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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. június 23-án az Önkormányzati 

Hivatal tárgyalótermében 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 Fodorné Szabó Erika  

képviselőt javasolja. 

 

Napirendi pont előtt:  

Roza László István polgármester felkéri Nagy Boglárka jegyzőt hogy tájékoztassa a képviselő testületet 

és a képviselő testületi ülést nézőket.  

 

Nagy Boglárka jegyző tájékoztatásként elmondja, hogy a 4. és 5. Napirendi pontok esetében 

- Berentei Település Gondnokság megszüntető okiratának elfogadása  

- Berentei Műszaki Ellátó Szervezet megszüntető okiratának elfogadása  

a két intézmény megszüntető okiratának elfogására a zárt ülés során kerülne sor és csak abban az esetben, 

amennyiben a képviselő testület megválasztja a bejegyzés előtt álló Berente Nonprofit Kft ügyvezetőjét. 

Amennyiben nem sikerül ügyvezetőt választani abban az esetben az intézmények nem kerülnek 

megszüntetésre mert az általuk ellátott feladatokat nem lesz aki átvegye. Ezen „elnapolásra” a Gazdasági, 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján kerül sor.  

Tájékoztatja a település lakosságát, hogy a meghívóban szereplő 7. Napirendi pont megtárgyalására  

- Berente Község Önkormányzata (3704 Berente, Esze Tamás u. 18.) mint Ajánlatkérő 

által „Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, 

valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárása során 

döntés meghozatala 

E két napirendi pont kapcsán részletes tájékoztatás kerül előterjesztésre, tekintettel arra, hogy ezen 

napirendi pontokat nyílt ülés keretében kellene tárgyalni. Megtárgyalásuk itt a nyílt ülésen napirendi pont 

előtt történik, de mivel az ügyvezetői posztra pályázók kérték zárt ülésen való tárgyalást, így a a 

képviselő testület csak nyertes pályázó ügyvezetővé történő megválasztása után tudja felelősséggel 

kimondani az intézmények megszűntetését.  

rendkívüli képviselő testületi ülésen került sor 2016. 06. 20. napján, ahol a képviselő testület nyertes 

ajánlattevőt választott. A jegyző ismerteti az eljárást és annak lezárását.  

 

Nagy Boglárka jegyző beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A beszámoló írásban 

a meghívóval egyidőben kiküldésre került.  

 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évi 

munkájáról  

Előterjesztő: polgármester, óvodavezető  

 

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

Előterjesztő: polgármester, ÉRV Rt. igazgatója  
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3. Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről  

Előterjesztő: polgármester, Berentei Település Gondnokság intézményvezetője  

 

 

4. Törvényességi felhívás megtárgyalását követően alpolgármester megválasztása  

Előterjesztő: polgármester  

 

5. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

- 8.1 MikroVoks rendszer frissítésére és bővítésére érkezett ajánlatok elbírálása  

- 8.2 A 2007. évi LXXXVI. törvény 3.§ 32. pontja szerinti – kiserőművi méretű napelemes 

rendszer teljes körű tervezésére, engedélyeztetésére vonatkozó Képviselő testületi 

előterjesztés megtárgyalása  

- 8.3 Gagarin lakótelepen a szennyvízelvezés 

- 8.4 Berentei Általános Iskola villámhárító rendszerének felújítási munkálatainak elvégzésére 

érkezett árajánlatok elbírálása 

- 8.5 Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről – szóbeli előterjesztés polgármester  

 

Zárt ülés során tárgyalandó:  

 

4. Berentei Település Gondnokság megszüntető okiratának elfogadása  

Előterjesztő: polgármester, GPÜ Bizottság elnöke  

 

5. Berentei Műszaki Ellátó Szervezet megszüntető okiratának elfogadása  

Előterjesztő: polgármester, GPÜ Bizottság elnöke  

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás mellett, 1 fő nem szavazott egyetért a napirendi pontokkal. 

Ezzel egyidejűleg elfogadta Fodorné Szabó Erika képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

 

Napirendi pont előtt:  

 

- Berentei Település Gondnokság megszüntető okiratának elfogadása. 

Roza László István polgármester elmondja, hogy 2016. június 23-ai zárt ülésen dönt a képviselő testület 

a Nonprofit intézményvezető személyéről, az intézményt a vezető megválasztása után lehet megszüntetni. 

 

- Berentei Műszaki Ellátó Szervezet megszüntető okiratának elfogadása 

Roza László István polgármester elmondja, hogy a BMESZ intézményére ugyanez vonatkozik. 

 

- Berente Község Önkormányzata (3704 Berente, Esze Tamás u. 18.) mint Ajánlatkérő 

által „Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, 

valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárása során 

döntés meghozatala  

Roza László István polgármester elmondja, hogy a bányaépület felújítására vonatkozó döntés 

megszületett, a Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, az AFLAC Kft. ajánlatát 

elfogadta, így erről jelen ülés során nem kell szavazni. 

 

- Nagy Boglárka jegyző ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolót, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A tájékoztatás határozathozatalt nem igényel.  

