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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. április 23.-án az Önkormányzati Hivatal 

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

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Pogány Sándor  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Szántó Lajos  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

Az ülésen nem vett részt: Haga Jenő  BCNÖ elnök 

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  

  

Roza László István polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő teljes 

létszámmal jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Furák Róbert képviselőt 

javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

NAPIREND: 

NYILVÁNOS 

1. Tájékoztató az ÉRV Rt. által nyújtott szolgáltatásokról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás) 

 Előterjesztő: ÉRV Rt. igazgató 

2. Beszámoló a Kb.-i családsegítő és gyermekjóléti, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó 

szolgálatok munkájáról 

Előadók: a szolgálat munkatársai  

3. 2014. évi kv.-i rendelet módosítása és beszámoló a 2014. évi pénzügyi terv teljesítéséről 

(zárszámadási rendeletalkotás) 

 Előterjesztő: polgármester 

 A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleménye, javaslata a pénzügyi terv teljesítéséről. 

 Előadó: a bizottság elnöke 

4. Beszámoló a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: polgármester 

5. Beszámoló a BTG munkájáról és a mezőőri szolgálat tevékenységéről. 

 Előterjesztő: BTG vezetője 

6. 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági program elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

7. Beszámoló a SztBIO 2014. évi munkájáról és szolgáltató tevékenységéről. 

 Előterjesztő: SztBIO vezetője 

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

 Előterjesztő: polgármester, jegyző 

10. Indítványok, bejelentések, javaslatok - HÉSZ, TSZT módosítása 

  - Iskola kérelmei 

  - SztBIO előterjesztése 

  - egyebek 

ZÁRT 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 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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1. Napirendi pont 

Tájékoztató az ÉRV Rt. által nyújtott szolgáltatásokról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás) 

 

Roza László István polgármester: az ÉRV Zrt. tájékoztatóját a képviselő-testület tagjai megkapták. 

Hudák József ÉRV Zrt.: a számlázási rend nem található a beszámolóban. Sokan kifogásolták, hogy a 

kiküldött számlából nem derül ki, hogy mennyi önkormányzati támogatást kapott a fogyasztó – jogos a 

kifogás. A számlázási rendszeren dolgoznak a kollégák.  A József A. úti víznyomás ingadozás 

megoldódott.  

Nyeste József képviselő: a szennyvíziszap komposztáló kialakításához mi köze van Berentének? 

Hudák József ÉRV Zrt.: a szennyvíziszap komposztálónak az a lényege, hogy hulladékból terméket 

állítunk elő, ami a mezőgazdaságban felhasználható. A területet megvásároltuk Berente 

Önkormányzatától. 

Nyeste József képviselő: úgy szerepel, hogy Kazincbarcika-Berente. Miért van benne Berente neve? 

Hudák József ÉRV Zrt.: Berente közigazgatási területén van, Berentén lévő telepről van szó. 

Furák Róbert képviselő: a komposztálónál a technológia érezhető lesz? 

Hudák József ÉRV Zrt.: a technológia egy biológiai folyamat, azért került a telep ahová került, biztos, 

hogy Berentén szaghatás nem fog jelentkezni. 

Furák Róbert képviselő: a beszámoló 7. oldalán szerepel a 2014. évi kintlévőségek alakulása, mely 

6.139.416.- Ft. Veszélyezteti ez a lakosság vízellátását? Miből adódik? 

Hudák József ÉRV Zrt.: lejárt határidejű tartozásokból adódik. ez a tartozásállomány nem jelentős, nem 

veszélyezteti a víz- és szennyvízellátást.  

Roza László István polgármester: munkahely teremtésben a komposztáló hogy fog működni? 

Hudák József ÉRV Zrt.: 4-5 fő létszámot fog igényelni, nyilván a környékről kívánjuk feltölteni. Szükség 

lesz egy gépésztechnikusra és segítő személyzetre is. 

Pogány Sándor alpolgármester: a nyári időszakban vízminőség romlás volt tapasztalható. Meg lehet- e 

előzni a jövőre nézve? 

Hudák József ÉRV Zrt.: egy alkalommal volt észlelhető közkútról vett vízminta esetében, ez nem azt 

jelenti, hogy az ivóvíz minősége rossz lenne. 

Roza László István polgármester javasolja a tájékoztató elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(IV.23.) határozata az ÉRV Zrt tájékoztató 

elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az ÉRV Zrt szolgáltatásairól készült 

tájékoztatót és az előterjesztés szerint elfogadja. 

A tájékoztató a jkv….  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: azonnal 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartozással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 117/2015.(IV.23.) határozata az ÉRV Zrt 

tájékoztató elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az ÉRV Zrt szolgáltatásairól készült 

tájékoztatót és az előterjesztés szerint elfogadja. 

A tájékoztató a jkv. 1. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: azonnal 

 

 

2. Napirendi pont 

Beszámoló a Kb.-i családsegítő és gyermekjóléti, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó 

szolgálatok munkájáról 
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Roza László István polgármester: a Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját megkapta. 

Tátrai Ildikó intézményi egységvezető: a beszámoló két részből áll:  

1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

2. Jelzőrendszeres segítségnyújtás  

Furák Róbert képviselő: a családgondozói feladatok tekintetében növekedtek-e a feladatok, milyen a 

hatékonyság, milyen eredménnyel tudnak működni a családokkal? 

Tátrai Ildikó intézményi egységvezető: a gyerekek életében is megfogalmazhatjuk, hogy egyre 

nehezebb problémákkal találjuk magunkat szemben, 10 %-os volt a növekedés esetszámban. Megjelentek 

a lakhatással kapcsolatos problémák. Nehéz változásokat elérni egy család életében. azon dolgozunk, 

hogy a gyerekek minél tovább családban maradjanak. 

Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(IV.23.) határozata a Kb.-i családsegítő és 

gyermekjóléti, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálatok munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Kazincbarcikai Családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót és az előterjesztés szerint jóváhagyja.  

A beszámoló a jkv….  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, PFB elnök    Határidő: azonnal 

 

Furák Róbert képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 118/2015.(IV.23.) határozata a Kb.-i családsegítő és 

gyermekjóléti, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálatok munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Kazincbarcikai Családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót és az előterjesztés szerint jóváhagyja.  

A beszámoló a jkv. 2.  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, PFB elnök    Határidő: azonnal 

 

 

3. Napirendi pont 

2014. évi kv.-i rendelet módosítása és beszámoló a 2014. évi pénzügyi terv teljesítéséről (zárszámadási 

rendeletalkotás) 

Előterjesztő: polgármester 

A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleménye, javaslata a pénzügyi terv teljesítéséről. 

 

 

3.1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Ortó Istvánné pü. főmunkatársa: a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület által 

hozz határozatok átvezetését tartalmazza, illetve az állami támogatások meghatározását foglalja magába. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta a 2014. évi költségvetési rendelet 

módosítását és elfogadásra javasolja. 

Roza László István polgármester ismerteti a rendelet tervezetet, mely a jkv. 3. mellékletét képezi: 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja: 
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Berente Községi Önkormányzat 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

(a rendelet a jkv. 4. mellékletét képezi) 

 

 

3.2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásáról 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló zárszámadás az alábbiak szerint alakult: 

 

 1.460.751.-.E Ft  Költségvetési bevétel 

    697.297.-E Ft  Előző évi pénzmaradvány   

 1.745.692.-E Ft  Költségvetési kiadás 

    433.899.-E Ft  költségvetési maradvány  

 

A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló zárszámadást. 

Nyeste József képviselő: a 2014. évi költségvetés én nem fogadtam el. Ellentmondásos lenne, ha én ezt a 

dolgot elfogadnám. A 2014. évi költségvetésnél még nem volt jelen a BC adókövetelése. A 2014. éves 

költségvetésünk nem volt jó, ezt most legitimálni egy ilyen zárszámadással nem tudom elfogadni. Ez a 

dolgozat elfogadható számszakilag, de az eddig elvégzett munka számomra nem elfogadható.  

Roza László István polgármester ismerteti a rendelet tervezetet, mely jkv. 5. sz. mellékletét képezi. 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásáról 
(a rendelet a jkv. 6. mellékletét képezi) 

 

 

4. Napirendi pont 

Beszámoló a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi 

 

Fortuna János jegyző: a Társulásban Berente Község Önkormányzatát és Alacska Község 

Önkormányzatát a polgármesterek képviselik. A Társulási Tanács gyakorolja a fenntartói jogokat, mind a 

két fenntartó megtárgyalja a költségvetés, zárszámadást. Javaslom a társulási zárszámadást jóváhagyni, 

mint fenntartó.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.23.) határozata a Berente Alacska 

Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

2014. évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: ……………….. 

A beszámoló a jkv….mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: azonnal 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 119/2015.(IV.23.) határozata a Berente Alacska 

Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

2014. évi munkájáról szóló beszámolót és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

A beszámoló a jkv. 7 .mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: azonnal 

 

 

5. Napirendi pont 

Beszámoló a BTG munkájáról és a mezőőri szolgálat tevékenységéről. 

 

Roza László István polgármester: a Település Gondnokság beszámolóját a képviselő-testület tagjai 

megkapták. 

Heutschy László TG vezető részletes beszámolót tart a Település Gondnokság 2014 évi munkájáról, 

melyet diagramokkal, ábrákkal támaszt alá. 

Roza László István polgármester: a kombájn tavaly lett vásárolva, egy év alatt mi baja lett? 

Heutschy László TG vezető: minden ilyen gépet aratás előtt fel kell készíteni, tavaly a felkészítés 

elmaradt. Ebben az évben kénytelenek leszünk komolyabb karbantartás végezni a kombájnon, ha elmegy 

béraratásba meg kell csinálni a gépet. 

Furák Róbert képviselő: a bevételek hogyan arányosulnak a kiadásokhoz? 

Heutschy László TG vezető: a mi gazdálkodásunk nem a klasszikus értelemben vett gazdálkodás. Elég 

összetett a probléma. Nem mindegy, hogy a Start munka mikor indul, mikor lehet belépni a termelő 

piacra. Köztudott, hogy a startos létszámmal nem biztos, hogy azt érjük el, mint a kint a versenyben lévő 

munkaerővel. 2014 évről is látható, hogy még mindig többet fektetünk be, mint amit kiveszünk. Konkrét 

számadatot nem tudok adni. Kazincbarcikának is vannak ötleteik, most a Szociális szövetkezetben 

gondolkodnak – óva intenek ettől, de a lehetőség adott. Ebben az ügyben a testülettel le kell ülni, beszélni 

kell arról, hogy a startos réteg mire számíthat a jövőben.  

Pogány Sándor alpolgármester: megdicsérem a beszámolót. Sok mindenben lehetne vitatkozni. A 

bevétel 6 mFt, a Start munkaprogramban dolgozók 16 eFt értékű étkezési utalványban részesültek 

ösztönzésként. A Start munkaprogram hol tart, azt senki nem tudja, a számok elrettentőek. 

Heutschy László TG vezető: járási szinten a számok kiugrónak számítanak.  

Furák Róbert képviselő: igazából érzelmekre alapozni egy gazdaságot nem jó. Látszik, hogy elindul egy 

munka. akkor lesz értelme, ha megfelelő gazdaságosság is elindul. Érzelmekkel ebben a helyzetben nem 

jutunk előre. Az látszik, hogy van szándék, értékteremtés. Mi nem kimagaslóak vagyunk, gazdaságosan 

szeretnénk működni, hogy eredményeket érjünk el.  

