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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. szeptember 29-én az 

Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott munkaterv szerinti nyilvános ülésén, melynek 

kezdési időpontja 9.00 óra 

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert   képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Pogány Sándor  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. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyeste József képviselőt javasolja. 

Ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

Nyilvános ülés: 

 

Napirendi pont előtti: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között eltelt 

eseményekről. 

 

1. Berente Község Önkormányzatának az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

1/2016. (II.26.) ÖR. módosítása. 

Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata 2016. évi első hat havi teljesítéséről. 

 Berentei Tündérkert Óvoda költségvetési előirányzat módosítási kérelme 

Előterjesztő: polgármester, szóbeli kiegészítés pénzügyi főmunkatárs, óvoda vezető. 

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2017. évi fordulójához 

történő csatlakozási szándék megtárgyalása. 

Előterjesztő: polgármester 

3. Egészségügyi Alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 

Törvényességi felhívás jogalkotási kötelezettség elmulasztásáról. 

Előterjesztő: jegyző 

4. Berente Község Önkormányzata „Berente 0,5 MWp névleges teljesítményű napelemes 

kiserőmű létesítése” létesítése kapcsán tervezői tevékenység ellátására beérkezett 

ajánlatok elbírálása. 

Előterjesztő: polgármester 

5. Szent Borbála Idősek Otthona előterjesztése: Szakmai program kiegészítése szakápolási 

feladatokkal, az intézmény működési szabályzatának, Idősek Otthona házirendjének, 

Idősek Otthona szakmai programjának elfogadása (az intézmény infekciókontroll 

kézikönyvének ismertetése) 

Előterjesztő: polgármester, intézményvezető 

6. Szent Borbála Idősek Otthona gépjárművásárlás beszerzésére vonatkozó előterjesztése. 

Előterjesztő: polgármester, intézményvezető 

7. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása. Javasolt időpont: 2016. november 10, 17, 

30. 
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Előterjesztő: polgármester 

8. Berente Nonprofit Kft. megküldött árajánlatainak megtárgyalása: 

- József Attila utca 4-6-8-10 előtti járda-út közötti szakasz burkolása. 

- Bajcsy-Zs. 17. sz. előtti park. 

- Kandó K. út csapadékvíz elvezető árok. 

- Teleházra fordítandó plusz költség  

Előterjesztő: polgármester, szóbeli kiegészítés ügyvezető 

 

9. Egyéb indítványok, bejelentések: 

- Művelődésszervező kérelme 

- 2016. október 2. napján tartandó népszavazással kapcsolatos önkormányzati kiadások 

- Temetői urnafal 

10. Berente volt bányaépület kivitelezési munkálatai során bejelentett pótmunka igények 

megtárgyalása, vállalkozási szerződés 2. számú módosításának javaslata a vállalkozói díj 

mértékének összegéről. 

Előterjesztő: polgármester, műszaki ellenőr, kivitelező, közbeszerzési tanácsadó 

 

Zárt ülés 

 

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

 

1. Települési lakhatási- és lakhatási támogatást kiegészítő támogatás iránti kérelmek 

elbírálására  

Előterjesztő: polgármester  

2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása  

Előterjesztő: polgármester  

Mötv. 46§ 2. bek. c. pontja alapján: 

3. Egyedi lakossági kérelem elbírálása  

Ingatlanvásárlási szándék megtárgyalása  

Előterjesztő: polgármester  

4. Idősek hete alkalmával időskorúak támogatása 

Előterjesztő: polgármester  

 

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

határozathozatal nélkül egyetért a napirendi pontokkal. Ezzel egyidejűleg elfogadta Nyeste 

József képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

 Napirendi pont előtti: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között 

eltelt eseményekről. 

 

Nagy Boglárka jegyző ismerteti a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között eltelt 

eseményekről szóló tájékoztatót. 