 

 

1. Napirendi pont 

Beszámoló a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évi 

munkájáról  

Előterjesztő: polgármester, óvodavezető  
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Kalász Lászlóné óvodavezető köszönti megjelenteket, és ismerteti a 2015/2016. évi Berentei Tündérkert 

Óvoda és Alacska Kastélykert Tagóvoda beszámolóját, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Beszámolójában az alábbiakat emeli ki:  

- egy fő takarító, két fő karbantartó és 2 fő óvodai dolgozó került át más intézményhez, 

- tanfelügyeleti ellenőrzés folyt az intézményben, ennek során két fő munkáját ellenőrizték, akik 

100%-os eredménnyel végeztek, 

- két fő pedagógus 2 besorolásba lépett át, 

-  több pályázatot is benyújtott az intézmény, egy pályázat elbírálása folyamatban van, egy 

egészségügyi témájú pályázaton 150.000.-Ft Uniós támogatásban részesültek, 

-  baleset nem történt, 

-  táppénzes állomány összesen 2 nap volt az intézményben, 

-  megköszöni a dolgozók munkáját és a testület támogatását. 

 

Mivel egyéb kérdés a beszámolóval kapcsolatban az intézményvezetőhöz nem volt, Roza László István 

polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással és 1 fő képviselő nem szavazott 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 590/2016.(VI.23.) határozata a Berente-Alacska 

Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évi munkájáról szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

 

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

Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évi munkájáról szóló beszámolót az – írásos és 

szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

A képviselő testület felhívja az önkormányzat polgármesterének figyelmét, hogy az intézmény vezetőjét a 

döntésről értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

2. Napirendi pont 

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

Előterjesztő: polgármester, ÉRV Rt. képviselője  

 

Roza László István polgármester köszönti Hudák József divízióvezetőt, és felkéri, hogy mondja el 

tájékoztatóját. 

 

Hudák József elmondja, hogy az ÉRV Zrt. megküldte az ivóvíz és csatornaszolgáltatásról szóló 

beszámolóját. Az ÉRV Zrt. beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elmondja, hogy a lakossági 

csatornaszolgáltatás díjában a rezsicsökkentés miatt nem volt díjemelés. Elmondja továbbá, hogy sajátos 

helyzet van Berentén: a Borsodchem végzi a szennyvíztisztítást. A lakossági díja 219,2.-Ft/m3, ebből 25.-

Ft a rendszerhasználati díj, és 14,9.-Ft marad a szolgáltatásra jelenleg, ha ez a tendencia folytatódik, 

akkor az ÉRV ingyen fog szolgáltatni Berentén. 

 

Nyeste József képviselő megkérdezi, hogy véleménye szerint mi az ami elfogadható lenne az ÉRV 

számára? 

 

Hudák József elmondja, hogy korábban volt elképzelés szennyvíztisztító elhelyezésére, de nincs 

megfelelő terület, így marad a Borsodchem a kommunális szennyvíz elvezetésére. Kérné az 

önkormányzat segítségét a Borsodchemnél való közbenjárásra. Elmondja, hogy korábban megkeresték a 
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Borsodchemet, de azt a választ kapták, hogy ők gazdasági társaság, rájuk a 2012. évi törvény nem 

vonatkozik. 

  

Roza László István polgármester a 2015-ben létrehozott komposztáló üzemről kérdezi. 

 

Hudák József elmondja, hogy megvan rá a működési engedély, megkezdődhet a termelés. Korlátozás 

nélkül termésnövelő anyagként kerülhet majd forgalomba. Az engedélyeztetés tovább tart mint a telep 

megépítése. 

 

Roza László István polgármester a kibocsátott szennyezésről kérdezi Hudák Józsefet. 

 

Hudák József elmondja, hogy a megtörtént a szükséges vizsgálat, ennek során megállapították, hogy a 

bűzterhelés nem éri el Berentét. 

 

Furák Róbert képviselő a kinnlevőségekről kérdezi a megjelentet. 

 

Hudák József elmondja, hogy a hatvan napon túli tartozások stagnálnak. 

 

Mivel egyéb kérdés a beszámolóval kapcsolatban nem volt, Roza László István polgármester kéri a 

beszámoló elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással és 1 fő képviselő nem szavazott 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének  591/2016.(VI.23.) határozata az ÉRV Zrt. által 

nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy az ÉRV Zrt. által 

nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában 

elfogadja.  

 

A képviselő testület felhívja az önkormányzat polgármesterének figyelmét, hogy az ÉRV szolgáltatót a 

döntésről értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

3. Napirendi pont 

Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről  

Előterjesztő: polgármester, Berentei Település Gondnokság intézményvezetője  

 

Roza László István polgármester köszönti Heutschy László intézményvezetőt, és felkéri, hogy mondja 

el tájékoztatóját. 

 

Heutschy László intézményvezető elmondja, hogy írásban megküldte a beszámolóját, kéri, hogy tegyék 

fel kérdéseiket a képviselők. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Roza László István polgármester felkéri, hogy ismertesse szóban is a beszámolót, mivel a 

televíziónézők azt nem ismerik. 