Heutschy László TG vezető: A kiutat a szociális gazdaság felé látjuk, alakításához 7 fő kell.  

Furák Róbert képviselő: a szociális gazdaság és szociális szövetkezet két különböző fogalom.  

Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.23.) határozata a BTG 2014. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót és azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

A beszámoló a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, PFB elnök   Határidő: folyamatos 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 120/2015.(IV.23.) határozata a BTG 2014. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót és azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

A beszámoló a jkv. 8.mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, PFB elnök   Határidő: folyamatos 

 

6. Napirendi pont 



E:\jkv04_23 ny ülés_2.doc6 6 

2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági program elfogadása 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta a 2015-2019 évekre vonatkozó 

gazdasági programot és elfogadásra javasolja. Egy-két helyen hiányos, meg kell beszélni ezeket az 

intézményvezetőkkel. 

Furák Róbert képviselő: a 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programot elfogadásra javaslom. 

Kiegészítés: legyen ez egy alapdokumentum, amihez a döntéseknél viszonyulunk, legyen ez egy 

iránymutató. A hatékonyabb intézményi működésre vonatkozóan mielőbb ki kell egészíteni. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(IV.23.) határozata az önkormányzat 2015-

2019 évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat 2015-2019 évekre 

vonatkozó gazdasági programjáról szóló előterjesztést azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy az 

intézmények hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodása érdekében annak további kiegészítése szükséges. 

Az előterjesztés a jkv…. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, PFB elnök   Határidő: folyamatos 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 121/2015.(IV.23.) határozata az önkormányzat 

2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat 2015-2019 évekre 

vonatkozó gazdasági programjáról szóló előterjesztést azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy az 

intézmények hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodása érdekében annak további kiegészítése szükséges. 

Az előterjesztés a jkv. 9. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, PFB elnök   Határidő: folyamatos 

 

 

7. Napirendi pont 

Beszámoló a SztBIO 2014. évi munkájáról és szolgáltató tevékenységéről. 

 

Roza László István polgármester: a SztBIO 2014. évi munkájáról és szolgáltató tevékenységéről a 

beszámolót a képviselő-testület tagjai megkapták. 

Márföldi Erzsébet SztBIO igazgató: a SztBIO egy integrált intézmény, ahol alapellátás is működik. 

Kazincbarcikával közösen működtetjük a jelzőrendszeres szolgálatot.  

Fő profil: ellátja a közétkeztetést: óvoda, iskola, különböző rendezvények. Napi szinten a konyha 400 

adag ételt főz.  

Közösségi programok: az intézmény élen jár pld. családi nap, társadalmi rendezvények, bányásznap stb. 

Jó az együttműködés a többi intézménnyel. Fontos terület az egészségügyi ellátás, szakrendelésnek is 

helyt ad az intézmény. 

A munkatársak munkáját ezúton megköszönöm. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a SztBIO beszámolójának elfogadását. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.23.) határozata a SztBIO 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolóról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a SztBIO 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót és azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

A beszámoló a jkv….mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
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Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 122/2015.(IV.23.) határozata a SztBIO 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolóról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a SztBIO 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót és azt az előterjesztés szerint elfogadja. 

A beszámoló a jkv. 10. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

 

7.1. SztBIO előterjesztés: Ipari vasalópult vásárlás 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a SztBIO 

előterjesztését ipari vasalópult vásárlásra vonatkozóan, melynek költsége 251.460.- Ft. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.23.) határozata a SztBIO 

pótelőirányzati előterjesztéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a SztBIO pótelőirányzati javaslatot, azt az 

előterjesztés szerint elfogadja, s 252 eFt pótelőirányzatot hagy jóvá ipari vasalópult vásárlására. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző, PFB elnök   Határidő: folyamatos 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 123/2015.(IV.23.) határozata a SztBIO 

pótelőirányzati előterjesztéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a SztBIO pótelőirányzati javaslatot, azt az 

előterjesztés szerint elfogadja, s 252 eFt pótelőirányzatot hagy jóvá ipari vasalópult vásárlására. 

Az előterjesztés a jkv. 11. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, PFB elnök   Határidő: folyamatos 

 

 

 Szociális rendelet módosítása 

 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke javasolja a Szociális rendelet módosításának 

elnapolását, mert a rendelet tervezetet át kell dolgozni. 

Roza László István polgármester javasolja a napirend elnapolását.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a Szociális rendelet módosítását. 

 

 

8. Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási tervről szóló rendelet módosítása 

 

Fortuna János jegyző: a Nemzeti Park jelezte, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása szükséges, 

mert a Natura 2000 folyosó jelzése nem megfelelően szerepel – átdolgozása megtörtént. Javaslom a 

rendelet tervezet elfogadását, ezt követően pedig a Településszerkezeti terv módosítását, melyet 

határozattal fogad el a testület.  

Roza László István polgármester ismerteti a rendelet tervezetet, mely a jkv. 12. mellékletét képezi 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 
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Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 11/2015. (IV.27.) rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. 13. mellékletét képezi) 

 

 

8.1. Településszerkezeti terv módosítása 

 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.23.) határozata a Településszerkezeti  

terv módosításáról szóló 22/2015.(I.29.) határozat módosításáról  

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

Településszerkezeti tervet, az alábbiak szerint módosítja 22/2015.(I.29.) határozatát: 

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 

fogadja el. 

 A határozat többi pontjai nem változnak. 

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

Felelős:  polgármester, jegyző, PFB elnök   Határidő: folyamatos 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 124/2015.(IV.23.) határozata a Településszerkezeti  

terv módosításáról szóló 22/2015.(I.29.) határozat módosításáról  

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

Településszerkezeti tervet, az alábbiak szerint módosítja 22/2015.(I.29.) határozatát: 

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 

fogadja el. 

 A határozat többi pontjai nem változnak. 

