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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. május 26-án az Önkormányzati 

Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9.00 óra. 

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

Az ülésen nem vett részt: Orgona László   BCNÖ elnök 

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 

 

  

   
Roza László István polgármester megállapítja, hogy a 7 fő képviselő teljes létszámmal jelen van, az 

ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Tamás képviselőt 

javasolja. 

Napirendi pont előtt:  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a Borsodi Kéményseprőipari Kft. tevékenységéről  

Előterjesztő: polgármester, Cziáky Zoltán ügyvezető  

 

2. A Zöld Völgy Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalása 

Előterjesztő: polgármester, Dr. Kovács László jogi és ügyfélszolgálati igazgató  

 

3. Tájékoztató Berente egészségügyi alapellátásától és az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról  

Előterjesztő: polgármester, háziorvos, védőnő 

 

4. Tájékoztató Berente Község Önkormányzatának (megszűnt) Szociális és Egészségügyi 

Bizottságának 2015. évben végzett munkájáról, tevékenységéről  

Előterjesztő: polgármester, volt bizottsági elnök  

 

5. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása  

Előterjesztő: polgármester, szóbeli kiegészítés: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke  

 

6. Berente Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, 

zárszámadás elfogadása 

Előterjesztő: polgármester, szóbeli kiegészítés: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke  

 

7. A helyi közművelődés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: polgármester  

 

8. Beszámoló A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról  

Előterjesztő: jegyző  

 

9. Berentei Tündérkert Óvoda 2016/2017. Nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása  
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Előadó: polgármester, óvodavezető  

 

10. Az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

2016. évi élelmezési normák felülvizsgálata  

Előterjesztő: polgármester, szóbeli kiegészítés: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

11. 100%-os önkormányzati tulajdonú Nonprofit Gazdasági Társaság alapítása  

Előterjesztő: polgármester 

 

12. Berente Község Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása  

Előterjesztő: polgármester  

 

13. A díszpolgári kitüntető cím, a települési kitüntető díjak és elismerések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: polgármester  

 

14. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

- Közművelődés:  

Művelődésszervezők benyújtott kérelmeinek elbírálása: A művelődési ház épületében 

szalagfüggöny beszerzése, valamint fellépő ruhák vásárlására előirányzat kérése  

Egészségnap Berentén c. rendezvény megtartásához.  

Művelődésszervezők tájékoztatása az augusztus 20. napi rendezvény, valamint az évvégéig 

tartó rendezvények állásáról, költségigényéről, annak jóváhagyási kérelme.  

- Vöröstölgy Vadásztársaság és a Várhegy Vadásztársaság  kérelmének elbírálása  

- Berente Ady Endre úton elhelyezkedő vizesárok és meglévő kerítések között található gazos 

terület burkolásának előterjesztése  

- Bánhorváti –Nagybarca Polgári Együttműködés Egyesület támogatási kérelme  

- Előterjesztés Napenergia mint megújuló energia forrás Berente településen  

- Ösztöndíj program alapítása Berente Településen  

- Emlékhelyek kialakítása Berente településen  

- Tájtervezői árajánlatok elbírálása 

 
Zárt ülés:  

Mötv. 46.§ (2) bek. a. pontja alapján:  
 

15. Települési lakhatási- és lakhatási támogatást kiegészítő támogatás iránti kérelmek elbírálására  
Előterjesztő: polgármester  

16. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása  

Előterjesztő: polgármester  

17. Lakásbérleti kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: polgármester  

Mötv. 46§ 2. bek. c. pontja alapján: 

18. Egyedi lakossági kérelem elbírálása  
Előterjesztő: polgármester  

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem  szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyetért a napirendi pontokkal. 

Ezzel egyidejűleg elfogadta Tóth Tamás jkv. hitelesítőnek.  

 

 Napirend előtti felszólalás 
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Nyeste József képviselő: A Szent Borbála Idősek Otthona megünnepelte a szociális munka napját. A 

Település Gondnokság és a Berentei Műszaki Ellátó szervezet is megünnepelte dolgozóit. Az Általános 

Iskola már nem tartozik az önkormányzathoz, de nem szeretném ha a pedagógusok kimaradnának a 

köszöntésből. Szeretném felköszönteni őket. A pedagógusok mellett szólok: dadusokról, takarítónőkről, 

iskola gondnokáról is szólok, akik nélkül a munka nem lenne teljes. Hoztam két szál virágot, ez a két szál 

azért van, mert több emberről van szó – jelképesen átadnám a pedagógusoknak, az óvodavezetőnek és az 

iskola igazgatónak. Az intézményekben színes munka folyok. Szeretnék sikerekben gazdag évet kívánni, 

szeretném ha minél több pozitív visszajelzést kapnánk. Jó pihenést kívánok a nyári szünetben.  

 

Gyenesné Kovács Enikő iskola igazgató és Kalász Lászlóné óvoda vezető átveszi a virágokat. 

 

Napirendi pont előtt:  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Nagy Boglárka jegyző ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, mely a 

jkv. mellékletét képezi. 

Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással határozathozatal nélkül elfogadta a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

1. Napirendi pont 

Beszámoló a Borsodi Kéményseprőipari Kft. tevékenységéről  

 

Roza László István polgármester: a Kéményseprőipari Kft. tevékenységéről szóló beszámolót a 

képviselő-testület tagjai megkapták. 

Cziáky Zoltán ügyvezető kiegészítésként elmondja, hogy 2016. július 1-től a Borsodi Kéményseprő Kft. 

ellátási területén, így Berentén is a kéményseprő-ipari szerv az Országos Katasztrófavédelmi Szervezet 

végzi majd a tevékenységet.  

Roza László István polgármester: ezidáig évente végzetek a községben kéményseprési tevékenységet, a 

jogszabályi változások miatt 2 évente lesz? 

Cziáky Zoltán ügyvezető: ez csak még rendelet tervezet, véleményezést alatt áll. 

Roza László István polgármester: kéményseprőből kevés van, BAZ megyében ez hogy alakul?  

Cziáky Zoltán ügyvezető: a jogszabályi változáshoz nekünk is igazodni kell. Létszámfelesleg keletkezett 

a cégnél, ezt le is építettük, majd a jogszabály többletfeladatokat írt elő és a létszámot meg kellett emelni. 

Évközi átszervezésekkel, a bővített létszámmal teljesíteni tudjuk a feladatot.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 

Borsodi Kéményseprőipari Kft. beszámolóját és elfogadásra javasolja. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(V. 26.) határozata a Borsodi 

Kéményseprő Kft.  2015. évi  beszámolójának elfogadásáról 
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Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Borsodi Kéményseprő 

Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett 

formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a Borsodi Kéményseprő Kft.-t a beszámoló 

elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 529/2016.(V.26.) határozata a Borsodi 

Kéményseprő Kft.  2015. évi  beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Borsodi Kéményseprő 

Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett 

formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a Borsodi Kéményseprő Kft.-t a beszámoló 

elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

2. Napirendi pont 

A Zöld Völgy Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalása 

 

Roza László István polgármester: a Zöld Völgy Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolóját a 

képviselő-testület tagjai megkapták.  

Halász Béla ZV Kft. elmondja, hogy a ZV Kft. 2014. október 1-jétől látja el a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatokat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési önkormányzati társulás 

alkotta önkormányzatok illetékességi terültén.  

Roza László István polgármester: tudjuk, hogy az állam nagy szerepet fog vállalni a 

hulladékszállításban. Miben változik a Zöld Völgy szerepe? 

Halász Béla ZV Kft.: az elszállítás ügyében nem fog változni, a közszolgáltatást a Kft. fogja 

végrehajtani.  

Roza László István polgármester: a szerepvállalás változni fog? 

Halász Béla ZV Kft.: szintén marad, a lakosságnak nem növekszik a terhe, azon dolgozunk, hogy az a 

szint megtartható legyen. Felülvizsgálatok fognak történni a társuláson belül, hogy megfeleljenek a 

feltételeknek. 

Nyeste József képviselő: az edényeket chippel fogják ellátni? Valószínű azért, hogy ne tűnjenek el, akkor 

ez elszállítandó mennyiséget miért nem mérik?  
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Halász Béla ZV Kft.: a jogszabályi környezet heti egy ürítésre ad lehetőséget. A hulladék tömeg mérése 

műszakilag kivitelezhetetlen. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit  Kft. beszámolóját és elfogadásra javasolja. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(V.26.) határozata a ZV Zöld Völgy 

Közszolgáltató Nonprofit Kft.   2015. évi  beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a ZV Zöld Völgy 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t  

a beszámoló elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 530/2016.(V.26.) határozata a ZV Zöld Völgy 

Közszolgáltató Nonprofit Kft.   2015. évi  beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a ZV Zöld Völgy 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t  

a beszámoló elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

3. Napirendi pont 

Tájékoztató Berente egészségügyi alapellátásától és az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról  

 

Roza László István polgármester: a háziorvos megküldte a beszámolóját, viszont a képviselő-testületi 

ülésen nem tudott megjelenni mert unokája született. 

Felolvassa szó szerint a beszámolót.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke:  a Gazdasági, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság megtárgyalta 

a Berente egészségügyi alapellátásáról készített háziorvosi beszámolót és elfogadásra javasolja. 

Védőnői szolgálat beszámolója 

Harzsóné Üveges Szilvia védőnő ismerteti beszámolóját. Szakmai ellenőrzések voltak, úgy ítéli meg, 

hogy a törvényi előírásoknak megfelelnek. Részletesen kitér a családgondozásról, a várandós anyák 
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gondozásáról, iskola és óvoda egészségügyi ellátásáról. 2015. évben megrendezésre került az Anyatejes 

Táplálás Világnapja. A rendezvényt az önkormányzaton kívül külsős cégek is támogatták.  