 

Heutschy László intézményvezető elmondja, hogy 2015-ben 4 fő végzett erdőtelepítést, erdőőrzést, 

horgásztónál halőri feladatokat, vadkár felderítést, bozót és erdőtűz oltást, kóbor ebekkel kapcsolatos 

tevékenységeket. Ezek a feladatok kitették a munkaidejük nagy részét. 
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Koordinálták továbbá a szociális tűzifa juttatását, a településen folyamatos bejárást végeznek, rendőri 

intézkedést tesznek. Elmondja, hogy 2016. évben a racionalizálás keretében két fővel dolgozik tovább a 

mezőőri szolgálat. 

 

Furák Róbert képviselő a dolgozók munkaruhájával, eszközeivel és munkaidejével kapcsolatban kérdezi 

az intézményvezetőt. 

 

Heutschy László intézményvezető elmondja, hogy a mezőőri ruhákat megvették, a kihordási időt 

betartják. A ruha méretezése nem volt megfelelő, a csere még nem történt meg. Minden szükséges 

eszközt megvettek, távcső beszerzése nem indokolt, fegyver adható, de nem kötelező, gázspray, gumibot 

mindenkinél megvan. 

A munkaidővel kapcsolatban elmondja, hogy a legtöbbet a horgásztónál tevékenykednek, ezen lehetne 

változtatni. A 12 órás beosztást nem javasolja. A közbiztonság jó, így nyolc órában is el tudják végezni a 

tevékenységüket, véleménye szerint ha éjszaka történik valami az a rendőrségre vonatkozik. 

 

Tóth Tamás képviselő megkérdezi, hogy mennyi a támogatás a mezőőrökre? Elmondja továbbá, hogy 

véleménye szerint a mezőőrök nem azt a tevékenységet végzik amit kellene. A felszerelésükkel 

kapcsolatba elmondja, hogy autót nem javasol a részükre, mivel észrevétlenül kell megközelíteniük az 

adott területet. Hatékonyan kellene működni, úgy hogy senki sem tudja, hogy éppen hol vannak. 

 

Heutschy László intézményvezető elmondja, hogy igyekszik a beosztást úgy megoldani, hogy 

mindenhol legyenek. Jelenleg beteg az egyik beosztott a tónál, ezért oda is kell helyettesítés. Elmondja, 

hogy halőr képzés lesz, az állam 50%-os támogatást nyújt erre, amit az önkormányzat kap meg. 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő szerint, az eszközvásárlásra is kapnak támogatást de nem éltek vele, 

továbbá az eszközöket nem lehet használni. 

 

Heutschy László intézményvezető megkérdezi, hogy melyik eszközről van szó? 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő elmondja, hogy a távcsőről. 

 

Heutschy László intézményvezető ismerteti, hogy igénybe vették az állami támogatást, az eszközöket 

ebből vették meg. Jobb távcsőre nincs szükség. 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő válaszában elmondja, hogy nem az intézményvezető használja a 

távcsövet, hanem a mezőőr. 

 

Furák Róbert képviselő elmondja, hogy januárban volt összeírva a szükséges munkaruha, most június 

vége van és még mindig nincs meg. 

 

Heutschy László intézményvezető ismerteti, hogy 2015-ben adták ki a munkaruha előírást. Az 

intézmény időben beadta a kérelmet, árajánlatot kért, ruhapróbán voltak. 

 

Roza László István polgármester elmondja, hogy őt is megkeresték a mezőőrök. Voltak olyan napok, 

amikor nem volt szolgálat a településen. Mitől várja, hogy a tó működjön, ha hétvégén nem teljesít senki 

szolgálatot a horgásztónál.  

 

Heutschy László intézményvezető elmondja, hogy 168 órát kell a hónapban dolgozni, ketten vannak, 

ezért minden napra nem tud beosztani valakit. Úgy érzi, hogy megfelelő a beosztás, hétvégi hiányzás 

egyéni mulasztás lehetett. 

 

Roza László István polgármester elmondja, hogy a beosztásban nem volt senki beírva. A mezőőrnek 

nem halőrként kellene tevékenykedni. Ha négy ember nem tudja ellátni a feladatot, akkor mennyi 

kellene? 
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Furák Róbert képviselő szerint ellehetetlenült az érdemi mezőőri szolgálat. Nem lehet egyéni 

véleményre alapozni a szolgálatot. A lakosság vagyonát kell őrizni, azon nem spórolhat. Veszélybe 

kerülhet a biztonság kérdése. 

 

Nyeste József képviselő szerint a problémák megsokasodtak. A két mezőőrrel sok probléma van, 

felelősségre kell vonni mulasztás esetén, javasolja a nonprofitban a váltást. 

 

Heutschy László intézményvezető elmondja, hogy tudomása szerint nem lehet Nonprofit Kft-ben 

mezőőr, mivel csak önkormányzatnál lehet alkalmazva. 

 

Mivel egyéb kérdés a beszámolóval kapcsolatban nem volt, Roza László István polgármester kéri a 

beszámoló elfogadását. Felkéri a képviselő-testületet a szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással és 1 fő képviselő nem szavazott 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 592/2016.(VI.23.) határozata a mezőőri szolgálat 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a mezőőri szolgálat 

tevékenységéről szóló beszámolót az – írásos és szóbeli kiegészítéssel - előterjesztett formában elfogadja.  