A Módosított Településszerkezeti Terv (rajzszám: TSZT 01m) a jkv. 14. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, PFB elnök   Határidő: folyamatos 

 

 

9. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására azért kerül sor, mert megszűnt a Közoktatási és Közművelődési bizottság. A Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság 4 fő, a szociális- és Egészségügyi Bizottság 4 fő. A bizottság elfogadásra javasolja a 

SZMSZ módosításának elfogadását. 

Fortuna János jegyző: Módosul a 12. § 4. bekezdés, a 15. § kibővül 6. bekezdéssel, miszerint az ülést 

követő 10 napon belül a jegyző köteles írásos tájékoztatót megjeleníteni a képújságban és a honlapon. A 

20 § helyébe lép: Helyi népszavazás 1 bek., 22. § változik a bizottságok létszáma, 21 § hatályát veszti.  

Roza László István polgármester ismerteti a rendelet tervezetet, mely a jkv. 15. mellékletét képezi. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 
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Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 14/2013(IX.60Ö önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(a rendelet a jkv. 16. mellékletét képezi) 

 

 

10.  Általános Iskola előterjesztései: 

 

10.1. Nyári szünetben történő étkezés 

 

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig.: a nyári szünetben történő étkezés 2015. június 29-től – augusztus 

28-ig 148 gyermeket érint, melynek költsége 1.530.100 Ft.  

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a PFB megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Általános 

Iskola előterjesztését. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.23.) határozata az Általános Iskola 

előterjesztésének elbírálásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Általános Iskola előterjesztéseit és az 

alábbi döntést hozta: 

Rendezvény Támogatás/jóváhagyott költség 

Nyári étkeztetés, 148 fő 1.530.100.- Ft 

Az előterjesztés a jkv….mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 125/2015.(IV.23.) határozata az Általános Iskola 

előterjesztésének elbírálásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Általános Iskola előterjesztéseit és az 

alábbi döntést hozta: 

Rendezvény Támogatás/jóváhagyott költség 

Nyári étkeztetés, 148 fő 1.530.100.- Ft 

Az előterjesztés a jkv. 17.mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

 

10.2. Cooltúra vetélkedő 

 

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig.: az iskolában minden évben megrendezésre kerül a Cooltúra 

vetélkedő. A résztvevők száma 35 fő, a versenyben résztvevő nyertesek jutalma egy aggteleki kirándulás 

lenne barlanglátogatással, 1200 Ft/fő, összköltség 42.000.- Ft. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 

Általános Iskola előterjesztését. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.23.) határozata az Általános Iskola 

előterjesztésének elbírálásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Általános Iskola előterjesztéseit és az 

alábbi döntést hozta: 

Rendezvény Támogatás/jóváhagyott költség 

Cooltúra 42000 Ft 

Az előterjesztés a jkv. ….. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 126/2015.(IV.23.) határozata az Általános Iskola 

előterjesztésének elbírálásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Általános Iskola előterjesztéseit és az 

alábbi döntést hozta: 

Rendezvény Támogatás/jóváhagyott költség 

Cooltúra 42000 Ft 

Az előterjesztés a jkv. 18. mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

 

10.3. „Fal másképp 3.” 

 

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig.: a „Fal másképp 3.” rajzpályázat tervezett költségvetése 470.000.- Ft, 

mely összeg tartalmazza a festékeket, a pályázatot koordináló pedagógusok íját és a nyertesek díjazását. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a bizottság a gyerekek díjazását támogatta, a pedagógusok 

díjazásánál nem foglalt állást.  

Roza László István polgármester: javaslom a napirend elnapolását.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja az Általános Iskola „Fal másképp 

3.” előterjesztését. 

 

 

10.4. Nyári napközi , balatonszepezdi tábor 

 

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig.: a nyári napközi 2015. július 6. – 2015. augusztus 7.-ig tart. 

Összköltsége 1.875.000.- Ft. A balatonszepezdi tábor 2015. 07. 07. – 2015. 07. 14.-ig van tervezve. 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a napirend elnapolását. 

Roza László István polgármester egyetért a napirend elnapolásával. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja az Általános Iskola Nyári napközi 

és a táboroztatásra benyújtott előterjesztését. 

 

 

11. Tündérkert óvoda SZMSZ és Házirend  

 

Kalász Lászlóné óvoda vez.: az óvoda SZMSZ és Házirend módosítására a névváltoztatás miatt van 

szükség. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.23.) határozata a Berentei Tündérkert 

Óvoda előterjesztéseinek elbírálásról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei Tündérkert Óvoda 

előterjesztéseit és az alábbi döntést hozta:  

A testület a berentei Tündérkert Óvoda SZMSZ-ét és Házirendjét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztések a jkv….  mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: azonnal 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 127/2015.(IV.23.) határozata a Berentei 

Tündérkert Óvoda előterjesztéseinek elbírálásról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei Tündérkert Óvoda 

előterjesztéseit és az alábbi döntést hozta:  

A testület a berentei Tündérkert Óvoda SZMSZ-ét és Házirendjét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztések a jkv. 19. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: azonnal 

 

 

12. Berentei Művelődési központ előterjesztése: 2015. Majális keretében zajló főzőverseny 

támogatása  

 

Csorba Csaba Művház.vez.: a 2015. Május 1-jén megrendezésre kerülő főzőverseny lebonyolításához  

300 eFt jóváhagyását szeretném kérni. 

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

Művelődési Központ előterjesztését. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.30.) határozata a BMK 

előterjesztéseinek elbírálásról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BMK előterjesztéseit és az alábbi 

döntést hozta:  

A testület a 2015. május 1.-i főzőverseny költségeire a BMK részére 300 eFt-ot, míg a kulturális 

közfoglalkoztatottak foglalkoztatására .. eFt pótelőírányzatot biztosít. 