Furák Róbert képviselő: A várandósok tekintetében 2015-2016 évben fennáll a dohányzás? A várandós 

kismamák 90 %-a dohányzik. Fel lett híva a fegyelmük a dohányzás okozta károkra? A dohányzás olyan 

idegrendszeri károkat okoz, ami egész életre megpecsételi a gyermeket. 

Harzsóné Üveges Szilvia védőnő: a látogatásom során azonnal kiderül, hogy ki dohányzik és ki nem. 

Minden esetben felhívom a figyelmet a dohányzás okozta károsodásra. Sajnos nem lehet hatni egy 

tartósan dohányzó emberre, kötelezni nem lehet senkit. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke:  a Gazdasági, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság megtárgyalta 

a védőnői szolgálat működéséről készített beszámolót és elfogadásra javasolja. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(V.26.) határozata Berente 

egészségügyi alapellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Berente egészségügyi 

alapellátás 2015 évi (háziorvos, védőnő) tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a háziorvost és a védőnőt  a beszámoló 

elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 531/2016.(V.26.) határozata Berente 

egészségügyi alapellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Berente egészségügyi 

alapellátás 2015 évi (háziorvos, védőnő) tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a háziorvost és a védőnőt  a beszámoló 

elfogadásáról értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

4. Napirendi pont 

Tájékoztató Berente Község Önkormányzatának (megszűnt) Szociális és Egészségügyi Bizottságának 

2015. évben végzett munkájáról, tevékenységéről  

 

Furák Róbert képviselő mint a megszűnt Szoc.biz. elnöke ismerteti a Szociális- és Egészségügyi 

Bizottság 2015. augusztus 01. – 2016. március 31. terjedő időszakról készült beszámolót. A bizottság a 

mindenkori hatályban lévő helyi szociális rendeletben foglaltaknak megfelelően vizsgálta a települési 
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egészségügyi támogatási kérelmeket, valamint szociális étkezési támogatási kérelmeket is. 

Megállapítható, hogy a helyi szociális támogatási rendszer sikeres, igazságos és hatékony támogatásokat 

nyújtó átalakításával a 2014. októberét megelőző időszak visszaélései, aránytalan juttatási formái 

megszűntek. A képviselő-testület döntése alapján a bizottság működése 2016. 03. 31. nappal megszűnt és 

munkáját a testület vette át.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke:  a Gazdasági, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság megtárgyalta 

a (megszűnt) Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. augusztus 01. – 2016. március 31. terjedő 

időszakról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(V.26.) határozata (megszűnt) 

Szociális- és Egészségügyi Bizottságának 2015. évben végzett munkájáról, tevékenységéről  

 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a (megszűnt) Szociális- 

és Egészségügyi Bizottság  2015 évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a bizottság volt elnökét  a beszámoló elfogadásáról 

értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 532/2016.(V.26.) határozata (megszűnt) 

Szociális- és Egészségügyi Bizottságának 2015. évben végzett munkájáról, tevékenységéről  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a (megszűnt) Szociális- 

és Egészségügyi Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli 

kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a bizottság volt elnökét a beszámoló elfogadásáról 

értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Roza László István polgármester köszöni a bizottság munkáját. 

Furák Róbert képviselő: köszönöm a bizottság tagjainak munkáját. Kiemelem: a bizottság, mint csapat 

volt erős.  

 

5. Napirendi pont 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása  
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Roza László István polgármester ismerteti az előterjesztést Berente Község Önkormányzatának 2015. 

évi költségvetési rendeletének módosítására.  

Berente Község Önkormányzata a 6/2015. (II. 28.) önkormányzati rendeletével fogadta el az 

önkormányzat 2015. évi költségvetését, amelyben megtervezte a 2015. évi kiadási és bevételi 

előirányzatokat, az akkor ismeretes jogszabályok, támogatási szerződések és egyéb tényezők alapján. Az 

elmúlt három hónap alatt azonban ezek a tervezett kiadási és bevételi előirányzatok részben teljesültek, új 

tények merültek fel, új pályázatokat (közfoglalkozatási programok) nyújtott be az önkormányzat, 

melyekre tekintettel szükséges a költségvetés áttekintése, az előirányzatok módosítása. 

Ortó Istvánné pü. főm.: részletesen ismerteti a Szent Borbála Idősek Otthona, a Berentei Település 

Gondnokság, a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet, a Berentei Művelődési Ház és a Közös 

Önkormányzati hivatal előirányzat módosításait.  

Roza László István polgármester: miért van szükség az előirányzat módosításra? 

Ortó Istvánné pü.főm.: az önkormányzat a költségvetésébe meghatároz egy irányszámot mindegyik 

intézménynek. Számba kell venni a bevételeket, önkormányzati támogatásokat, pályázatokat, illetve saját 

bevételeket és az előző évi pénzmaradványt. Számba kell venni a személyi juttatásokat létszámkeret 

alapján, dologi kiadásokat, milyen beruházásokat határoz meg az intézmény. Ha megvan a keret az a 

tartalék alapot fogja képezni. Vannak olyanok, amik nem voltak betervezve, a tartalékalapból lesz 

finanszírozva, a testület határozattal dönt róla. Egyrészt ezzel változik az előirányzat. Állami támogatások 

tekintetében két felmérés készül egy évben a normatív támogatásokkal kapcsolatban, a változások 

átvezetésre kerülnek. Módosulhat a saját bevétel is, pld. ha az adóbevétel több vagy kevesebb lesz, akkor 

is módosítani kell az előirányzatot. Ha évközben jelentkeznek olyan többletfeladatok, azokra a 

feladatokra biztosítani kell az önkormányzatnak a forrást. 

Roza László István polgármester: benne van a 2014. évről áthozott munkák is? 

Ortó Istvánné pü. főm.: ha pótmunkák adódnak, nyilván módosítani kell, ha nincs biztosítva előirányzat, 

akkor nem vállalhat kötelezettséget.  

Tóth Tamás képviselő: a bizottsági ülésen elhangzott, hogy részletes kimutatást kérünk, hogy jobban 

átlátható legyen a költségvetés.  

Nyeste József képviselő: egyéni felelősségvállalásra hívom fel a figyelmet. Lehet, hogy keményebben 

kellene határozatokat hozni és nem lennének költségvetés módosítások. Felhívom az intézményvezetők 

figyelmét arra, hogy a költségvetés tervezésekor tudni kell azt, hogy bizonyos eszközök mikorra 

várhatóan fognak elromlani, ezek az előre tervezések fontosak. Ha a személyes felelősséget magasabb 

fokra helyeznénk, talán nem lenne ennyi módosítás. 

Furák Róbert képviselő: ami tervezhető jelenjen meg a költségvetésbe, ami ad hoc jellegű az kerüljön a 

testület elé. Azt látom, hogy a működési problémákra nincs tervezett válasz pld. elromlott eszközök 

javítása, ez eseti kérelemként jelenik meg.  

Roza László István polgármester: módosítás mindig van, Berentének van bevétele, a közcélúakra 

megkapjuk a támogatásokat.  
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Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi bizottság 3 igen, 1 

tartózkodással elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását. 

Roza László István polgármester: Javasolja az előerjesztésben szereplő rendelet tervezet elfogadását. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 

5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.28.) rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

 

6. Napirendi pont 

Berente Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, 

zárszámadás elfogadása 

 

Ortó Istvánné pü. főm: a képviselő-testület 2015. II. 28-án fogadta el az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra 

került. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését hiány nélkül fogadta el. A 

költségvetést az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékosság jellemezte.  

Részletesen ismerteti a számadatokat. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az önkormányzat 3 igen, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja az Önkormányzat 

2015. évi költségvetési rendeletének módosítását. 

Roza László István polgármester javasolja az írásbeli előerjesztés indoklása szerint, mely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi a rendelet tervezettel együtt - annak elfogadását javasolja. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 

6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

(a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

 

7. Napirendi pont 

A helyi közművelődés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Roza László István polgármester szó szerint ismerteti a helyi közművelődés szabályairól szóló rendelet 

tervezetet. 

Nagy Boglárka jegyző: a rendeletet tervezetet elkészítettem, kikértem a művelődés szervező véleményét 

a rendelettel, a közösségi színtér és a könyvtár nyitva tartásával kapcsolatban. Jogszabály szerint készült 

el a rendelet tervezet. Bizottsági javaslat alapján más szervezetek vonatkozásában a közművelődési 

szakember kezdeményezésére a polgármester dönt a helyiségek igénybe vételének lehetőségéről.  

Kissné Bencs Gabriella művelődés szervező részletesen ismerteti a közösségi színtér és a könyvtár 

nyitvatartási rendjét.  
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Roza László István polgármester az elmondott nyitvatartási idő és a rendelet tervezetben szereplő 

ellentmondásos. 

Nyeste József képviselő: a művelődésszervező ki van szolgáltatva, egyedüli szakember, végrehajtási 

kötelessége van. Leromboltuk a Művelődési házat, a polgármester által felolvasott dolgok szépek. Egyet 

viszont sugároz: felelős a polgármester.  

Roza László István polgármester: a Művelődési ház működni fog, ez az én felelősségem. Az 

intézményben dolgozók szabadkezet is kapnak, az idő majd eldönt mindent. A hivatal minden segítséget 

megad, viszont ők a szakemberek.  

