az intézményvezető felügyel. 

Pogány Sándor alpolgármester: tavaly 4 mFt-ot hagyott jóvá a testület. A Település Gondnokság 

dolgozza ki, hogy ki részesüljön a vetőmag csomagból. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(II.26.) határozata a 2015. évi 

szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatásról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a 2015. évi szaporítóanyag juttatásra 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

A testület azon igénylők részére, akik maradéktalanul teljesítették a 2014. évi támogatási szerződés 

feltételeit, 5000 Ft/háztartás értékben biztosít szaporítóanyagot saját tulajdonú vagy bérelt berentei 

földterülete megműveléséhez vagy gyümölcsfa telepítéshez. 

A testület a program 2015. évi költségeire a 2015. évi kv. terhére 1000 E Ft-ot biztosít. 

Az előterjesztés a jkv. … mellékletét képezi. 

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 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 61/2015.(II.26.) határozata a 2015. évi 

szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatásról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a 2015. évi szaporítóanyag juttatásra 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

A testület azon igénylők részére, akik maradéktalanul teljesítették a 2014. évi támogatási szerződés 

feltételeit, 5000 Ft/háztartás értékben biztosít szaporítóanyagot saját tulajdonú vagy bérelt berentei 

földterülete megműveléséhez vagy gyümölcsfa telepítéshez. 

A testület a program 2015. évi költségeire a 2015. évi kv. terhére 1000 E Ft-ot biztosít. 

Az előterjesztés a jkv. 8. mellékletét képezi. 

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

 

 

6.7. Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület Együttműködési megállapodás 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta és támogatja 50.- Ft-al a 

Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesületet. Berentén akarják megrendezni a műfüves pályán a rendezvényt, 

az óvodásokat és az iskolásokat is érinti a Bozsik program keretén belül.  

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(II.26.) határozata a Sajóvölgye Focisuli 

SE 2015. évi támogatásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Sajóvölgye Focisuli SE 2015. évi 

működési támogatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

A testület a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére 50 e Ft-al támogatja az egyesület működését. 

A megállapodás tervezet a jkv…. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 
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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 62/2015.(II.26.) határozata a Sajóvölgye Focisuli 

SE 2015. évi támogatásáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Sajóvölgye Focisuli SE 2015. évi 

működési támogatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

A testület a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére 50 e Ft-al támogatja az egyesület működését. 

A megállapodás tervezet a jkv. 9. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

 

6.8. Berentei Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának és az óvoda Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 

Fortuna János jegyző: Az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás módosítását az Alacskai 

Önkormányzat képviselő-testület is elfogadta. Az Alapító Okiratot új formátumban kell elfogadni a MÁK 

jelzése alapján.  

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás módosításának 

elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(II.26.) határozata a Berentei Tündérkert 

Óvoda Alapító Okiratának és az óvoda Társulási Megállapodás módosításáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei Tündérkert Óvoda Alapító 

Okiratának és az óvoda Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést és azt az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

Az alapító okirat és a módosított megállapodás tervezet a jkv…. 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 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 63/2015.(II.26.) határozata a Berentei Tündérkert 

Óvoda Alapító Okiratának és az óvoda Társulási Megállapodás módosításáról 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei Tündérkert Óvoda Alapító 

Okiratának és az óvoda Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést és azt az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

Az alapító okirat és a módosított megállapodás tervezet a jkv. 10. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

 

6.9. Helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igénylése 

 

Pogány Sándor alpolgármester: az önkormányzat 2014-ben sikerrel pályázott az önkormányzatok 

számára kiírt közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton, melyet a Művelődési Központ technikai 

eszközbeszerzésére fordított. Az önkormányzat 2014-ben 1 mFt önerőt biztosított erre a célra. 2015-ben 

az önrész összege 500 eFt. Javaslom az előterjesztés elfogadását. 