 

A képviselő testület felhívja az önkormányzat polgármesterének figyelmét, hogy az intézmény vezetőjét a 

döntésről értesítse.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Heutschy László intézményvezető elmondja, hogy szeretné a komposztálást fejleszteni, többszázezer 

forint minden hónapban a föld megvásárlása, a szemét elszállítása. Egy ezzel a tevékenységgel foglalkozó 

cég elhozná a komposztoltót Berentére ennek költsége 100.000.-Ft. Ezt egyszer kell megvenni, ezután 

elindulhatna a komposztálás az intézménynél is. Pénzt erre nem kér, átcsoportosítással szeretné 

megoldani. 

 

Tóth Tamás képviselő megkérdezi, hogy miért nem használják az aprítógépet? 

 

Heutschy László intézményvezető elmondja, hogy az apró gallyak nyesedékkészítése gazdaságtalan, 

legalább a 3-4m-es fákat éri meg felhasználni. 

 

Mivel egyéb kérdés a beszámolóval kapcsolatban nem volt Roza László István polgármester felkéri a 

képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással és 1 fő képviselő nem szavazott 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 593/2016.(V.26.) határozata a Berentei 

Település Gondnokság előirányzatok közötti átcsoportosításának jóváhagyásáról.  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Berentei Település Gondnokság 

Intézményvezetőnek – saját hatáskörben, a képviselő testület tájékoztatása mellett - költségvetési sorok 

között történő átcsoportosítására vonatkozó tájékoztatóját, a komposztáló edény beszerzéséhez támogatja.   

A képviselő testület a komposztáló beszerzéséhez a tartalék kerete terhére külön előirányzatot nem 

biztosít.   
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Felhívja a polgármester figyelmét az intézményvezető tájékoztatására.  

 

Felelős: polgármester, intézményvezető  

Határidő: azonnal  

 

4. Napirendi pont 

Törvényességi felhívás megtárgyalását követően alpolgármester megválasztása  

Előterjesztő: polgármester  

 

Roza István László polgármester felkéri a jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.  

 

Nagy Boglárka jegyző (nehéz újat mondani, hiszen a képviselő testület immár sokadszorra tárgyalja e 

napirendi pontot, elnézést kérek azért hogy nem tudtam hirtelen megszólalni.) Ismerteti, az 

alpolgármester választásával kapcsolatos törvényességi felhívást. 

Elmondja, hogy miután sikertelen volt az alpolgármester választás a Kormányhivatal írásban hívta fel a 

figyelmet a kötelezettség teljesítésére. Ha továbbra sem sikerül, a Kormányhivatal Közigazgatási 

Bírósághoz fordul. A választás a polgármester javaslatára, titkos szavazással történik. 

 

Roza László István polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére munkájának segítésére alpolgármester 

választ. Az alpolgármester személyét érintő titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú szavazatszámláló 

bizottságot kell választani. A szavazásról külön jegyzőkönyv készül. 
Alpolgármesternek javasolt személy: Nyeste József képviselő. 
Eseti bizottság tagjai: 
Elnök: 
Szakmári Attila elnök  
Tagok: 
Tóth Tamás képviselő  
Pogány Sándor képviselő 
  
Az eseti bizottság elnöke kiosztja a szavazólapokat. 
 

Roza László István polgármester közben elmondja, hogy igaz, hogy az általa javasolt személy és 

közötte voltak viták, de mindig megtudták beszélni. Most alpolgármestert kell választaniuk, és ő Nyeste 

József képviselőt javasolja alpolgármesternek. 

 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy nem volt beavatva a polgármester javaslatába, és most úgy 

lepődött meg, mint a jegyző mikor a polgármester felkérte hogy a napirendi pont kapcsán mondja el az 

előterjesztést. Köszöni az „ajánlatot”, de elutasítja. Polgármester úrral nem ugyanolyan habitású emberek, 

másképp képzelik el Berente fejlődését. Ezért köszöni a bizalmat, de nem fogadja el a javaslatot és kéri a 

polgármester hogy ezt tartsa tiszteletben.  

 

Tóth Tamás képviselő véleménye szerint azzal kellett volna kezdenie, hogy ki vállalja el az 

alpolgármesteri tisztséget.  

 

Nagy Boglárka jegyző javasolja Roza László polgármester rendeljen el szünetet, és egyeztessen a 

képviselő testület az alpolgármester személyéről.  

 

Roza László István polgármester szünetet rendel el.  

 

A szünet ideje alatt az alábbi egyeztetés hangzott el, melyet a képviselő testület kért, hogy a 

jegyzőkönyvben rögzítsük.   

  
Furák Róbert képviselő elmondja, hogy ez egy bizalmi „állás”. Előtte le kellett volna ülni a jelölttel és 

megbeszélni vele. 
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Roza László István polgármester elmondja, hogy hétfőre kérte vissza azokat a borítékokat, melyeken a 

javaslatokat várta az alpolgármester személyére, de csak csütörtökre kapta meg, azt is hiányosan. Heten 

kellett volna ezt megbeszélni. 