Az előterjesztések a jkv….  mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 128/2015.(IV.23.) határozata a BMK 

előterjesztéseinek elbírálásról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BMK előterjesztéseit és az alábbi 

döntést hozta:  

A testület a 2015. május 1.-i főzőverseny költségeire a BMK részére 300 eFt, pótelőírányzatot biztosít. 

Az előterjesztések a jkv. 20. mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

Roza László István polgármester javasolja a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

beszámolójának ismételt elnapolását, mivel a BCNÖ elnök nem jelent meg a testületi ülésen. 
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A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül ismételten elnapolja a Berentei Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját. 

 

 

 Képviselői felvetés 

 

Nyeste József képviselő: beszámolókhoz: egy éves számadásról már volt szó. Az egy nem szavazat 

felhívhatja a figyelmet arra, amik nem teljesültek. „ A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott 

célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. 2014-ben több képviselő-

testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe” – véleményem szerint 

abszolút nem igaz. Szépíthetjük, de ettől nem fogunk előrébb menni. 

 

Furák Róbert képviselő. beszámolók: a következő években jó lenne, ha kiegészülne a gazdaságosság 

terére is, ez egy szakmai beszámoló, az igazi gazdálkodás az intézményen belül folyik.  

 

 

 Elektromos jármű műszaki tartalmának módosítása 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke: a vállalkozó javasolja más, bővebb műszaki felszereltségű 

elektromos jármű szállítását, melyhez kéri a testület hozzájárulását. Az elektromos autó felszereltsége 

növekedett meg, valószínű a szalonban ilyen van. A PFB javasolja a testületi jóváhagyását..  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(IV.23.) határozata elektromos jármű 

beszerzés műszaki tartalmának módosításához történő hozzájárulásról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a vállalkozó javaslatát, más, bővebb 

műszaki felszereltségű elektromos jármű szállítására, azt elfogadja. 

A műszaki tartalom változását tartalmazó szállítói levél a jkv. .. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 129/2015.(IV.23.) határozata elektromos jármű 

beszerzés műszaki tartalmának módosításához történő hozzájárulásról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a vállalkozó javaslatát, más, bővebb 

műszaki felszereltségű elektromos jármű szállítására, azt elfogadja. 

A műszaki tartalom változását tartalmazó szállítói levél a jkv. 21. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 

 

 

13. 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 tájékoztatást. Az írásos tájékoztató a jkv. 22. mellékletét képezi. 

Roza László István polgármester javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadja a két ülés között tett intézkedésről és 

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 

 

 

Roza László István polgármester javasolja a 20. határozati javaslat elnapolását, melynek tárgya: 

Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozás. 

 



E:\jkv04_23 ny ülés_2.doc13 13 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a Polgármesterek Szövetségéhez 

történő csatlakozást.  

 

14. Indítványok, bejelentések javaslatok 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő: választás: a SzBIO-ban jobban oda kell figyelni arra, hogy az idősek 

közül ki szavazhat és ki nem. 

Döntések: Az elmúlt képviselő-testületi ülés zárt ülésen történt döntéseket igazságtalannak tartom.  

Heutschy László TG vezető: a Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint A BC Zrt. tanfolyamot indít. A 

felhívás meg fog jelenni a helyi képújságban. A képzés alatt munkabért kapnak. Ha elvégzik akkor a gyár 

alkalmazhatja a tanfolyamot elvégzőket.  

Hegedűs Lajos lakos. két éve húzódik a Marx, Toldi utak csapadékvíz elvezetése. Mikor fog valaki 

hozzá? 

Május 1. program: vannak itt olyan dolgok amik nem úgy mennek, ahogy kellene. Az ifjúság politika 

nulla. A sportrendezvényeket társadalmi munkában is lehetne csinálni. A Május 1-nek családi 

rendezvénynek kellene lenni.  

Roza László István polgármester: a műfüves pályát lehet használni, mert nyitva lesz. A nagypályás 

futballhoz legalább 60-70 ember szükséges. 

Hegedűs Lajos lakos: nyári táborozás: a balatonszepezdi táborozásra nagy az érdeklődés, de a felnőtt 

üdültetés nincs betervezve. Miért mindent az emberek fizessenek meg? A barcikai, alacskai gyerekek, 

akik ide járnak iskolába megkapják a támogatást, az itt élő emberek nem. 

Horgásztó: meg kell szüntetni, gazdaságosan ezt a tavat nem lehet működtetni. 

Van-e pályázat figyelő? 

Roza László István polgármester: igen, van pályázat figyelő.  

Furák Róbert képviselő: közösség szervezésről szeretnék beszélni. Közterületek tisztaságát sem tudják 

rendben tartani pld. patakmeder tisztasága, szemét eldobálása stb.  

Fortuna János jegyző: a csapadékvíz rendezésére a Keviterv ajánlata 130 mFt. Ebben a helyzetben 

pályázni kell, megyei forrásokból 100 mFt igényelhető Berentére, a csapadékvíz elvezetésre kiemelten 

fognak támogatást adni. A buszmegállónál a szennyvízfektetés folyik. Megkérdeztem a nyomógombot – 

azt mondták a tervezés folyamatba van.  

Hegedűs Lajos lakos: balesetveszélyes a gyalogos átkelés. Van kőművesünk, velük meg lehetne 

csináltatni, nem kerülne 130 mFt-ba.  A munkálatoknál fontossági sorrendet kellene felállítani. 

Május 1.: szabadidős rendezvények: igazából nincs aki foglalkozzon fele. 

Sportegyesület: csak a konditeremmel foglalkoznak, ez közösségi szempontból semmit nem jelent. Jó 

visszhangja volt a Művelődési ház által szervezett gyalogtúrának, gyakrabban lehetne szervezni.  

Május 1-jén lesznek vetélkedők, de nincs meghirdetve sehol.  

 

Fortuna János jegyző ismerteti a KLIMASOL Kft tájékoztatását a volt bányatelep tervezéséről. A 

felmerülő problémák miatt a határidő május 18.-ra változik. Az írásos tájékoztató a jkv. 23. mellékletét 

képezi. 