Nyeste József képviselő mint a Közművelődési biz. elnöke: illő lett volna kiküldeni az előterjesztést 

nekem, erről most hallottam először. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(II.26.) határozata a helyi önkormányzatok 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BMK, helyi önkormányzatok 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igénylésére vonatkozó előterjesztését és az alábbi 

döntést hozta:  

A testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázatot támogatja és a 2015. évi kv.-i 

tartalék terhére 500 eFt saját erőt biztosít. 

Az előterjesztés a jkv….  mellékletét képezi. 

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

 

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

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 64/2015.(II.26.) határozata a helyi önkormányzatok 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BMK, helyi önkormányzatok 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igénylésére vonatkozó előterjesztését és az alábbi 

döntést hozta:  

A testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázatot támogatja és a 2015. évi kv.-i 

tartalék terhére 500 eFt saját erőt biztosít. 

Az előterjesztés a jkv. 11. mellékletét képezi. 

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

 

 

6.10. BMESZ előterjesztés: Vásárlások engedélyezése, kerítés építése BKÖH külterület felőli 

telekhatárra 

 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a BMESZ előterjesztését.  

Vásárlás: petúnia magoncok 9 tálca, gyorsdaraboló, hegesztéshez szikrafogó háló. Költsége: 268.165.- Ft. 

BKÖH külterület felőli telekhatár bekerítése. Költsége: anyagköltség 219.123.- Ft 

Nyeste József képviselő: hegesztéshez a szikrafogó hálót költségesnek találom. Mit takar? 

Fekete Sándor BMESZ vezető: munkavédelmi törvény írja elő, hogy alkalmazni kell a hálót.  

Nyeste József képviselő: paravánnal is meg lehet oldani, melyet a műhelyben is elő lehet állítani, ez majd 

akkor lehetséges ha kialakult a műhely. 

Fekete Sándor BMESZ vezető: ha ellenőriznek, akkor bírsággal sújthatnak. Két álláson is hegesztünk, 

duplán kellene ellátni ponyvával. 

Nyeste József képviselő: a Kultúrházban vannak paravánok, olyanról lenne szó, csak nem fából, ezek 

mozdíthatóak lennének. 

Fekete Sándor BMESZ vezető: lehet, hogy át fogjuk gondolni a mozgatható paravánt. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(II.26.) határozata a BMESZ 

pótelőirányzati előterjesztéséről (BKÖH kerítés építés) 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BMESZ előterjesztését a BKÖH kerítés 

építésére vonatkozóan és az alábbi döntést hozta:  

A testület a BKÖH külterület felőli telekhatárra építendő drótfonatos kerítés anyagköltségére 220 eFt-ot 

biztosít a 2015. évi kv.-i tartalék terhére. 

A testület egyidejűleg az intézményi kv. terhére engedélyezési az eszközbeszerzést. 

Az előterjesztés a jkv….  mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: 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 65/2015.(II.26.) határozata a BMESZ 

pótelőirányzati előterjesztéséről (BKÖH kerítés építés) 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BMESZ előterjesztését a BKÖH kerítés 

építésére vonatkozóan és az alábbi döntést hozta:  

A testület a BKÖH külterület felőli telekhatárra építendő drótfonatos kerítés anyagköltségére 220 eFt-ot 

biztosít a 2015. évi kv.-i tartalék terhére. 

A testület egyidejűleg az intézményi kv. terhére engedélyezési az eszközbeszerzést. 

Az előterjesztés a jkv. 12. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: azonnal 

 

 

6.11. „Élelmiszerlavina” pályázat 

 

Heutschy László TG vezető: a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a Syngenta kft. támogatásával 

„Élelmiszerlavina” címmel hirdet pályázatot azzal a céllal, hogy helyi összefogással rászorulók 

élelmiszertámogatáshoz juthassanak. A program során támogatott rászorulók lehetnek gyermekek, 

nagycsaládosok, idősek vagy más hátrányos helyzetű csoportok is, akik anyagilag nehéz helyzetben 

élnek. A vetőmagot tartalmazó csomag tervezett maximális értéke 500.000.- Ft. A fölterületet az 

önkormányzatnak kell biztosítani. 