 

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy a polgármestertől elvárná, hogy öt percre hívjon be minden 

képviselőt az irodájába, és tudja meg hogy mi a képviselő véleménye az adott dologról, mert a 

polgármesternek kellene összefogni a testületet. 

 

Furák Róbert képviselő véleménye szerint Pogány Sándor azért mondott le az alpolgármesteri posztról, 

mert nem tudtak együttműködni a polgármesterrel. Véleménye szerint ugyanez lesz legközelebb is. 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő kéri, hogy őt eleve vegyék ki a jelöltek listájából, hiszen már kétszer 

nem szavazott neki bizalmat a testület és ez számára már nagyon kellemetlen.  

 

Tóth Tamás képviselő is elmondja, hogy ő sem akarja vállalni az alpolgármesterséget, jelölt sem 

szeretne lenni.  

 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy más a véleménye egyes dolgokról. Nem akarna bemenni a 

polgármesterhez, mert az olyan, mintha a társait csapná be. A testületnek közösen kellene megbeszélnie, 

sok szemközt, mert így fair. 

 

Nagy Boglárka jegyző akkor a képviselő testület véleményét foglalja össze, miszerint: egyetlen egy 

képviselő sem vállalta az alpolgármesteri tisztséget, ezért alpolgármester továbbra sem kerül 

megválasztásra, hiszen jelöltet sem sikerül így a polgármesternek előterjeszteni.  

 

SZÜNET VÉGE, folytatódik a képviselő testület ülése: 

 

Roza László István polgármester a szünetet követően ismét megállapítja, hogy a képviselő testület 

teljes létszámmal jelen van, az ülés határozatképes. Felkéri Nagy Boglárka jegyzőt, hogy ismertesse az 

alpolgármester választás kapcsán született képviselő testületi véleményt, a szünetben történtekről 

tájékoztassa a lakosságot.  

 

Nagy Boglárka jegyző bejelenti, hogy a képviselő testület egyeztetett egymással az alpolgármester 

személyére vonatkozóan, azonban nem tud választani, mert senki sem vállalja az alpolgármesteri 

jelöltséget, így személy megjelölése hiányában választani nem tud.  

 

8.Indítványok, bejelentések, javaslatok 

- 8.1 MikroVoks rendszer frissítésére és bővítésére érkezett ajánlatok elbírálása  

 

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

a MikroVoks rendszer frissítésére érkezett ajánlatot, és a Globomax 1,7M Ft-os ajánlatát elfogadásra 

javasolja, hiszen a jelenlegi rendszer már már használhatatlan.  

 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének ...../2016.(VI.23.) határozata a MikroVoks 

szavazórendszer felújításáról   

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy elfogadja a Globomax 

Kft árajánlatát, melyben a tanácsterem MikroVoks szavazórendszere a szerződéstervezetben foglaltak 

szerint újul meg.  

A rendszer felújításának költsége bruttó 1.799.717 ft; az árajánlat alapján a használt eszközök 

tekintetében 8 db mikrofon kerül a Globomax Kft szerint visszavásárlásra, melynek érkéke bruttó 

38.100.- ft.   

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a Globomax Kft-vel történő szerződéskötésre.  
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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 és 0 tartózkodással, és 1 fő nem szavazott meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 594/2016.(V.26.) határozata a MikroVoks 

szavazórendszer felújításáról   

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy elfogadja a Globomax 

Kft árajánlatát, melyben a tanácsterem MikroVoks szavazórendszere a szerződéstervezetben foglaltak 

szerint újul meg.  

A rendszer felújításának költsége bruttó 1.799.717 ft; az árajánlat alapján a használt eszközök 

tekintetében 8 db mikrofon kerül a Globomax Kft szerint visszavásárlásra, melynek érkéke bruttó 

38.100.- ft.   

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a Globomax Kft-vel történő szerződéskötésre.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

- 8.2 A 2007. évi LXXXVI. törvény 3.§ 32. pontja szerinti – kiserőművi méretű napelemes 

rendszer teljes körű tervezésére, engedélyeztetésére vonatkozó Képviselő testületi 

előterjesztés megtárgyalása  

 

Roza László István polgármester ismerteti a kiserőművi méretű napelemes rendszerről szóló elkészült 

beszámolót. 

 

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy a Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és javasolja, hogy több 

céget hallgassanak meg. Támogatni akkor tudja, ha állami támogatással valósítható meg a beruházás. 

Szeretné a következő ülésen meghallgatni az Extor Kft. képviselőjét is, akik előzetesen már küldtek 

anyagot, mely részletes és megalapozott.  

 

Roza László István polgármester a döntés elnapolását javasolja. Felkéri a képviselő-testületet 

szavazásra. 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete egyhangúlag határozathozatal nélkül a 2007. évi 

LXXXVI. törvény 3.§ 32. pontja szerinti – kiserőművi méretű napelemes rendszer teljes körű tervezésére, 

engedélyeztetésére vonatkozó napirendi pontot elnapolja.  