 

Roza László István polgármester: szelektív gyűjtő: hová helyezzük el? 

Furák Róbert képviselő: a Művelődési házhoz kell elhelyezni.  

Szántó Lajos képviselő: a konditerem mellé kellene elhelyezni, ahol a göngyölegtároló volt.  

Roza László István polgármester: a konditerem háta mögé kell elhelyezni a szelektív gyűjtőt.  

 

Roza László István polgármester a nyilvános ülést bezárta 11 óra 00 perckor, mert a képviselő-testület 

zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Roza László István    Fortuna János    Furák Róbert 

polgármester    jegyző     képviselő jkv. hitelesítő 
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Mellékletek: 

 

M1: 117/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott ÉRV Zrt tájékoztató elfogadásáról 

M2:  118/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott Kb.-i családsegítő és gyermekjóléti szolgálta beszámolója 

M3:  rendelet tervezet az Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról 

M4: 9/2015. (IV.27.) ÖR az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

M5:  rendelet tervezet az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásáról 

M6:  10/2015.(IV.27.) ÖR az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadásáról 

M7: 119/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott Alacska-Berente Óvoda társulás beszámoló 

M8:  120/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott  BTG 2014. évi munkájáról szóló beszámoló  

M9:  121/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott  2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági program 

M10:  122/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott SztBIO 2014. évi munkájáról szóló beszámoló 

M11:  123/2015.(IV.23.) határozata a SztBIO pótelőirányzati előterjesztéséről 

M12:  rendelet tervezet Berente Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről  

M13:  11/2015. (IV.27.) ÖR Berente Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 

20/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

M14: 124/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosítása 

M15:  rendelet tervezet Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzat módosításáról 

M16:  12/2015. (IV.27.) ÖR az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 

14/2013(IX.6.) ÖR önkormányzati rendelet módosításáról 

M17:  125/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott Általános Iskola előterjesztése 

M18:  126/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott  Általános Iskola előterjesztése 

M19:  127/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott Berentei Tündérkert Óvoda előterjesztése 

M20:  128/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott BMK előterjesztése 

M21: 129/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott elektromos jármű műszaki tartalom változás 

M22: a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás 

M23: a KLIMASOL Kft tervezői tájékoztatója 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. április 23.-án az Önkormányzati Hivatal 

tárgyalójában megtartott munkaterv szerinti nyilvános ülésének második részén, melynek kezdési 

időpontja 15,00 óra. 

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Pogány Sándor  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Szántó Lajos  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

Az ülésen nem vett részt: Haga Jenő  BCNÖ elnök 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

  

Roza László István polgármester tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a zárt ülést követően – rövid szünet 

után - ismét nyilvános ülésként tárgyalják az aktuális előterjesztéseket illetve a korábban elnapolt 

javaslatokat. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő teljes létszámmal jelen van, az ülés határozatképes.  

 

1. Berentei Általános Iskola vezetői pályázatának véleményezése 

Előterjesztő: polgármester 

Roza László István polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a KLIK igazgatója levélben kérte a kiírt 

intézményvezetői pályázatra érkezett anyag véleményezését. Az egyetlen pályázó, Gyenesné Kovács 

Enikő pályázata és a testületi vélemény tervezet a jkv. 1. mellékletét képezi. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: javasolom a vélemény tervezet testületi jóváhagyását. 

 

Roza László István polgármester javasolja a pályázat és a vélemény tervezet elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.23.) határozata a Berentei Általános 

Iskola intézményvezetői álláshelyére Gyenesné Kovács Enikő által benyújtott pályázat  véleményezése 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 68. § (1) bekezdése alapján megvitatta a Berentei Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére 

Gyenesné Kovács Enikő által benyújtott pályázatot és azt a KLIK vezetője részére elfogadásra javasolja. 

A pályázat és a testületi vélemény tervezet a jkv. 1. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: azonnal 

 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartozással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 157/2015.(IV.23.) határozata a Berentei Általános 

Iskola intézményvezetői álláshelyére Gyenesné Kovács Enikő által benyújtott pályázat  véleményezése 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 68. § (1) bekezdése alapján megvitatta a Berentei Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére 

Gyenesné Kovács Enikő által benyújtott pályázatot és azt a KLIK vezetője részére elfogadásra javasolja. 

A pályázat és a testületi vélemény tervezet a jkv. 1. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző     Határidő: azonnal 

 

 

2. Pedagógusnapi elismerés költségeinek jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

Roza László István polgármester: a KLIK levélben tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a járási 

központi pedagógusnapi ünnepség Kazincbarcikán lesz, ahol a berentei pedagógusok, óvodapedagógusok 
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anyagi elismerésére is lesz lehetőség. Egy-egy, az intézményvezető által javasolt iskolai, óvodai dolgozó 

elismerését javasolom, melynek költsége 2 x 6500 Ft. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: javasolom a 13 eFt pótelőirányzat jóváhagyását. 

 

Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(IV.23.) határozata a pedagógusnapi 

elismerés költségkeretének jóváhagyásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a KLIK pedagógusnapi előterjesztését és 

13 eFt pótelőirányzatot hagy jóvá 2 fő iskolai és óvodai pedagógus anyagi elismerésére. 

A KLIK levele a jkv….  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

Furák Róbert képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 158/2015.(IV.23.) határozata a pedagógusnapi 

elismerés költségkeretének jóváhagyásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a KLIK pedagógusnapi előterjesztését és 

13 eFt pótelőirányzatot hagy jóvá 2 fő iskolai és óvodai pedagógus anyagi elismerésére. 