Furák Róbert képviselő: javaslom, hogy a pályázatot támogassa a testület. 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(II.26.) határozata az 2015. évi 

Élelmiszerlavina programhoz történő csatlakozáshoz 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG előterjesztését a Magyar 

Élelmiszerbank Egyesület által, a Syngenta Kft támogatásával szervezett „Élelmiszerlavina program”-ban 

történő részvételről és az alábbi döntést hozta: 

A testület max. 1 ha területtel csatlakozik a programhoz, megfelelő számú jelentkező esetén. 

A testület a pályázat benyújtásával és a program megszervezésével, lebonyolításával a BTG-t bízza meg. 

Az előterjesztés a jkv….  mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök,BTG vez. Határidő: 2015. március 5. illetve folyamatosan 

 

Pogány Sándor alpolgármester bejelenti, hogy Nyeste József képviselő elhagyta a tárgyalótermet, a 

testület létszáma 4 fő. 

 

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

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

szavazásban 4 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 66/2015.(II.26.) határozata az 2015. évi 

Élelmiszerlavina programhoz történő csatlakozáshoz 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG előterjesztését a Magyar 

Élelmiszerbank Egyesület által, a Syngenta Kft támogatásával szervezett „Élelmiszerlavina program”-ban 

történő részvételről és az alábbi döntést hozta: 

A testület max. 1 ha területtel csatlakozik a programhoz, megfelelő számú jelentkező esetén. 

A testület a pályázat benyújtásával és a program megszervezésével, lebonyolításával a BTG-t bízza meg. 

Az előterjesztés a jkv. 13. mellékletét képezi. 

Felelős:  alpolgármester, jegyző, PFB elnök, BTG vez. Határidő: 2015. március 5. illetve folyamatosan 
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Pogány Sándor alpolgármester bejelenti, hogy Nyeste József képviselő visszajött a képviselő-testületi 

ülésre, a testület létszáma 5 fő. 

 

 

6.12. A Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. megalakításáról, az ügyvezetői 

tisztség betöltéséről, valamint a BMESZ intézményvezetői megbízásáról szóló 32/2015. (I.29.) 

határozat módosítása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: ügyvédi tájékoztatás szerint április 1-ig nem kivitelezhető a Nonprofit 

Kft.-vel kapcsolatos átszervezések.  

Nyeste József képviselő: a településen elszaporodtak azok a vélemények, hogy a Kft.-ben lesznek fontos 

pozíciók is amire már megvannak az emberek. Szeretném ha tiszta viszonyok lennének, az álláshelyeket 

meg kell pályáztatni. 

Fekete Sándor BMESZ vezető: ezen a településen ezekből az emberekből szeretnénk egy ütőképes 

csapatot létrehozni.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: határozatban szerepel az intézményvezetőnek 100 eFt prémium. A 

bérezés nem a közalkalmazotti bértábla alapján került megállapításra. 

Pogány Sándor alpolgármester: amikor pályázott leírta az igényét, a testület pedig elfogadta. A 

táblázatban szerepelt minden pályázónak a bérigénye. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(II.26.) határozata a Berentei 

Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításáról, az 

ügyvezetői tisztség betöltéséről, valamint a BMESZ intézményvezetői megbízásáról szóló 32/2015.(I.29.) 

határozat módosításáról  
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Településüzemeltetési 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakítására, az ügyvezetői tisztség betöltésére, 

valamint a BMESZ határozott idejű intézményvezetői megbízásról szóló 32/2015.(I.29.) határozat 

módosítására vonatkozó előterjesztést és azt az alábbiak szerint módosítja: 

 

A. Az A.pontban szereplő BMESZ vezetői megbízást a testület 2015. május 31.-ig meghosszabbítja.  

B. A testület 2015. május 31.-i hatállyal megszünteti a BTG és BMESZ kv.-i szerveket egyidejűleg 2015. 

június 1.-i hatállyal létrehozza a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot, a Kjt 25/A. § (7) bekezdésére tekintettel. A költségvetési szervek munkavállalók 

jogutódlással kerülnek a nonprofit kft állományába. 