Furák Róbert képviselő: a közösségi színtér tekintetében elhangzott, hogy reggel 7,00 órától este 21,00 

óráig igénybe vehető. A rendeletben az az időpont van megjelölve, amikor szakember is jelen van.  

A Művelődési ház mint önálló intézmény megszűnt, szakfeladatként a hivatalhoz csatlakozott. Nem látom 

egyelőre, hogy jó döntés volt. Azt látom, hogy a programok jó irányt vesznek, a szakmai feladatoknál 

legyen meg az önálló végrehajtás, nem szabad felettes döntést hozni.  

Tóth Tamás képviselő: a bizottsági ülésen az hangzott el, hogy a felelősség legyen azé, aki ott dolgozik. 

Nagy Boglárka jegyző: a bizottsági ülésen lévő javaslat szerint a szerződések elkészítésében ne a hivatal 

pénzügyi ügyintézője legyen aki előkészíti azt, mint ahogy azt a bizottsági ülésen is elmondja, továbbra is 

fenntartja, hogy szükséges a hivatal és annak dolgozójának bevonása, mert tartalma több esetben sem 

felelt meg, így ha együtt készítik elő, annak csak előnye lehet. Főleg azért, mert a kiadott mintát sem 

sikerült kitölteni, abból inkább töröltek bekezdéseket, mely azt okozta, hogy több esteben is visszakellett 

küldeni újra aláírásra azt a feleknek.  

Roza László István polgármester: javaslatot kérek a közösségi színtér nyitva tartására. 

Kissné Bencs Gabriella művelődés szervezető: javaslom a rendelet tervezetben foglalt nyitvatartási idő 

elfogadását. 

Roza László István polgármester: javaslom a Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet 

elfogadását a javasolt módosításokkal elfogadni. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

( a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

8. Napirendi pont 

Beszámoló a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról  

 

Nagy Boglárka jegyző: a jegyzői feladatokat 2015. november 16. napjától látom el. A közös 

önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult település (Alacska, Berente) önkormányzatai által 

jóváhagyott a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás, valamint a hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Alacska településen a közös önkormányzati hivatalnak 

kirendeltsége működik igazgatási és pénzügyi tevékenység végzésére. A Hivatalt létrehozó települések 

közül mindkét település önálló hivatalt tart fenn.  
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Részletesen ismerteti a hivatali dolgozók munkaterületek szerinti megoszlását, a feladatellátást a 

Kirendeltségen és Berente székhelyen. Kitér a képviselő-testületi ülések számára, hozott határozatok és 

rendeletek számára.  

 

Tóth Tamás képviselő: lakossági észrevétel: a hivatal nyitvatartási rendjével vannak aggályok. 

Mindenképpen egy rendszerként kell, hogy működjön, a segítőkészség is kell hogy legyen a hivatalban 

dolgozó szakembergárda.  

Furák Róbert képviselő: az elhangzott számadatokból kiderült, hogy átlagosan 35 db határozat születik 

egy ülésen. Alacskával összehasonlítva Berente többszörösét teljesíti, rendkívül tartalmas és szerteágazó 

döntések vannak. Elmondja, hogy részletes és jól felépített a beszámolót kaptak.  

Pogány Sándor képviselő: valóban nagy mennyiségű munka van a hivatalban, de nemmel fogok 

szavazni. Vannak problémák a lakosság részéről, az ügyintézés tartalma kapcsán is vannak problémák, a 

képviselői munka előkészítésében is van hiba. Ha nincs megfelelően előkészítve egy anyag, visszakerül a 

képviselő-testület elé, nem tartjuk be a határidőket. Sok fejlődési lehetőség van még. 

Nyeste József képviselő: van olyan lakos, aki nem kapja meg a választ, hogy miről döntött a testület, 

nem kapnak visszajelzési értesítést. 

Roza László István polgármester: pozitív dolgok is vannak.  A hivatal dolgozóinak az elmúlt 

időszakban olyan munkát kellett elvégezni, amit idáig nem kellett, a reformok itt is elkezdődtek, főleg 

mióta jegyző asszony munkába állt.  

Furák Róbert képviselő: a testület sok rendeletet hozott, valósuljanak meg és kerüljenek végrehajtásra. 

Ha ez betartásra kerül, nagyot fogunk előre lépni.  

Roza László István polgármester: határidők: voltak olyan ügyek pld. 2012. évben hozott határozatok 

nem voltak végrehajtva, de ezek elindultak. 

Furák Róbert képviselő: ha nem tanulunk a hibáinkból, nem tudunk előre haladni, a hibáinkból tanulni 

kell, nagy feladatot ró a hivatalra és Jegyző asszonyra. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi Ügyrendi bizottság megtárgyalta a 

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról készült beszámolót és elfogadásra javasolja. 

Roza László István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 533/2016.(V.26.) határozata a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015.  évi  munkájáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 

évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

9. Napirendi pont 
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Berentei Tündérkert Óvoda 2016/2017. Nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása  

 

Kalász Lászlón óvoda vezető ismerteti az előterjesztést. 2016/2017.-es nevelési évben a várható 

gyermeklétszám normatíva szerint Berentén 26 fő, Alacskán 15 fő van megjelölve. A 2,5 éves gyermekek 

a normatívában nem szerepelnek, rájuk pénzt nem kapunk, de a várható létszám velük együtt Berentén 32 

fő, Alacskán 18 fő lehet. Eredetileg 2 csoport indítását terveztem Alacskával együtt, de mivel jöttek 

külsős jelentkezők is szükséges 3 csoport. Ehhez szükség van 1 óvodapedagógus felvételére.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi Ügyrendi bizottság megtárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a 3 csoport indítását, az 1 fő óvodapedagógus foglalkoztatását 

pedig határozatlan időre. 

Roza László István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 534/2016.(V.26.) határozata a Berentei 

Tündérkert Óvoda intézményben a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számának meghatározásáról  

 

Berente Község Képviselőtestülete, mint a Berentei Tündérkert Óvoda fenntartója – a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése és ugyan ezen jogszabály 4. 

számú melléklet alapján - az intézményben „3 csoport” számát engedélyezi a 2016-2017-ös 

oktatási évre.  

 

Határidő: Azonnal  

Felelős: polgármester  

  intézményvezető 
 

10. Napirendi pont 

Az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

2016. évi élelmezési normák felülvizsgálata  

 

Roza László István polgármester szó szerint ismerteti a Szent Borbála Idősek Otthona intézményi és 

étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet tervezetet és a 2016. évi élelmezési normát.  

Dobi Andrea intvez. A 2015. éviben a konyha gazdaságos működésének tapasztalatait összegyűjtve 

kérem a képviselő-testületet, hogy a 2016. június napjától tervezett nyersanyag norma összegét elfogadni 

szíveskedjenek. A módosításra azért van szükség, mert a konyhai beszerzéseket megvizsgálva, az eltelt 

időszak ellenőrzési tapasztalatait felhasználva, a kalória és tápanyag igény jogszabály szerinti 

szükségletet figyelembe véve elengedhetetlen a norma összegének módosítása, minőségi étkezés 

biztosításához.  

Roza László István polgármester: ami fontos, hogy jó minőségű ételeket fognak elkészíteni, áremelés 

nélkül.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: Bizottsági javaslat szerint a étel kiszállítási költsége bruttó 

62 Ft, a vendégszoba ára egységesen 2.000.- Ft/éjszaka/fő legyen.  
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Roza László István polgármester javasolja az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló rendelet 

elfogadását az elhangzott módosításokkal. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 

8/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete 

Az intézményi és étkezési térítési díjakról 

(a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

 

Roza László István polgármester a 2016. június 01. napjától az étkezési nyersanyag norma elfogadását. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének ..../2016. (V.26.) határozata a gyermekek 

napközbeni ellátását biztosító intézmények, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások intézményi nyersanyag normáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 2016. Június 1. napjától a fenntartásában működő Szent 

Borbála Idősek Otthona telephelyén működő étkeztetést is biztosító intézményben alkalmazott nyersanyagnormát az 

alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 

 

A 
tízórai 

nyersanyag 

norma 
(Ft/fő/nap) áfa 

nélkül 

B 

Ebéd 
Nyersanyag norma 

(Ft/fő/nap) áfa 
nélkül 

C 
Uzsonna 

Nyersanyag 

norma 
(Ft/fő/nap) áfa 

nélkül 

D 
Nyersanyag 

norma összesen 

E 

Fizetendő 

100 %-os térítési díj 
 

1.Óvoda 78 168 70 316 401.- 

2.Általános isk. 

napközi otthon 

(napi 3x) 

100 250 80 430 546.- 

4. Munkavállalók 
étkeztetése (napi 

1x)  

0 322 0 322 415.- 

5. Szociális 
étkezők, 

alapellátás  

150 322 70 542 Sávok  a rendeletben  

6. Vendégebéd  0 322 0 322 602.- 

5X-i étkeztetés:  
OTTHON 

REGGELI 156 

TÍZÓRAI  73 

EBÉD 268 

UZSONNA 75 

VACSORA 148 

nyersanyag norma összesen 
(Ft/fő/nap) áfa nélkül 

720 

DIÉTÁS 

REGGELI 156 

TIZÓRAI 73 

EBÉD 268 

UZSONNA 75 

VACSORA 148 

nyersanyag norma összesen 
(Ft/fő/nap) áfa nélkül 

720 

 
A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a döntésről az intézmény 

vezetőjét értesítse.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

Felelős: polgármester  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 535/2016. (V.26.) határozata a gyermekek 

napközbeni ellátását biztosító intézmények, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások intézményi nyersanyag normáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 2016. Június 1. napjától a fenntartásában működő Szent 