 

- 8.4 Berentei Általános Iskola villámhárító rendszerének felújítási munkálatainak 

elvégzésére érkezett árajánlatok elbírálása 

 

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy nem érkezett meg az erre vonatkozó három árajánlat, ennek 

ellenére támogatja. Véleménye szerint a lakótelepeken és az intézményeknél is szükséges lenne a 

villámvédelmi rendszerek felülvizsgálata.  

 

Nagy Boglárka jegyző elmondja, hogy jelenleg az is elegendő, hogy a Képviselő-testület nem zárkózik 

el, a szükséges intézkedéseket megteszi, erről tájékoztatja a Katasztrófavédelmet. Ez azért szükséges, 

hogy a Katasztrófavédelem felé meg tudjuk küldeni azt hogy a tulajdonos önkormányzat a 

hiányosságokat pótolni igyekszik. 

 



C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\YE7JN054\jkv06.23. ny ules javitott.doc10 

 

Furák Róbert képviselő szerint ez egy fontos dolog, nem szeretné, ha elveszne a bürokrácia 

útvesztőjében. Nyomatékosan kéri, hogy a Hivatal prioritással kezelje az ügyet. Még a nyár folyamán 

legyen meg. 

 

Nagy Boglárka jegyző javasolja, hogy a döntést a Bizottság hatáskörébe utalja át a Képviselő Testület. 

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

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

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 595/2016.(VI.23.) határozata a Berentei 

Általános Iskola villámhárító rendszerének felújítási munkálatairól  
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Általános Iskola 

villámhárító rendszerének felújítási munkálatairól és a javítási feladatok elvégzéséről szóló előterjesztést. 

Tekintettel arra, hogy a megkért kivitelezésre vonatkozó árajánlatok az ülés napirendi pontjának 

tárgyalásáig nem érkeztek be, de a munkálatok elvégzése halaszthatatlan, így a képviselő testület a 

döntést a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe utalja.  

 

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

Katasztrófavédelmet haladéktalanul értesítse. 

A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a beérkező árajánlatok megtárgyalásáról és 

elfogadásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

- 8.3 Gagarin lakótelepen a szennyvízelvezés 

 

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy három éve húzódik ez az ügy. A Bizottság úgy döntött, hogy 

szeretné az ÉRV Zrt-vel, annak megérkezett költségvetése alapján elkészíttetni a szennyvízelvezetést és 

Elmondja, hogy az árakat nem látták, a terveket megkapták.  

 

Roza László István polgármester ismerteti az ajánlatot, ami összességében 5.875.966.- Ft.  

 

Tóth Tamás képviselő javasolja az ÉRV Zrt-vel az ajánlat alapján a munkálatok megkezdésére a 

szerződés megkötését.  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet a szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 

 

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

alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének  596/2016.(VI.23.) határozata az ÉRV Zrt. 

ajánlatának elfogadásáról a Gagarin lakótelepen történő szennyvízelvezés kivitelezési munkálataira 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete akként határozott, hogy a Gagarin út 

szennyvízelvezetési munkálataira beérkezett ajánlatot elfogadja és megbízza a munkálatok elvégzésével az 

ÉRV Zrt.-t. A kivitelezési munkák összege:  5.875.966.- Ft.  

A szükséges fedezet az önkormányzat 2016. Évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az Érv Zrt-vel a vállalkozási 

szerződést kösse meg.  
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Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

 

- 8.5 Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről – szóbeli előterjesztés polgármester  

Temsa Opalin busz közcélú igénybevétele 

 

Nagy Boglárka jegyző elmondja, hogy folyamatosan igény merül fel az önkormányzat tulajdonában lévő 

autóbusz lakossági célú igénybevételére. Hogy a busz igazságosan kerüljön oda a lakosságnak és ne 

akadályozza az intézményi feladatok ellátását, ezért szükséges volna a 2013-ban érvénybe lépett határozat 

visszavonásra, és helyette új határozat meghozatalára.  

„Az jelenleg javasolt határozat szerint, aki egyszer igénybe vette a buszt, az még egyszer nem veheti 

térítésmentesen igénybe, továbbá maximum oda-vissza 300 km távolságban ingyenes. Ismerteti a 

kiküldött előterjesztésben foglalt határozat tervezetet.  

2016. június 14. Napján megtartott Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi bizottsági ülésen elhangzott 

javaslatokat figyelembe véve elkészítettünk az önkormányzat OPALIN típusú közösségi autóbuszára 

vonatkozó határozat tervezetet, mely az ellátandó kötelező és vállalt feladatok teljesítésére vonatkozik.  

A határozat kidolgozásában törekedtünk arra, hogy a busz az óvodai nevelés és iskolai oktatás feladatát 

zökkenőmentesen tudja biztosítani, valamint hogy az önkormányzati intézmények alapellátási 

feladataikban is közre tudjon működni.  

Tekintettel arra, hogy a lakosság folyamatos igénybe veszi a közösségi buszt a közösségépítő, kulturális, 

és egyéb lakossági célú programjaikhoz, így szükségessé vált, hogy konkretizálásra kerüljön ennek a 

költségvetésben is egy keretösszege, illetve a megtett út hossza.  