C. A testület a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetői feladatainak ellátásával Fekete Sándort bízza meg 2015. június 1-től 2017. május 31.-ig. 

Munkabérét 300 000 Ft/hó alapbérben és 100 000 Ft/hó prémium összegben határozza meg  

A határozat többi pontjai nem változnak. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatosan illetve 2015. május 31. 

 

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 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 67/2015.(II.26.) határozata a Berentei 

Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításáról, az 

ügyvezetői tisztség betöltéséről, valamint a BMESZ intézményvezetői megbízásáról szóló 32/2015.(I.29.) 

határozat módosításáról  
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Településüzemeltetési 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakítására, az ügyvezetői tisztség betöltésére, 

valamint a BMESZ határozott idejű intézményvezetői megbízásról szóló 32/2015.(I.29.) határozat 

módosítására vonatkozó előterjesztést és azt az alábbiak szerint módosítja: 

 

A. Az A.pontban szereplő BMESZ vezetői megbízást a testület 2015. május 31.-ig meghosszabbítja.  
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B. A testület 2015. május 31.-i hatállyal megszünteti a BTG és BMESZ kv.-i szerveket egyidejűleg 2015. 

június 1.-i hatállyal létrehozza a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot, a Kjt 25/A. § (7) bekezdésére tekintettel. A költségvetési szervek munkavállalók 

jogutódlással kerülnek a nonprofit kft állományába. 

C. A testület a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetői feladatainak ellátásával Fekete Sándort bízza meg 2015. június 1-től 2017. május 31.-ig. 

Munkabérét 300 000 Ft/hó alapbérben és 100 000 Ft/hó prémium összegben határozza meg  

A határozat többi pontjai nem változnak. 

Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök Határidő: folyamatosan illetve 2015. május 31. 

 

 

6.13. Közfoglalkoztatottak alkalmazására vonatkozó szabályzat elfogadása 

 

Fortuna János jegyző: a közfoglalkoztatottak alkalmazására vonatkozó szabályzatot javaslom elnapolni 

a márciusi ülésre, még nincs véleményezve. 

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom a napirend elnapolását. 

 

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

elnapolja a közfoglalkoztatottak alkalmazására vonatkozó szabályzatot. 

 

 

6.14. Felvetések 

 

Gyenesné Kovács Enikő ált.isk.ig: a tankerülettől kaptunk volna két közfoglalkoztatottat, sajnos ez a 

program csúszik. Míg be nem indul a program szeretnénk kérni 3 fő kisegítőt. 

Nyeste József képviselő: az egész éves foglalkoztatás megvalósul, az ígérvény az volt, hogy március 1-

től indul a program.  

Pogány Sándor alpolgármester: ezt át kell beszélni nem lehet gyors döntést hozni, erről most nem 

fogunk dönteni.  

Gyenesné Kovács Enikő ált.isk.ig. a Település Gondnokságtól kaptunk 2 kisegítő embert, - 

megkaphatnánk arra az egy hónapra? 

Heutschy László TG vezető: az iskola rendelkezésére bocsátom a 2 főt.  

Pogány Sándor alpolgármester: javaslom, hogy április 31-ig meg kell nézni ki mit csinál.  

Kalász Lászlóné óvoda vez.: az átmeneti időszak minden évben gondot jelent. 

Nyeste József képviselő: azt kértem, hogy ezeket az álláshelyeket pályáztassuk meg, - most azt mondjuk 

a TG adjon két embert. A másiknak esélye sincs, akit nem ismerünk, nekem ez faramuci döntés. 

Gyenesné Kovács Enikő ált.isk.ig.: én azt mondtam, hogy 2 embert kérnék, nem azt aki volt. 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: az intézményben a járvány miatti látogatási tilalmat feloldottuk. Az 

intézményben lévő álláshelyek meg lettek pályáztatva, de Berentéről csak 1 pályázó volt. Amikor 

feloldotta a testület az álláshelyek, akkor került betöltésre. 