Borbála Idősek Otthona telephelyén működő étkeztetést is biztosító intézményben alkalmazott nyersanyagnormát az 

alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 

 

A 

tízórai 
nyersanyag 

norma 

(Ft/fő/nap) áfa 
nélkül 

B 
Ebéd 

Nyersanyag norma 
(Ft/fő/nap) áfa 

nélkül 

C 

Uzsonna 
Nyersanyag 

norma 

(Ft/fő/nap) áfa 
nélkül 

D 

Nyersanyag 
norma összesen 

E 
Fizetendő 

100 %-os térítési díj 

 

1.Óvoda 78 168 70 316 401.- 

2.Általános isk. 

napközi otthon 
(napi 3x) 

100 250 80 430 546.- 

4. Munkavállalók 

étkeztetése (napi 
1x)  

0 322 0 322 415.- 

5. Szociális 

étkezők, 
alapellátás  

150 322 70 542 Sávok  a rendeletben  

6. Vendégebéd  0 322 0 322 602.- 

5X-i étkeztetés:  
OTTHON 

REGGELI 156 

TÍZÓRAI  73 

EBÉD 268 

UZSONNA 75 

VACSORA 148 

nyersanyag norma összesen 
(Ft/fő/nap) áfa nélkül 

720 

DIÉTÁS 

REGGELI 156 

TIZÓRAI 73 

EBÉD 268 

UZSONNA 75 

VACSORA 148 

nyersanyag norma összesen 
(Ft/fő/nap) áfa nélkül 

720 

 
A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a döntésről az intézmény 

vezetőjét értesítse.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

Felelős: polgármester  

 

 

Roza László István polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a térítési- és 

szolgáltatási díjakat. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …../2016.(V.26.) határozata az önkormányzat 

konyháján biztosított munkahelyi és vendég étkeztetés térítési díjáról és a Szent Borbála Idősek 

Otthona által nyújtott szolgáltatások díjáról  
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent Borbála Idősek 
Otthonában a munkahelyi vendéglátás és vendég étkeztetés intézményi térítési díjáról 2016. június 1. 
napjától kezdődően az alábbiak szerint határoz: 
 
1. A határozat hatálya kiterjed az önkormányzat konyháján alkalmazotti és vendégétkeztetést 
igénybe vevőkre, valamint az önkormányzat fenntartásban működő valamennyi intézmény és a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású közoktatási  intézmény alkalmazottaira és az 
egyes szolgáltatást igénybevevőkre.  
2. A térítési díj megállapítása a napi ebéd menüre vonatkozik, az étkeztetést igénybe vevők ebéd 
igénybe vételére jogosultak. 
3. A felnőtt étkeztetés térítési díja a nyersanyagnorma és az intézményi rezsiköltség áfával növelt 
összege.  
4. Az önkormányzat az ebéd kiszállítás díját bruttó 62.- Ft/alkalom összegben határozza meg. 
6. Az étkezés rendszeres igénybe vétele esetén e határozat melléklete szerinti megrendelőt kell 
alkalmazni. 
7. Az élelmezésvezető jogosult a konyhai kapacitás terhére csoportos vendégétkeztetés biztosítására. 
A térítési díjat a csoport által kért menüsor alapján , a mellékelt étlapban szereplő árak alapján 
számolja.  
8. A munkahelyi és vendég étkeztetés e határozatban nem szabályozott kérdéseiben az 
élelmezésvezető dönt. 
9. A szent Borbála Idősek Otthona által nyújtott szolgáltatások díja:  
 

Intézményi szolgáltatások  nettó térítési díj 
Ft 

Áfa % Bruttó ft  

TV készülék használata 1016 ft/hó 27 1290 ft/hó 

Házi mozi használata 305 ft/hó 27 387 ft/hó 

Számítógép használata  306 ft/hó 27 387 ft/hó 

DVD lejátszó használata 203 ft/hó 27 258 ft/hó 

Videó használata  203 ft/hó 27 258 ft/hó 

Hálózatra csatl.zott rádió-magnó készülék 
haszn  

508 ft/hó 27 645 ft/hó 

Vendégszállás  1695 ft/fő/éj  18 2000 
ft/fő/éj  

Vendégétkezés  Reggeli, vacsora  282 ft/fő/ nap 27 358 ft/fő/ 
nap 

Vendégebéd 474 ft/fő/ nap 27 602 ft/fő/ 
nap 

Önkormányzati dolgozói ebéd  326 ft/fő/ nap 27 414 ft/fő/ 
nap 

Hideg-meleg konyhai szolgáltatás     

Mosodai szolgáltatás  390,80 ft/kg 27 496 Ft/kg 

Étkezési kiszállítási díj:     

0 -50400 ft/hó jövedelem között  14ft/alk  0 14ft/alk  

50401 – 61600 ft/hó jövedelem között  26ft/alk  0 26ft/alk  

61601 72800 ft/hó jövedelem között  38 ft/alk  0 38 ft/alk  

72801 – 82000 ft/hó jövedelem között  50 ft/alk  0 50 ft/alk  

82001 – 92000 ft/hó jövedelem között  62 ft/alk  0 62 ft/alk  

92001 – ft/hó jövedelem felett  62 ft/alk  0 62 ft/alk  

 
 
E határozat 2016. június 1. napján lép hatályba.  
Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szent Borbála Idősek Otthona által nyújtott 
szolgáltatások térítési díjáról szóló 21/2015.(I.29.) határozat intézményi része.  
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Felelős: polgármester, élelmezés vezető 
Határidő: folyamatos 
 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7fő. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 536/2016.(V.26.) határozata az önkormányzat 

konyháján biztosított munkahelyi és vendég étkeztetés térítési díjáról és a Szent Borbála Idősek 

Otthona által nyújtott szolgáltatások díjáról  

 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent Borbála Idősek 
Otthonában a munkahelyi vendéglátás és vendég étkeztetés intézményi térítési díjáról 2016. június 1. 
napjától kezdődően az alábbiak szerint határoz: 
 
1. A határozat hatálya kiterjed az önkormányzat konyháján alkalmazotti és vendégétkeztetést 
igénybe vevőkre, valamint az önkormányzat fenntartásban működő valamennyi intézmény és a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású közoktatási  intézmény alkalmazottaira és az 
egyes szolgáltatást igénybevevőkre.  
2. A térítési díj megállapítása a napi ebéd menüre vonatkozik, az étkeztetést igénybe vevők ebéd 
igénybe vételére jogosultak. 
3. A felnőtt étkeztetés térítési díja a nyersanyagnorma és az intézményi rezsiköltség áfával növelt 
összege.  
4. Az önkormányzat az ebéd kiszállítás díját bruttó 62.- Ft/alkalom összegben határozza meg. 
6. Az étkezés rendszeres igénybe vétele esetén e határozat melléklete szerinti megrendelőt kell 
alkalmazni. 
7. Az élelmezésvezető jogosult a konyhai kapacitás terhére csoportos vendégétkeztetés biztosítására. 
A térítési díjat a csoport által kért menüsor alapján , a mellékelt étlapban szereplő árak alapján 
számolja.  
8. A munkahelyi és vendég étkeztetés e határozatban nem szabályozott kérdéseiben az 
élelmezésvezető dönt. 
9. A szent Borbála Idősek Otthona által nyújtott szolgáltatások díja:  
 

Intézményi szolgáltatások  nettó térítési díj 
Ft 

Áfa % Bruttó ft  

TV készülék használata 1016 ft/hó 27 1290 ft/hó 

Házi mozi használata 305 ft/hó 27 387 ft/hó 

Számítógép használata  306 ft/hó 27 387 ft/hó 

DVD lejátszó használata 203 ft/hó 27 258 ft/hó 

Videó használata  203 ft/hó 27 258 ft/hó 

Hálózatra csatl.zott rádió-magnó készülék 
haszn  

508 ft/hó 27 645 ft/hó 

Vendégszállás  1695 ft/fő/éj  18 2000 
ft/fő/éj  

Vendégétkezés  Reggeli, vacsora  282 ft/fő/ nap 27 358 ft/fő/ 
nap 

Vendégebéd 474 ft/fő/ nap 27 602 ft/fő/ 
nap 

Önkormányzati dolgozói ebéd  326 ft/fő/ nap 27 414 ft/fő/ 
nap 

Hideg-meleg konyhai szolgáltatás     
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Mosodai szolgáltatás  390,80 ft/kg 27 496 Ft/kg 

Étkezési kiszállítási díj:     

0 -50400 ft/hó jövedelem között  14ft/alk  0 14ft/alk  

50401 – 61600 ft/hó jövedelem között  26ft/alk  0 26ft/alk  

61601 72800 ft/hó jövedelem között  38 ft/alk  0 38 ft/alk  

72801 – 82000 ft/hó jövedelem között  50 ft/alk  0 50 ft/alk  

82001 – 92000 ft/hó jövedelem között  62 ft/alk  0 62 ft/alk  

92001 – ft/hó jövedelem felett  62 ft/alk  0 62 ft/alk  

 
 
E határozat 2016. június 1. napján lép hatályba.  
Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szent Borbála Idősek Otthona által nyújtott 
szolgáltatások térítési díjáról szóló 21/2015.(I.29.) határozat intézményi része.  
 