2016. évben a busz üzemanyag költsége tekintetében 727eft áll rendelkezésre a határozat javaslat c-f. 

pontjaihoz.  

Magánszemélyek közösségi busz igénylése szempontjából lényeges hogy a csoportok értelmezése.  

A határozat e) pontjában foglalt „magánszemélyek csoportjai” értelmezése: az utaslistán szereplő 

valamennyi magánszemélyt kell érteni, akik ugyanabban az évben a közösségi buszt már nem 

igényelhetik, ők azt ingyenesen még egyszer nem kaphatják meg.„ 
 

Pogány Sándor képviselő megkérdezi, hogy a 300 km-t ki fogja figyelni? 

 

Nagy Boglárka jegyző elmondja, hogy az igényeket Köntös Pálné kezeli majd. A 2016. évben erre a 

célra elkülönített pénzösszeg a költségvetésben még 725 km-t fedez lakossági célra.  

Nagy Boglárka jegyző az előzetesen megküldött határozat javaslat elfogadását kéri a Képviselő-

testülettől, amennyiben módosítására javaslat nem érkezik.  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet a szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 

 

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

alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének  597/2016.(VI.23.) határozata a TEMSA 

OPALIN típusú közösségi busz, közösségi célú igénybevételének feltételeiről 

 
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a TEMSA OPALIN típusú közösségi busz, 

közösség célú igénybevételének feltételeiről szóló javaslatot és a 61/2013. (II.28.) számú határozatát 

visszavonva  és azt az alábbiak szerint szabályozza azt:  

 

a) közösségi busz alapfeladata az általános iskolás gyermekek Alacska-Berente települések közötti 

szállítása, valamint az iskolai illetve óvodai rendezvényekre történő szállítása, 

b) az önkormányzati intézmények alapfeladatuk ellátása érdekében szervezett programokhoz a 

közösségi buszt a polgármester engedélyével, térítésmentesen vehetik igénybe, de ez nem 

veszélyeztetheti az a) pont szerinti feladat ellátást,  
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c) az önkormányzat és az önkormányzati intézmények lakossági célú programjaikhoz (pl. 

kirándulás, színház látogatás, stb.) a közösségi buszt a polgármester előzetes engedélyével az 

éves költségvetésben elkülönített forrás-, és oda-vissza út viszonylatában 300 km távolság erejéig 

térítésmentesen vehetik igénybe de ez nem veszélyeztetheti az a) és b) pont szerinti feladat 

ellátását, 

d) az önkormányzat által támogatott, bírósági nyilvántartásba bejegyzett helyi társadalmi 

szervezetek a közösségi buszt a polgármester előzetes engedélyével térítésmentesen vehetik 

igénybe, évente három alkalommal, és oda-vissza út viszonylatában 300 km távolság erejéig, de 

ez nem veszélyeztetheti az a) és b) pont szerinti feladat ellátását, 

e) a Berente Község önkormányzatának közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 

magánszemélyek csoportjai lakossági célú programjaikhoz, évente egy alkalommal (pl. 

kirándulás, színház látogatás, stb.) a közösségi buszt a polgármester előzetes engedélyével az 

éves költségvetésben elkülönített forrás-, és oda-vissza út viszonylatában 300 km távolság erejéig 

térítésmentesen vehetik igénybe de ez nem veszélyeztetheti az a) és b) pont szerinti feladat 

ellátását. 

f) a közösségi busz fentieken kívül igénybevételének engedélyezése – a hatályos jogszabályi 

előírások szerinti keretek között -  a képviselő-testület hatásköre. 

 

A képviselő testület felhívja az önkormányzat polgármesterének figyelmét, hogy a kötelező 

önkormányzati feladatok ellátását folyamatosan biztosítani szükséges, így az egyéb szállítási feladatokat 

ennek veszélyeztetése, és plusz költségek előidézése nélkül engedélyezheti.  

A határozat e) pontjában foglalt „magánszemélyek csoportjai” értelmezése szempontjából az utaslistán 

szereplő valamennyi magánszemélyt kell érteni, akik ugyanabban az évben a közösségi buszt már nem 

igényelhetik, ők azt ingyenesen még egyszer nem kaphatják meg.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatos  

 

Roza László István polgármester Nagy László a SAKK-szakkör vezetőjének kérelmét ismerteti és 

felkéri hogy tájékoztassa a képviselő testületet a benyújtott kérelméről.  

 

Nagy László vendég elmondja, hogy Nemzetközi Egyéni verseny lesz, amire 350.000.-Ft támogatást kér. 

Az 2016-ra kapott támogatásból nem tudja fedezni, hiszen a 2015. Évi támogatáshoz képest éppen ennyi 

összeggel csökkentette a támogatás összegét ez évben a képviselő testület a költségvetésében.  

 

Roza László István polgármester bővebb tájékoztatást kér. 

 

Nagy László vendég elmondja, hogy a verseny a Művelődési Házban kerül megrendezésre, augusztus 6-

án 9 órától, egy napos rendezvény lesz. Az Idősek Otthona biztosítja az ebédet, a versenyre 4000.-Ft lesz 

a nevezési díj. 

 

Roza László István polgármester megkérdezi, hogy hány játékos van? 