A KLIK levele a jkv. 2.  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

 

3. „Fal másképpen 3.” rajz pályázat 

Előterjesztő: polgármester 

Roza László István polgármester: az Iskola előterjesztést készített a „ Fal másképpen 3” rajzpályázatra 

vonatkozóan. A programban résztvevő tanárok díjazását magasnak tartom. Kérem véleményeteket. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: javasolom a tanárok díjazására bruttó 200 eFt jóváhagyását, így a teljes 

költség 340 eFt. 

 

Roza László István polgármester javasolja a módosított összeggel az előterjesztés elfogadását.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(IV.23.) határozata a „Fal másképpen 3.) 

rajzpályázat költségkeretének jóváhagyásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Iskola „Fal másképpen 3.” 

rajzpályázatra vonatkozó előterjesztését és 340 eFt pótelőirányzatot hagy jóvá a pályázat költségeire. 

Az előterjesztés a jkv….  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

Furák Róbert képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 159/2015.(IV.23.) határozata a „Fal másképpen 3.” 

rajzpályázat költségkeretének jóváhagyásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Iskola „Fal másképpen 3.” 

rajzpályázatra vonatkozó előterjesztését és 340 eFt pótelőirányzatot hagy jóvá a pályázat költségeire. 

Az előterjesztés a jkv. 3.  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 
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4. Nyári napközi költségkeretének jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

Roza László István polgármester: az Iskola előterjesztést készített a 2015. évi nyári napközi 

megszervezésére. A programban résztvevő pedagógusok díjazását magasnak tartom. Kérem 

véleményeteket. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: javasolom a nyári diákmunkán részt vevő egyetemisták bevonását, s a 

tanári megbízási díjak csökkentését. A felügyelő tanárok díjazása 10.000.- Ft/nap/fő, egyetemi hallgatók 

díjazása 5.000.- Ft/nap/fő jóváhagyását javasolom. 

Nyeste József képviselő a megbízási díjat alacsonynak tartja. 

Roza László István polgármester javasolja a módosított összeggel az előterjesztés elfogadását.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(IV.23.) határozata a 2015. évi nyári 

napközi költségeinek jóváhagyásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Iskola 2015. évi nyári napközi 

megszervezésére vonatkozó előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

Nyári napközi időtartama: 2015. július 06.- 2015. augusztus 07.-ig. 

Felügyelő tanárok díjazása: nettó10.0000.- Ft/nap/fő 

Egyetemisták díjazása:  nettó 5.000.- Ft/nap/fő 

Az előterjesztés a jkv….  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

Furák Róbert képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 160/2015.(IV.23.) határozata a 2015. évi nyári 

napközi költségeinek jóváhagyásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Iskola 2015. évi nyári napközi 

megszervezésére vonatkozó előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

Nyári napközi időtartama: 2015. július 06.- 2015. augusztus 07.-ig. 

Felügyelő tanárok díjazása: nettó10.0000.- Ft/nap/fő 

Egyetemisták díjazása:  nettó 5.000.- Ft/nap/fő 

Az előterjesztés a jkv4  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

5. Nyári táborozás (Balatonlelle) költségkeretének jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

Roza László István polgármester: az Iskola előterjesztést készített a 2015. évi balatonlellei nyári 

táborozás megszervezésére. A programban résztvevő 7 fő pedagógus díjazását magasnak tartom. 

Javasolom, hogy a berentei gyerekeknek ingyenes, míg a bejáróknak költségtérítéses legyen. A résztvevő 

gyerekek száma 34 fő. Kérem véleményeteket. 

Pogány Sándor alpolgármester: javasolom a tanári megbízási díjak csökkentését. A felügyelő tanárok 

megbízási díja max. 10 eFt/nap legyen + járulék, így összesen 6 főre és 8 napra 620 eFt jóváhagyását 

javasolom.  

Tóth Tamás képviselő egyetért a módosítási javaslattal. 

 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.23.) határozata a 2015. évi 

balatonlellei nyári táborozás költségeinek jóváhagyásáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Iskola 2015. évi balatonlellei nyári 

táborozás megszervezésére vonatkozó előterjesztését és 2,4 mFt pótelőirányzatot hagy jóvá 

buszköltséggel együtta nyári táborozás költségeire. 

Az előterjesztés a jkv. …  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

Furák Róbert képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 161/2015.(IV.23.) határozata a 2015. évi 

balatonlellei nyári táborozás költségeinek jóváhagyásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Iskola 2015. évi balatonlellei nyári 

táborozás megszervezésére vonatkozó előterjesztését és 2,4 mFt pótelőirányzatot hagy jóvá 

buszkoltséggel együtt a nyári táborozás költségeire. 

Az előterjesztés a jkv. 5.  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

 

6. Kb. Rendőrkapitányság támogatási kérelme 

Előterjesztő: polgármester 

Roza László István polgármester: ismerteti a kb.-i rendőrkapitány levelét, melyben 2015. évi kv.-i 

rendeletben jóváhagyott támogatást 2 db számítógép formájában kéri. A jóváhagyott összeg fedezetet 

nyújt a 2 db 149,9 eft beszerzési értékű számítógépre. Kérem véleményeteket. 

Pogány Sándor alpolgármester: javasolom a számítógépek megvásárlását és átadását, mivel a 

jóváhagyott összeg 2 x 200 eFt. 

Roza László István polgármester: 100-100 eFt támogatás jóváhagyását javaslom.  

Tóth Tamás és Furák Róbert képviselő egyetért a javaslattal. 

 

Roza László István polgármester javasolja a számítógép beszerzés és támogatásként való átadását.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(IV.23.) határozata a kb.-i 

rendőrkapitányság 2015. évi támogatásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a kb.-i rendőrkapitányság kérelmét – a 

2015. évi kv.-i rendeletben jóváhagyott összeg terhére összesen 200 eFt-ot hagy jóvá a kb.-i 

rendőrkapitányság illetve a sajószentpéteri rendőrőrs részére. 