Felelős: polgármester, élelmezés vezető 
Határidő: folyamatos 
 

11. Napirendi pont 

100%-os önkormányzati tulajdonú Nonprofit Gazdasági Társaság alapítása  

 

Nagy Boglárka jegyző: a képviselő-testület 2014. évben jóváhagyta a Nonprofit Kft. Alapító Okiratát, 

mely akkor nem került végrehajtásra, azóta jogszabályi változás történt, új Alapító Okirat meglétére van 

szükség. A Lichy Ügyvédi iroda készítette el az Alapító Okiratot. A Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

3 év időtartamra kerül megbízásra. A pályázati kiírást több internetes oldalon és újságokban jelent meg. A 

Nonprofit kft. üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági 

társaság tevékenységéből származó nyereség a Kft. vagyonát gyarapítja. A gazdasági társaság 

alapításához társasági szerződés megkötése, egyszemélyes gazdasági társaságnál Alapító Okirat 

elfogadása szükséges. A korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló 

törzstőkével alakul, és a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak a törzsbetétének szolgáltatására és 

társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A 

társaság kötelezettségeiért a tag nem felel. Nonprofit Kft. minimum 3.000.000.- Ft-os törzstőkével 

alapítható, az alapításhoz a legalacsonyabb törzstőke rendelkezésre bocsátását javasoljuk.  

Roza László István polgármester: a Település Gondnokság és a Műszaki Ellátó Szervezet dolgozóit a 

változásról értesíteni szükséges.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elfogadásra 

javasolja a Nonprofit Kft. Alapító Okiratát és a 3 mFt törzstőke jóváhagyását. 

Roza László István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 537/2016.(V.26.) határozata Berente Nonprofit 

kft. létrehozásának előkészítéséről  

 



C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\YE7JN054\jkv05_26 ny ülés_javit́ott.doc18 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot kíván alapítani az 

előterjesztésben, alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása érdekében.  

 

Az alapító okiratot a képviselő testületi ülésen tett módosításokkal egységes szerkezetben 

fogadja el akként, hogy az ügyvezető személye a következő ülésen kerül kiválasztásra.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat jegyzőjét, hogy a Berentei Műszaki Ellátó 

Szervezet és Berentei Településgondnokság Intézmények megszűnése, a Kft-be való beolvadása 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg és a következő ülésre a megszüntető okiratokat 

terjessze a képviselő testület elé.  

 

A képviselő testület felhatalmazza a jegyzőt és az önkormányzat jogi képviseletével megbízott 

Lichy ügyvédi irodát, hogy a munkavállalók tájékoztatása, és a bejegyzéssel kapcsolatos 

teendőket végezze el.  

 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. Június 30.  

Felelős: polgármester, jegyző  
 

 

12. Napirendi pont 

Berente Község Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása  

 

Roza László István polgármester részletesen ismerteti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

bérletének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet tervezetet.  

Nagy Boglárka jegyző: a rendelet tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően jött létre. A 

képviselő-testület a 23/2014. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletével dönt az önkormányzati 

tulajdonú lakások bérbeadásáról, mérlegelve a kérelmek egyedi jellegét, a kérelmezők körülményeit.  

Jelenleg megkötött szerződések sok esetben eltérnek egymástól ( pld.: a közös költség tekintetében ).Így 

fordulhatott elő az is, hogy a mai napig is an az önkormányzatnak a bérbe adásból eredő kintlévősége, 

nyilvántartásunk szerint 1.935.000.- Ft.  

A rendelet tervezet a bizottsági ülésen megtárgyalásra került. Új kérelem benyújtása esetén előnyt fog 

élvezni, akinek nincs tartozása, a kauciótól eltekintünk a javaslat szerint. A rendelet szabályozza a 

lakásbérlet megszűnésének feltételeit, a lakbér mértéke nem változott. Javasoltuk elfogadni a határozatot 

is a közös költség megfizetése tekintetében. 2016. június 01-vel értesítve lesznek a bérlők. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a rendelet arra szolgált, hogy egységesíteni kell a bérleti 

szerződéseket. Közös költség: van akinek kifizette az önkormányzat, van akinek nem. Nagyon fontos a 

bérleti szerződés megkötésekor, hogy akinek lejárt tartozása áll fenn az önkormányzat felé, felesleges 

beadni a kérelmet. A mostani bérlőkre a mostani rendelet fog érvényesülni. Van olyan bérlők, aki 7 éve 

nem fizet semmit, az önkormányzattól kapott támogatások bele lettek számolva a bérleti díjba.  

Furák Róbert képviselő: a megállapodásban rögzített bérleti díjakat és közüzemi díjakat a bérlő fizesse. 

Egységes elvek alapján lesz elbírálva mindenki, ha nem teljesíti a feltételeket, akkor az együttműködés 

meg fog szűnni.  
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Nyeste József képviselő: 2016. május 31-én lejártnak a bérleti szerződések, az új bérleti szerződést már 

június 1-től meg kellene kötni. Ha ezeket a feltételeket betartja a testület, akkor lesz több család, aki 

utcára kerül. Az önkormányzati lakásban élőknek sok a tartozásuk, 6 hónappal ezelőtt volt egy 

elbeszélgetés. Ha nem is tudják egy összegben törleszteni az adósságukat, de legalább hajlandóságot 

mutassanak a hátrányuk kiegyenlítésére. Arra lennék kíváncsi, hogy be fogjuk-e tartani a rendeletet, vagy 

akinek tartozásuk van, kapnak-e még menedéket. Ha elfogadja a testület a rendeletet, akkor szerdától ki 

kell értesíteni a bérlőket az esetleges kilakoltatásról is, elég embertelennek tartom. Óriási a felelőssége a 

testületnek. az ott lakó embereknek is van felelőssége, hogy felhalmoztak ilyen nagy összegű adósságot, 

de ezt el kell dönteni. 

Tóth Tamás képviselő: van igazság abban, amit Nyeste képviselő mond. Minden évben visszatérő 

kérdés ez. Két lehetőség van: vagy szociális alapon működteti az önkormányzat, vagy aki nem fizet, azt 

kilakoltatja. Itt azokról van szó, akik több éve nem fizetnek. A bizottsági ülésen szóba került az is, hogy 

sokat foglalkozunk ezzel. Mi lesz ha nem lesz 40 eFt? – ebből vontuk le a tartozásokat, egyik zsebünkből 

a másikba tesszük.  

Roza László István polgármester: ilyen formában nem igazán fogom támogatni, elveszítik azok az 

emberek az otthonukat, akiknek tartozásuk van. Volt idejük az embereknek, hogy rendezzék a 

tartozásukat, tudjuk, hogy van aki nem fizette a bérleti díjat 7 éven keresztül, az önkormányzat pedig 

hagyta, hogy ne kelljen ezeknek az embereknek fizetni. Következetes mérlegelés után lehet ezeket 

megtenni. Nem volt figyelve, hogy mikor járnak le a bérleti szerződések, van mind a két félnek 

felelőssége a dologban. Így pálcát törni emberek felett – át kell gondolni. Vannak olyanok, akik 

hajlandóságot mutattak még ha a 40 eFt-ból is. Fontos dolog, hogy mérlegelni kell a sorsokat, 

mondhatjuk, hogy adunk még türelmi időt. Sok embernek 300-400 eFt-os tartozás halmozódott fel, aki 

megpróbálta valahogy rendezni, nem szabad pálcát törni, még ezeknek kellene időt adni.  

Tóth Tamás képviselő: 3 hónap utáni tartozás után sem rendezték, nem figyelte senki. A 40 eFt-ot sem 

akarják, hogy vonják le, a testület hozta meg ezt a döntést. Itt vannak a fiatalok, vannak kérvények, 

fizetnék az albérletet, vagy törjünk pálcát felettük? lehet itt szimpatizálni, de az a lényeg, hogy ki nem 

fizet, az nem fizet.  

Furák Róbert képviselő: az elmúlt években több 100 eFt tartozás halmozódott fel. Vagy most 

meghozunk egy olyan döntést, hogy a szociális bérlakás rendszerünk és gazdálkodásunk a szabályoknak 

megfelelő legyen, vagy a régit folytatjuk tovább. Tudom, hogy emberek kerülhetnek utcára. Mivel fogjuk 

megváltoztatni az ő helyzetüket? Azt nem lehet, hogy tologatom az ő problémájukat. Akkor gazdálkodik 

tisztességesen, ha a kiadás feltételeit minden bérlő teljesíti, aki ezt nem tudja fizetni, nem a bérlakás 

rendszerbe kell kezelni.  

Tóth Tamás képviselő: ezek a szerződések réges rég lejártak, nincs élő szerződésük. Jönnek a kérelmek, 

nem baj, hogy van tartozása.  

Nagy Boglárka jegyző: maximum 1 évre adható bérbe az ingatlan, előnyt élvez, ha nincs tartozása. Első 

körben lehet olyan szerződést kötni, hogy csak 3 hónapra, vagy részletfizetési megállapodást lehet kötni, 

erre van lehetőség. Először el kell indulni a rendelet szerint eljárva. Ebben a helyzetben a másik fél az 
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önkormányzat, szociális munkásként ott kell állnunk a bérlők mellett, ez nem mindenkire vonatkozik. 

Mindenkivel más és másként kell megkötni a szerződéseket, ha nem tudjuk kezelni, akkor kell 

felmondani a szerződést.  

Nyeste József képviselő: kérdés, hogy elfogadjuk-e a kilakoltatás tényét vagy nem, esetleg a jegyző által 

elvázolt esetben, egy harmadik esélyt adunk – ebben kell dönteni. 

Tóth Tamás képviselő: hogy fogunk mérlegelni? Ki kell nevezni az önkormányzatot egy banknak, bárki 

forduljon bizalommal. Elment egy csomó idő a semmivel.  