 

Nagy László vendég elmondja, hogy öt gyerek jár, öt felnőtt játékos, és négy igazolt játékos van. Van, 

aki elment Kazincbarcikára játszani, mert itt helyben az egyesület nem tud versenyt biztosítani a 

számukra. 

 

Tóth Tamás képviselő elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta a kérelmet és 350.000.-Ft támogatást 

javasol. Kéri azoknak a névsorát, akik a Sakk-körbe járnak. Elmondja, hogy 10 fő alatt a Testület nem 

támogat egyesületet. 

 

Nagy László vendég elmondja, hogy van kilenc igazolt játékos, de négy gyerek tudása még nincs meg az 

igazoláshoz. Az egyesület tagsága viszont meg van a 10 fő.  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet a szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, és 1 fő nem szavazott meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének  598/2016.(VI.23.) határozata a Berentei Sakk-

kör támogatásáról 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Nagy László Berentei Sakk-kör 

vezetőjének támogatás iránti kérelmét – az előterjesztésben foglaltak szerint - és úgy döntött, hogy a 

Berentén megrendezendő Nemzetközi verseny megrendezésére, valamint a csapatbajnokság 2016. évi 

megrendezésére összesen 350.000.-Ft támogatást biztosít.  

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatos  

 

Roza László István polgármester tájékoztatja a lakosságot, hogy elfogadásra került a településen lévő 

térfigyelő-kamerarendszer bővítése. Térfigyelő kamera kerül kiépítésre a temetőn, az Ady utca mindkét 

végén, a fitness-parkban, az Ady és József Attila kereszteződésénél, a József Attila és Bem utca 

kereszteződésénél, az Ady és József Attila köznél július 1-jétől. 

 

Pogány Sándor képviselő szerint a település bejáratánál ki kellene írni, hogy a településben térfigyelő 

kamera működik. Ki kellene tenni továbbá a képújságra és a honlapra is, hátha visszatartó ereje lenne. 

 

Tóth Tamás képviselő szerint bővíteni kellene a falu másik felében is a rendszert. 

 

Furák Róbert képviselő elmondja, hogy 40 kamera figyeli a települést. Kér mindenkit, hogyha 

visszaélést tapasztalnak, akkor azt jelezzék.  

 

Roza László István polgármester tájékoztatja a lakosságot, hogy elkezdődik a bánya-épületének 

felújítása. Türelmet kér a lakosságtól, mivel 3-4 hónapig munkagépek, idegenek járnak majd a faluban. 

 

Tóth Tamás képviselő ismerteti a lakossággal, hogy Bizottság a nyári diákmunka pályázati felhívását 

megtárgyalta és akként döntött, hogy támogatja összesen 30 fő, 15-15 fő – két hetes váltásban , 4 órás 

foglalkoztatás keretében történő alkalmazását. Ezen túlmenően biztosít 750eft összeget azért, hogy a 4 

órás foglalkoztatás helyett 6 órában kerüljenek a gyermekek foglalkoztatásra.  

 

Nagy Boglárka jegyző felhívja a lakosság figyelmét, hogy aki szeretne a nyári diákmunkában részt 

venni, az a Hivatalba jöjjön be először, és aztán keresse fel a Járási Hivatal foglalkoztatási osztályát, 

hiszen előfordult már, hogy nem a diákmunkára került a gyermek regisztrálásra. Elmondja, hogy eddig 

kilenc jelentkező van. 

 

Nyeste József képviselő elmondja, hogy a nyári gyakorlatok kötelező teljesítése miatt le fog csökkenni az 

igény a diákmunka iránt. 

 

Pogány Sándor képviselő kéri, hogy a honlapon kerüljön módosításra a nyári diákmunkával kapcsolatos 

közlemény. 

 

Furák Róbert képviselő véleménye szerint sok fontos döntést hozott a Testület. Ezekről a döntésekről 

javasol készíteni egy kiadványt, ami ez eljárást is megkönnyítené. A közintézmények elérhetőségeit is 

bele kellene írni. 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet a szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 

 

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

alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 599/2016. (VI.23.) határozata a 2016. évi 

nyári diákmunkáról 

Berente Község önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi nyári 

diákmunkáról szóló előterjesztést, s az alábbi döntést hozta: 

Berente Községben állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a 

településen élő 16. életévet betöltött tanulói jogviszonyban álló diákok részére, a BAZ. Megyei 

Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya nyári diákmunka 

feltételrendszerét figyelembe véve, nyári diákmunka további foglalkoztatásra biztosít lehetőséget. A 

költségek fedezetésre bruttó 750.000.- ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetés tartalék terhére.  

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a diákmunka lehetőségének meghirdetéséről 

gondoskodjon, valamint az előirányzat biztosításáról a költségvetési rendelet módosítása során 

intézkedjen.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2016. 08. 31.  

 

Roza László István polgármester az ülést 11,00 órakor bezárta, mivel más észrevétel, javaslat nem 

érkezett.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Roza László István           Nagy Boglárka    Fodorné Szabó Erika 

   polgármester         jegyző    jegyzőkönyv hitelesítő 