Nyeste József képviselő: semmiféle testületi határozat nem volt erről, hogy megtiltottuk utána pedig 

feloldottuk. Az intézmény nem meri felvállalni azt a felelősséget, ami az intézményvezető joga lenne. 

Felvételre került egy barcikai lakos, - honnan tudta meg? – valaki szólt neki. 

Pogány Sándor alpolgármester: tavaly hozott a testület egy határozatot, hogy nincs létszámemelés, 

azért nem lett betöltve a poszt. A konyhai dolgozók túlóra kifizetése sokkal többe került volna, mint az 

állandó dolgozó bére.  

Pogány Jánosné lakos: legyenek szívesek a Berente tévére felrakni név szerint, hogy kik kapják meg a 

karácsonyi- és fűtéstámogatást, sok olyan személy van, aki jogtalanul kapja meg. A képviselők 

vagyonnyilatkozatát is nyilvánossá kell tenni. Közeledig a Nőnap, a tavalyi rendezvényen senki nem 

köszöntötte a nőket a Kultúrházban. Tele volt a Nőnapi rendezvény gyerekekkel és a szilveszteri buli is. 

A faluban szét kell nézni, minden kosz és szemét. Idősek Otthona: mi szeretünk bejárni, sokszor van, 

hogy betegség miatt be kell zárni. Miért nem lehet azt ilyenkor, hogy az orvosi rendelést feltegyék a fenti 

szintre. 

Pogány Sándor alpolgármester: a törvény tiltja, hogy felkerüljenek a nevek a képújságra? 

Fortuna János jegyző: a képújságban fel lehetne tenni az összes rendeletet, de van amelyik rendelet igen 

nagy terjedelmű. Hogy ki mennyi segélyt kap? – a törvény tiltja, hogy felkerüljenek a képújságra. A 
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képviselők vagyonnyilatkozatát testületi döntés alapján közzé lehet tenni a honlapon. Egyébként 

nyilvános. 

Hegedűs Lajos lakos: Sportegyesület: a focinál az egyesület 1.000.- Ft nevezési díjat kért, innentől 

kezdve ellaposodott. Nehéz lesz elindítani a sportot Berentén.  

Tóth Tamás képviselő: a labdarúgást lehet tovább folytatni és kell is, meg kell szervezni. Össze kell 

fogni, be kell vonni a Sportegyesületet. 

 

Pogány Sándor alpolgármester a nyilvános ülést 11 óra 50 perckor bezárt, mert zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

 

Pogány Sándor    Fortuna János    Nyeste József 

alpolgármester    jegyző     képviselő jkv. hitelesítő 

 

 

Mellékletek: 

1. az 59/2015.(II.26.) határozattal elfogadott beszámolók, 

2. Berente Községi Önkormányzat …/2015.(II…..) önkormányzati rendelet tervezete az Önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről 

3. Berente Községi Önkormányzat 6/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről 

4. Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének …/2015.(II…..) önkormányzati rendelet 

tervezete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete módosításáról  
5. Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a 

szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

szóló 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete módosításáról  
6. az 59/2015.(II.26.) határozattal elfogadott előterjesztés (e-garázs) 

7. a 60/2015.(II.26.)  határozattal elfogadott 2014. évi belsőellenőrzési jelentés 

8. a 61/2015.(II.26.)  határozattal elfogadott BTG előterjesztés (vetőmag, facsemete) juttatás 

9. a 62/2015.(II.26.)  határozattal elfogadott kérelem (Focisuli) 

10. a 63/2015.(II.26.)  határozattal elfogadott BTO alapító okirat és társulási megállapodás módosítás 

11. a 64/2015.(II.26.)határozattal elfogadott BMK előterjesztés (közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatási pályázat) 

12. a 65/2015.(II.26.)  határozattal elfogadott BMESZ előterjesztés (BKÖH kerítés, eszközbeszerzés) 

13.  a 66/2015.(II.26.)  határozattal elfogadott BTG előterjesztés (élelmiszerlavina) 