Nyeste József képviselő: itt emberi életekről van szó. Azt, hogy milyen egy nyomorult élet, csak az 

tudhatja, akit a szele már megcsapott. A kormány is hoz olyan rendeleteket, amit ők még nem tudnak 

érzékelni. Amellett vagyok, hogy adjunk még haladékot, ha most ezt elfogadjuk, hogy kilakoltatás, 1-jétől 

ezeknek az embereknek nincs lakásuk, hontalanok lesznek. Nem tudom vannak-e benne gyerekek, 

szerintem igen.  

Pogány Sándor képviselő: vannak olyan tartozók, akikkel huzamosabb ideje probléma van, juttatások 

mellett is ennyi tartozás fenn áll. Azt tapasztalom, hogy más helyre megy el a pénz pld. dohányzás. Meg 

lehet nézni, hogy mennyi kert gazos, azt a legkönnyebb mondani, hogy szerencsétlen vagyok. A múltban 

el lett rontva, tipikus eset, hogy a testület hoz egy rendeletet és nincs betartva. Az a kérdés görgetjük a 

problémát vagy megoldjuk. Azt is meg kell nézni, hogy aki szűkös körülmények között él és fizet 

mindent. Élnek olyan emberek Berentén, akik havi 90 eFt-ért eljárnak dolgozni, mindenkinek van 

igazsága. Vagy elkezdünk rendet rakni, vagy marad minden a régiben. 

Roza László István polgármester: itt emberi életekről an szó. Van egy élő rendeletünk, az 

önkormányzat felelőssége volt, hogy nem volt betartva. Be kellett volna tartani, de ez nem így volt. El 

kell jutni arra a szintre, hogy felelősségteljesen kell gondolkozni. Nem turkálhatunk senki zsebébe. Hogy 

ki hibázott a múltban? Van ez dolog, amit meg kell oldani az önkormányzatnak. Emberi életek ne 

sérüljenek.  

 

Felkérem a képviselő-testületet szavazzon az Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérletének 

feltételeiről szóló önkormányzati rendeletről, aki elfogadja igennel szavazzon, aki nem fogadja el 

nemmel.  

  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérletének feltételeiről 

( a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

 

13. Napirendi pont 

A díszpolgári kitüntető cím, a települési kitüntető díjak és elismerések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása 
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Nagy Boglárka jegyző ismerteti az előterjesztést. A régi rendelet hatályát veszti, amennyiben ez a 

rendelet életbe lép.  

 

 A díszpolgári kitüntető címmel erre a célra készített díszoklevél, egy községi asztali zászló és 

nettó 200.000 Ft pénzjutalom jár.  

 Települési kitüntető díjak: 

- Berente Községért Kitüntető Cím pénzjutalma nettó 100.000.- Ft 

- Berente Község szolgálatáért Kitüntető Cím pénzjutalma nettó 50.000.- Ft 

- Testnevelési és Sportdíj pénzjutalma nettó 25.000.- Ft 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elfogadásra 

javasolja a rendeletet. 

Roza László István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet elfogadását. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete 

A díszpolgári kitüntető cím, a települési kitüntető díjak és elismerések alapításáról és 

adományozásának rendjéről 

(a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

 

14. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

14.1. Vöröstölgy Vadásztársaság és Várhegy Vadásztársaság vadászati jog átruházása 

 

Nagy Boglárka jegyző: vadászati ügyben a jegyzői érintettség megszűnt. Amióta a hivatalba léptem, 

folyamatosan vadkárral keresnek meg. Felháborodnak a lakosok, hogy nincs vadháló kiépítve. Ha van 

kerítés, ha nincs, a vad úgy is be fog menni. Arra kérem a testületet, bármilyen megállapodás is születik a 

vadkárra ki kell térni. 

Roza László István polgármester köszönti a Várhegy Vadásztársaság képviseletében megjelent Madai 

Józsefet. 

Madai József Várhegy Vadásztársaság: kéri a képviselő testületet, hogy az önkormányzat tulajdonában 

lévő kb. 130 hektár területű külterületi földek vadászati jogának a Várhegy Vadásztársaság részére 

történő átruházására benyújtott kérelmét támogassa. Garanciát vállal arra, ha bármilyen megkeresés van, 

azt megpróbálják orvosolni.  

Roza László István polgármester: a tavalyi évben elég sok gond volt a vadkárokkal, sok terményt 

tönkretett. Az akkori vadásztársaságnál falba ütköztem, nehéz volt a társasággal kompromisszumot kötni. 

A kapcsolattartás a Várhegy Vadásztársaságnál hogy működik? 

Maradi József Várhegy Vadásztársaság: ez egy új Vadásztársaság, teljesen friss a tagsága is. A vadkárt 

korlátozni lehet a vadászattal. A korábbi Vadásztársaságnál, amelynek tagja voltam, soha nem kellett 

szakértőt hívni, mindig megegyezés született a földtulajdonosokkal. Vadmentesítést nem tudok ígérni, 

ilyen nincs.  

Roza László István polgármester: nekünk nagyon fontos az elérhetőség és a kapcsolattartás. 
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Szabon Gábor Várhegy Vadásztársaság gazdasági vez.: 2017. évtől megváltoznak a vadászterületek. 

A vadászható területek után 300 Ft/ha köteles fizetni a Vadásztársaság a tulajdonosoknak. Sokan nem 

kapták meg ezt az összeget. Amit mi szeretnénk, hogy igazi gazdálkodás folyjon. Amiért ide fordultunk: 

51 %-nak meg kell lenni, hogy a Vadásztársaságnak területe legyen. Személyesen felkeresünk mindenkit. 

Amit mi tudunk nyújtani: lakosság bevonása, cserkész utak- magasles építése, bemutatók tartása. Ahol 

van vad, ott vadkár is van, mindenkivel meg fogjuk találni az emberséges kontaktust.  

Tóth Tamás képviselő: nemcsak a vadkárral, de a vadgazdálkodással is kell foglalkozni. Az előző 

Vadásztársaság nem kártalanította a lakost, nem fizettek bérleti díjat.  

Furák Róbert képviselő: támogatni tudom az együttműködést, fontos, hogy legyen kontaktus, remélem 

sikerül kompromisszumos megoldásokat találni.  

Pogány Sándor képviselő: csupa pozitív dolgot hallottunk, el kellene jutni oda, hogy a károk 

csökkenjenek.  

Madai József Várhegy Vadásztársaság: a felelősségteljes vadgazdálkodáshoz tartozik: megfelelő etetés, 

etetők kihelyezése. Ha a vadnak van mit enni, akkor nem jön be a magánültetvénybe.  

Roza László István polgármester: a Vöröstölgy Vadásztársaság is benyújtotta kérelmét, de nem jelent 

meg a képviselő-testületi ülésen.  

Felkérem a képviselő-testületet szavazzon a Vöröstölgy Vadásztársaság benyújtott kérelméről. Aki 

elfogadja a kérelmet igennel szavazzon, aki nem fogadja el nemmel. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 538/2016.(V.26.) határozata a Vöröstölgy 

Vadásztársaság (3644 Tardona, Jókai út 51.) vadászati jog haszonbérletének megszerzéséhez szükséges 

önkormányzati tulajdonú külterületi földek biztosításáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy elutasítja a Vöröstölgy 

Vadásztársaság (3644 Tardona, Jókai út 51.) vadászati jog haszonbérletéhez biztosítandó önkormányzati 

tulajdonú külterületi földterületek biztosítása iránt benyújtott kérelmét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Roza László István polgármester Felkérem a képviselő-testületet szavazzon a Várhegy Vadásztársaság 

benyújtott kérelméről. Aki elfogadja a kérelmet igennel szavazzon, aki nem fogadja el nemmel. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 539/2016.(V.26.) határozata a Várhegy 

Vadásztársaság (3700 Kazincbarcika, Jókai út 51.) vadászati jog haszonbérletének megszerzéséhez 

szükséges önkormányzati tulajdonú külterületi földek biztosításáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy támogatja a Várhegy 

Vadásztársaság (3700 Kazincbarcika, Jókai út 51.) vadászati jog haszonbérletéhez biztosítandó 

önkormányzati tulajdonú külterületi földterületek biztosítása iránt benyújtott kérelmét.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Madai József Várhegy Vadásztársaság: a gyűléseken képviselni kell valakinek az önkormányzatot, ha 

úgy gondolják én képviselhetem, de ehhez egy meghatalmazás szükséges. A kapcsolattartót ki kellene 

jelölni az önkormányzat részéről. A vadászterületeket ki fogjuk pontosan gyűjteni.  

Szabon Gábor Várhegy Vadásztársaság: kell egy olyan meghatalmazás az önkormányzat részéről, 

hogy a Földhivatalnál eljárhassunk.  

 

14.2. Általános Iskola kérelme 

Gyenesné Kovács Enikő igazgató: Ebben az évben az iskola 3 nyugdíjas pedagógusa részesült arany 

diplomában: Bátor Béla, aki 20 éven keresztül az iskola igazgatója volt, valamint Urbán László és 

Magyar Béláné tanárok. A színes diplomák átadására 2016. június 17-én a Berentei Általános Iskola 

ballagási és tanévzáró ünnepségén kerülne sor. 

A képviselő-testület elfogadta a mai ülésen A díszpolgári kitüntető cím, a települési kitüntető díjak és 

elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletét. 