A kérelem a jkv….  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

Furák Róbert képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 162/2015.(IV.23.) határozata a kb.-i 

rendőrkapitányság 2015. évi támogatásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a kb.-i rendőrkapitányság kérelmét – a 

2015. évi kv.-i rendeletében jóváhagyott összeg terhére összesen 200 eFt-ot hagy jóvá a kb.-i 

rendőrkapitányság illetve a sajószentpéteri rendőrőrs részére. 

A kérelem a jkv. 6.  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 
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7. Husanyicza Ádám Berente Toldi M. utca 7. szám alatti lakos munkahelyteremtő beruházás 

támogatási kérelme 

Előterjesztő: polgármester 

Roza László István polgármester: ismerteti Husanyicza Ádám Berente Toldi M. utca 7. szám alatti 

lakos munkahelyteremtő támogatási kérelmét. A kérelmező 2,5 millió forint hitelt kér 6 %-os kamatra. 

Kérem véleményeteket. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: javasolom elutasítani, mivel az önkormányzat nem hitelezhet. 

 

Tóth Tamás és Furák Róbert képviselő egyetért a javaslattal. 

 

Roza László István polgármester javasolja a kérelem elutasítását.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(IV.23.) határozata Husanyicza Ádám 

Berente Toldi M. utca 7. szám alatti lakos munkahelyteremtő beruházás támogatási kérelmének 

elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Husanyicza Ádám Berente Toldi M. utca 

7. szám alatti lakos munkahelyteremtő támogatási kérelmét és azt jogszabályi lehetőség és pü.-i keret 

hiányában elutasítja. 

A kérelem a jkv….  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

Furák Róbert képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 163/2015.(IV.23.) határozata Husanyicza Ádám 

Berente Toldi M. utca 7. szám alatti lakos munkahelyteremtő beruházás támogatási kérelmének 

elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Husanyicza Ádám Berente Toldi M. utca 

7. szám alatti lakos munkahelyteremtő támogatási kérelmét és azt jogszabályi lehetőség és pü.-i keret 

hiányában elutasítja. 

A kérelem a jkv. 7. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

 

8. Kivitelezői árajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: polgármester 

Roza László István polgármester: ismerteti a beérkezett kivitelezői árajánlatokat. Az árajánlatok 

kimutatása a jkv. 8. mellékletét képezi. 

Kérem véleményeteket. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: javasolom a kerékpárút felújításból a PAPEX Kft által otthagyott 

törmeléket a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozással elszállítatni, s a pótmunka igényt elutasítani. 

A kerékpárút hiányzó szakaszát a BMESZ építse meg, aszfaltozó alvállalkozó bevonásával. 

A kőzúzalékot le kell szállítatni vagy szakértőt megbízni a padka tömörség vizsgálatával. 

 

Tóth Tamás képviselő egyetért a javaslattal. 

 

Roza László István polgármester javasolja az ajánlatok elhangzottak szerinti elbírálását. Ismerteti a 

határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2015.(IV.23.) határozata a kivitelező árajánlatok 

(kerékpárút felújítás pótmunkái, összekötőút garanciális munkái) elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a kivitelező árajánlatokat és az alábbi 

döntést hozta: 
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1. A 26-os főút és a berentei bekötőút mellett – a PAPEX Kft által - deponált törmelék elszállítására – a 

2015. évi kv.-i tartalékkeret illetve a kivitelezői biztosíték terhére – a SEROL-BAU Kft 1714,5 eFt-os 

árajánlatát fogadja el. 

2. A kerékpárút hiányzó 143 m-es szakaszának felújítására vonatkozó pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítja. Egyidejűleg megbízza a BMESZ vezetőjét a saját kivitelezésben történő felújítás költségeinek 

meghatározására. 

3. A Berente – Sajószentpéter összekötőút padka felújítására illetve kőzúzalék szállítására vonatkozó 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Egyidejűleg megbízza a BMESZ vezetőjét a saját 

kivitelezésben történő felújítás költségeinek meghatározására. 

Az árajánlatok kimutatása a jkv….  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

Furák Róbert képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 7 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 164/2015.(IV.23.) határozata a kivitelező 

árajánlatok (kerékpárút felújítás pótmunkái, összekötőút garanciális munkái) elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a kivitelező árajánlatokat és az alábbi 

döntést hozta: 

1. A 26-os főút és a berentei bekötőút mellett deponált törmelék elszállítására – a 2015. évi kv.-i 

tartalékkeret illetve a kivitelezői biztosíték terhére – a SEROL-BAU Kft 1714,5 eFt-os árajánlatát fogadja 

el. 

2. A kerékpárút hiányzó 143 m-es szakaszának felújítására vonatkozó pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítja. Egyidejűleg megbízza a BMESZ vezetőjét a saját kivitelezésben történő felújítás költségeinek 

meghatározására. 

3. A Berente – Sajószentpéter összekötőút padka felújítására illetve kőzúzalék szállítására vonatkozó 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Egyidejűleg megbízza a BMESZ vezetőjét a saját 

kivitelezésben történő felújítás költségeinek meghatározására. 

Az árajánlatok kimutatása a jkv….  mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: azonnal 

 

Roza László István polgármester a nyilvános ülés második részét bezárta 16 óra 35 perckor, további 

indítvány hiányában. 

 

kmf. 

 

 

 

 

Roza László István    Fortuna János    Furák Róbert 

polgármester    jegyző     képviselő jkv. hitelesítő 

 

Mellékletek: 

 

M1: 157/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott pályázat illetve véleményezés 

M2:  158/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott előterjesztés 

M3:  159/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott előterjesztés 

M4:  160/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott előterjesztés 

M5:  161/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott előterjesztés 

M6:  162/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott kérelem  

M7:  163/2015.(IV.23.) határozattal elutasított kérelem 

M8:  164/2015.(IV.23.) határozattal elfogadott árajánlatok 

 