Javaslat:  

- Bátor Béla volt igazgatót Berente Községért Kitüntető Cím  

- Urbán László volt tanár: Berente Község Szolgálatáért Kitüntető  

- Magyar Béláné volt tanár: Berente Község Szolgálatáért Kitüntető Cím  

Tóth Tamás képviselő: támogatom. 

Furák Róbert képviselő: a kitüntető címek átadására ünnepi testületi ülésen kerüljön sor.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(V.26.) határozata a Berentei 

Általános Iskola javaslatának elfogadásáról, kitüntetői címek adományozásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy elfogadja a Berentei 

Általános Iskola javaslatát az alábbiak szerint: 

- Bátor Béla volt igazgatónak Berente Községért Kitüntető Címet adományoz, pénz jutalma 

nettó 100 000 Ft,  

- Urbán László volt tanárnak Berente Község Szolgálatáért Kitüntető Címet adományoz, 

pénzjutalma nettó 50 000 Ft,  

- Magyar Béláné volt tanárnak Berente Község Szolgálatáért Kitüntető Címet adományoz 

pénzjutalma nettó 50.000 .- Ft. 

A képviselő-testület a kitüntető címek adományozása tekintetében a 10/2016.(V. 26.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak szerint járt el, melynek végrehajtására felhatalmazza az önkormányzat 

polgármesterét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 540/2016.(V.26.) határozata a Berentei 

Általános Iskola kérelmének elfogadásáról, kitüntetői címek adományozásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy elfogadja a Berentei 

Általános Iskola javaslatát az alábbiak szerint: 

- Bátor Béla volt igazgatónak Berente Községért Kitüntető Címet adományoz, pénz jutalma 

nettó 100 000 Ft,  

- Urbán László volt tanárnak Berente Község Szolgálatáért Kitüntető Címet adományoz, 

pénzjutalma nettó 50 000 Ft,  

- Magyar Béláné volt tanárnak Berente Község Szolgálatáért Kitüntető Címet adományoz 

pénzjutalma nettó 50.000 .- Ft. 

A képviselő-testület a kitüntető címek adományozása tekintetében a 10/2016.(V. 26.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak szerint járt el, melynek végrehajtására felhatalmazza az önkormányzat 

polgármesterét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

14.3. Berentei Művelődési ház kérelme, tájékoztatása 

Roza László István polgármester ismerteti a művelődési ház kérelmét. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 

Berentei Művelődési ház kérelmét az alábbiak szerint, melyet az írásos előterjesztés is tartalmaz:  

- Függönyvásárlás 28.000.- Ft 

- Fellépő ruhák varratása: 200.000.- Ft 

- Egészségnap: a kért 30.000.-Ft-on felül + 50.000.- Ft 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének ….2016.(V.26.) határozata a Berentei 

Művelődési ház kérelmének elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy elfogadja a Berentei 

Művelődési ház  kérelmét az alábbiak szerint: 

- Függönyvásárlás: 28.000.- Ft 

- Fellépő ruhák varratása: 200.000.- Ft 

- Egészségnap: 30.000.-Ft a védőnő kérelme alapján, valamint 50.000.- Ft a bizottság javaslata 

alapján.  

A jóváhagyott összeg az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartalékkeret terhére kerül biztosításra  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Művelődési ház programszervező 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő képviselő nem szavazott meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 541/2016.(V.26.) határozata a Berentei 

Művelődési ház kérelmének elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy elfogadja a Berentei 

Művelődési ház  kérelmét az alábbiak szerint: 

- Függönyvásárlás: 28.000.- Ft 

- Fellépő ruhák varratása: 200.000.- Ft 

- Egészségnap: 30.000.-Ft a védőnő kérelme alapján, valamint 50.000.- Ft a bizottság javaslata 

alapján.  

A jóváhagyott összeg az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartalékkeret terhére kerül biztosításra  

Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester, Művelődési ház programszervező 

 

 Művelődési ház tájékoztatása a tervezett rendezvényekről 

Kissné Bencs Gabriella programszervező részletesen ismerteti 2016. májusától 2016. decemberéig 

összeállított programokat és költségeket. 

Pogány Sándor képviselő: a székely kapu 300 eFt-al van betervezve. Kik készítenék? 

Kissné Bencs Gabriella programszervező: a fafaragó tábor készítené, aki a sakkfigurákat is készítette. 

Pogány Sándor képviselő: nem tudom, hogy van-e erre szükség. A gyerekeket bevonják a fafaragásba? 

Kissné Bencs Gabriella programszervező: nem vonják be, saját maguk készítik el. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: javasolja a programok szervezésére 8.825.720.- Ft 

jóváhagyását. A fafaragó tábor költsége pedig az önkormányzat tulajdonában lévő busz igénybevételének 

költségeire rá lehet tenni. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …./2016.(V.26.) határozata a Berentei 

Művelődési ház programjának és költségének elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy elfogadja a Berentei 

Művelődési ház 2016. május hónaptól 2016. december hónapig összeállított rendezvényeinek 

megtartására elkészített programjavaslatokat.  

A programok lebonyolításának költségeire 8.825.720.- Ft-ot hagy jóvá az önkormányzat 2016. Évi 

tartalékkeret terhére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Művelődési ház programszervező 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő képviselő nem szavazott meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 542/2016.(V.26.) határozata a Berentei 

Művelődési ház programjának és költségének elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy elfogadja a Berentei 

Művelődési ház 2016. május hónaptól 2016. december hónapig összeállított rendezvényeinek 

megtartására elkészített programjavaslatokat.  

A programok lebonyolításának költségeire 8.825.720.- Ft-ot hagy jóvá az önkormányzat 2016. Évi 

tartalékkeret terhére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Művelődési ház programszervező 

 

14.4. Képviselői indítvány 

Furák Róbert képviselő ismerteti az indítványt. A Berente, Ady E. utcában a kerítések és a patakmeder 

közötti területek gondozása nem megoldott. Az ott lakók és az intézmény munkatársai több helyen nem 

tudnak füvet nyírni és megfelelően gondozni a kerítések előtti területet. A Berentei Műszaki Ellátó 

Szervezet vezetője felmérte a területeket, melynek révén a megfelelő, egységes, az utcaképet szépítő és az 

estleges kerítés rekonstrukciók miatt bontható burkolattal történő ellátásának költségeire tett javaslatot és 

készítette el árajánlatát, melynek összege: 908.683.- Ft.  
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Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elfogadásra 

javasolja az előterjesztést és a BMESZ által készített árajánlatot. 

Pogány Sándor képviselő: a BMESZ készítsen a József A. úti területre is árajánlatot (amit leszedettünk)  

Roza László István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat A 

változatának elfogadását. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 543/2016.(V.26.) határozata a Berente, Ady E. 

úton elhelyezkedő vizes árok és meglévő kerítések között található gazos területek burkolásának 

elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete akként határozott, hogy a Berentei Műszaki Ellátó 

Szervezet Berente, Ady Endre úton elhelyezkedő vizes árok és meglévő kerítések között található gazos 

területek burkolásának árajánlatát elfogadja és a munka elvégzésére megbízást ad az önkormányzati 

intézmény – Berentei Műszaki Ellátó Szervezet – részére. 

 

A vállalt munka díja bruttó 908.683.- Ft 

A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézményvezetőjével a 

munka elvégzésére megbízási szerződést kössön. 

Az önkormányzat jelen beruházáshoz szükséges előirányzatot a 2016. évi költségvetés egyéb 

beruházások/tartalék keret sorából kívánja felhasználni. 

 

Felelős: polgármester, BMESZ vezető 

Határidő: folyamatos 

 

14.5. Bánhorváti-Nagybarca Polgári Együttműködés Egyesület kérelme 

 
Roza László István polgármester ismerteti a támogatási kérelmet. Az egyesület második alkalommal 

rendezi meg az Észak-Borsodi Fotópályázatot, melyre az idén 45 településről 86 fotós 440 képpel 

pályázott.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi bizottsága 2 igen, 2 

nem szavazattal nem foglalt állást. 

Egyéni javaslatként 20 eFt támogatást javasolok. 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 544/2016.(V.26.) határozata a Bánhorváti-

Nagybarca Polgári Együttműködés Egyesület támogatásáról 

Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete akként határozott, hogy a Bánhorváti-Nagybarca 

Polgári Együttműködés Egyesületet a II. Észak-Borsodi Fotópályázat rendezvényére egyszeri 20.000.- Ft-

támogatást biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14.6. Berentei Diákösztöndíj rendelet 
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Nagy Boglárka jegyző: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján elkészült a 

Berentei Diákösztöndíjról szóló rendelet tervezet. Berente Község ilyen jellegű rendelettel még nem 

rendelkezett, ezért megalkotása szükséges.  

Ismerteti a rendelet tervezetet, kitér a diákösztöndíj havi összegére: 

 

 az általános iskola 5-8. évfolyamos tanuló esetén a mindenkori minimálbér 15 %-a, 

 gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók esetében a mindenkori minimálbér 20 %-a, 

 egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony esetén a mindenkori minimálbér 25 %-a. 

 a Diákösztöndíj összege a tárgyévi tanév november,  illetve március hónapjában két egyenlő 

részletben kerül kifizetésre. 

 az ösztöndíjban részesítettekről a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. 

 az ösztöndíj folyósításának időtartama a tanév 10 hónapja. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra 

javasolja a rendeletet. 

Roza László István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet elfogadását. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 

11/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete  

a Berentei  Diákösztöndíjról 

(a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

 

14.7. Tájtervezői árajánlatok  

 

Roza László István polgármester: a két ajánlattevő más felosztásban, más más munkákra, 

munkanemekre adta meg az ajánlatot, nem fogjuk tudni elbírálni. Javaslom a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elnapolja a tájtervezői árajánlatok 

megtárgyalását. 

 

14.8. Előterjesztés Napenergia mint megújuló energia forrás Berente településen  

 
Roza László István polgármester: nem kérek állásfoglalásokat.  

Felkérem a képviselő-testületet szavazásra. Aki támogatja a Napenergia mint megújuló energia forrás 

megvalósítását Berente teleülésen igennel szavazzon, aki nem támogatja nemmel. Önerőből való pályázat 

300 mFt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

A képviselő-testület 2 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 545/2016.(V.26.) határozata Napenergia mint 

megújuló energia forrás megvalósulásáról Berente településen, önkormányzati saját beruházás 

megvalósítása révén  
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Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete akként határozott, hogy nem támogatja a 

polgármester előterjesztésében elkészített napenergia, mint megújuló energia forrás megvalósítását 

Berente településen.  

Elutasítás indoka: saját beruházás állami támogatás nélkül, melyhez megvalósíthatósági tanulmány, 

számítások nem állnak rendelkezésre.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14.8. Gergelyffy György (ZOOM 66 BT.) kérelme 

 

Roza László István polgármester ismerteti Gergelyffy György kérelmét. A Berente Televízió 

üzemeltetéséhez szükséges laptop vásárlást támogatni szíveskedjen a képviselő-testület.  

Gergelyffy György: Dell Latitude E7240 típusú laptopot javasolnék, melynek az ára 300-400 eFt. 

Két évvel ezelőtt már megszavazott a testület 200 eFt-ot, de a laptop nem lett megvásárolva. Mindössze 

használati jogot szeretnék, az önkormányzat tulajdona marad a laptop, amit kiválasztottam 400 eFt-ba 

kerül. Ismerteti, hogy miért szükséges a laptop a feladat ellátása érdekében.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontja 

nem volt egyöntetű.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …2016.(V.26.) határozata laptop vásárlás 

jóváhagyásáról  

Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete akként határozott, hogy az előterjesztésben 

foglaltak szerint 1 db laptop beszerzését jóváhagyja bruttó 400 eFt értékben.  

A megvásárlásra kerülő eszköz a Berente televízió működéséhez kerül biztosításra, annak tárgyi 

feltételeinek javítását szolgálja. Az eszköz használatát a ZOOM 66 Bt. rendelkezésére bocsátja, melynek 

rendeltetésszerű használatáról külön megállapodás keretén belül gondoskodik. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 546/2016.(V.26.) határozata laptop vásárlás 

jóváhagyásáról  

Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete akként határozott, hogy az előterjesztésben 

foglaltak szerint 1 db laptop beszerzését jóváhagyja bruttó 400 eFt értékben.  

A megvásárlásra kerülő eszköz a Berente televízió működéséhez kerül biztosításra, annak tárgyi 

feltételeinek javítását szolgálja. Az eszköz használatát a ZOOM 66 Bt. rendelkezésére bocsátja, melynek 

rendeltetésszerű használatáról külön megállapodás keretén belül gondoskodik. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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14.9. Törvényességi felhívás 

 
Roza László István polgármester ismerteti a Kormányhivatal által megküldött törvényességi felhívást, 

mely az alpolgármester választásra hívja fel a figyelmet. 

Nagy Boglárka jegyző: a képviselő-testület döntéséről, esetleges eltérő álláspontjukról a 

Kormányhivatalt 2016. június 24-ig kell tájékoztatni szükséges, ismerteti, hogy a bizottsági ülés után 

érkezett törvényességi felhívásra elkészült határozat javaslatokat és kéri a képviselő testületet, hogy erről, 

a törvényesség betartása érdekében jelen napirendi pont keretei között döntsenek.  

A határozati javaslat A. és B. változatot tartalmaz. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016.(V.26.) határozata a törvényességi 

felhívás elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal BO/13/126-3/2016. iktatószám alatti törvényességi felhívását. 

Úgy dönt, hogy a törvényességi felhívás megállapításait: 

 

A. Változat 

elfogadja a tárgybani törvényességi felhívásban foglaltakat, mely alapján az alpolgármester választást a 

soron következő – munkaterv szerinti – képviselő-testületi ülésen napirendi pontra tűzést követően 

tárgyalja. 

 

B. Változat 

A képviselő-testület eltérő álláspontot képvisel, a hatályos jogszabályokat magára nézve elismeri, viszont 

a polgármester javaslatát, melyet az alpolgármester személyére tett nem támogatja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület munkájának elősegítése érdekében egyeztessen a 

képviselő-testület tagjaival az alpolgármester személyéről, valamint az alpolgármester feladatáról 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Kormányhivatalt értesítse. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. június 24. 

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazzon a határozati javaslatban 

szereplő A. változatról. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 547/2016.(V.26.) határozata a törvényességi 

felhívás elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal BO/13/126-3/2016. iktatószám alatti törvényességi felhívását. 

Úgy dönt, hogy a törvényességi felhívás megállapításait elfogadja a tárgybani törvényességi felhívásban 

foglaltakat, mely alapján az alpolgármester választást a soron következő – munkaterv szerinti – 

képviselő-testületi ülésen napirendi pontra tűzést követően tárgyalja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Kormányhivatalt értesítse. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. június 24. 
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14.10. Felvetések 

 
Tóth Tamás képviselő: a közelmúltban volt egy elég nagy vihar, a Marx K. úton elment az áram. Kit 

lehet elérni? Jó lenne közzétenni egy elérhetőséget. 

Ha kitörik egy fa, vagy árvíz van, kihez kell fordulni?  

Roza László István polgármester: van-e lehetőség ügyeleti szolgálatra? 

Fekete Sándor BMESZ vezető: jogos ez a felvetés. Egy vihar kárnál el kell távolítani a fákat. Ki fogok 

dolgozni erre egy ügyeleti rendet költségekkel, elérhetőségekkel. Erre nem volt betervezve költség. 

Pogány Sándor képviselő: egy tájékoztató össze kellene állítani a lakosságnak.  

Fogadóórát tartottam a héten, felmerült problémák: 

Falukép: 

 A Bajcsy-Zs. úton van egy kő virágtartó, utána nincs semmi kihelyezve. 

 Bajcsy-Zs. úti önkormányzati terület nincs kaszálva. 

 Gagarin úton sincs előrelépés. 

 A Dankó utcai szikla ugyan úgy van, gazosak a területek 

 József A. út 4. sz. előtti földkiszedés, ugyan úgy van, nem történt semmi előrelépés. 

 Ady, József A. utcákra virágtartót lehetne kihelyezni.  

 Május 1. előtt a pincesoron le lett vágva a fő, de még mindig ott van. 

 A temetőn a gondnoknak gyakrabban kellene megjelenni. 

 Milyen megfontolásból került a marhatelepre betontörmelék? – két disznó megsérült 

 Y fordulónál is van gaz, a csapadékvíz elvezetés nem megoldott 

 Orvosi rendelőnél 10-20 ember dolgozik, de máshol a terület el van hanyagolva. 

Pogány Sándor képviselő: nincs egy irányban való gondolkodás, ez nem tesz jót, mindenki a másikra 

mutogat. Jó lenne, ha más képviselő is beiktatna fogadóórát. 

Roza László István polgármester: tegnapi nap folyamán kint voltam a településen. 

A pincesoron ott van hagyva a fű. A temetőnek van egy gondnoka, ha a 8 órájának egy részét arra 

fordítaná, hogy karbantartsa, nem lenne ilyen állapotban.  

Fekete Sándor BMESZ vezető: vannak olyan dolgok, amik megállják a képviselő felvetését. 

A községben zajlik a fűnyírás. A pincesorra ki fogok menni, megnézem a területet. 

Tóth Tamás képviselő: kamera rendszer bővítése. A temetőnél és a József A. úton helyezzünk el egy 

térfigyelő, kamerát mert megszaporodtak a lopások. 1,5 mFt keretösszeget javaslok jóváhagyni erre a 

célra. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016.(V.26.) határozata a térfigyelő kamera 

bővítéséről 

 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete akként határozott, hogy a településen lévő térfigyelő 

kamerarendszerét bővíti a Temető bevezető szakaszán és a József A. utcában. A beruházással a Dual Plus 
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Kft.-t mint a jelenlegi rendszer kiépítőjét és üzemeltetőjét bízza meg. A beruházásra 1,5 mFt 

keretösszeget hagy jóvá a 2016 évi költségvetésének tartalékkerete terhére.  

Felhatalmazza a polgármestert a Dual Plus kft-től való ajánlat bekérésére, valamint a kivitelezés során a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 548/2016.(V.26.) határozata a térfigyelő kamera 

bővítéséről 

 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete akként határozott, hogy a településen lévő térfigyelő 

kamerarendszerét bővíti a Temető bevezető szakaszán és a József A. utcában. A beruházással a Dual Plus 

Kft.-t mint a jelenlegi rendszer kiépítőjét és üzemeltetőjét bízza meg. A beruházásra 1,5 mFt 

keretösszeget hagy jóvá a 2016 évi költségvetésének tartalékkerete terhére.  

Felhatalmazza a polgármestert a Dual Plus kft-től való ajánlat bekérésére, valamint a kivitelezés során a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Roza László István polgármester a nyilvános ülést 13,00 órakor bezárta, mert a képviselő-testület zárt 

ülésen folytatja munkáját.  

 

Kmf. 

 

 

 

 

Roza László István    Nagy Boglárka    Tóth Tamás 

polgármester     jegyző     jkv. hitelesítő 