Személyes kérésem lenne a polgármester és a képviselő-testület tagjai felé. Előzetesen igaz ezen 

kérésemről nem egyeztettem egyik féllel sem. Folyamatosan, törvényességi felhívások keretén 

belül tárgyalta a képviselő-testület az alpolgármester személyének megválasztását, mindezidáig 

sikertelenül.  A bírósági tárgyalás napjáig lehetőség van arra, hogy választhat a képviselő-testület 

alpolgármestert. Kérem polgármester urat, gondolja át az alpolgármester választást és 

egyeztessen a képviselő-testület tagjaival, hogy a Kormányhivatal által bírósághoz fordult eljárás 

kerüljön lezárásra, legyen a településnek alpolgármestere. 

Roza László István polgármester: mivel a testületben nem volt egyetértés, várjuk meg a 

bírósági tárgyalást, mondja ki a bíróság és döntsön. 
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Tóth Tamás képviselő: egyeztetés polgármester és közöttem a hét elején történt, mikor 

megkeresett és egyeztetett az alpolgármester lehetséges megválasztásáról. Beszélni kellene ezen 

az ülésen az alpolgármester megválasztásáról, Jegyző asszony tudja ennek a menetét. Az 

alpolgármestert a polgármester jelöli meg, ha ezt továbbra is akarja.  

Nagy Boglárka jegyző: a testületen és a polgármesteren múlik, hogy rendel-e el szünetet 

egyeztetés céljából, napirendre tűzi e a megválasztást. A bírósági tárgyalás október végén lesz. 

Furák Róbert képviselő: javaslom, hogy szavazzon arról a testület, hogy kíván-e egyeztetni 

most vagy későbbi időpontban.  

Nagy Boglárka jegyző: határozathozatal nélkül lehet róla egyeztetni, szavazás nem szükséges 

hozzá. szavazás az alpolgármester személyéről kell, nem arról, hogy akar-e ebben most 

egyeztetni. 

Furák Róbert képviselő: legyen alpolgármester választás. 

Nyeste József képviselő: egyetért Furák képviselővel, legyen alpolgármester választás. 

Roza László István polgármester: az egyéb indítványoknál visszatérünk rá. 

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta a lejárt határidejű határozatokról és a két 

ülés között eltelt eseményekről szóló előterjesztését, szóbeli kérésének eleget téve a képviselő-

testület az egyéb indítványok és bejelentések között visszatér az alpolgármester személyének 

megválasztására. 

 

1. Napirendi pont 

Berente Község Önkormányzatának az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. 

(II.26.) ÖR. módosítása. 

Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata 2016. évi első hat havi teljesítéséről. 

 Berentei Tündérkert Óvoda költségvetési előirányzat módosítási kérelme 

 

Ortó Istvánné pü. főmunkatárs ismerteti a 2016. évi költségvetés módosításának főösszegeit. 

A 2016. április 1. és június 20. időszak között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, 

átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési 

rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 54.657.168.- Ft-al 

költségvetési kiadását ugyanezen összeggel módosítja és az önkormányzat 2016. évi módosított 

költségvetési bevételét 1.786.572.168- Ft-ban és a módosított költségvetési kiadását ugyanezen 

összeggel állapítja meg.  

Az államháztartási törvény szerint az I. féléves rendeletmódosítása kötelező, ami azt takarja, 

hogy az addig történt változásokat át kell vezetni a költségvetésen és a képviselő-testület által 

hozott határozatokat, ill. az intézményi előterjesztések, ami az eredeti költségvetésükben nem 

szerepeltek, de a testület úgy döntött, hogy megfinanszírozza, ezzel is meg kell módosítani a 

rendeletet.  

Tóth Tamás képviselő: mennyi pénze van jelenleg az önkormányzatnak? – a lakosság felé 

legyen egy tájékoztatás. 

Ortó Istvánné pü. főm.: jelenleg 200 mFt kincstárjeggyel rendelkezik az önkormányzat, ehhez 

jött még 100 mFt, ezen  kívül 500 mFt áll rendelkezésre az önkormányzat számláján.  

Nyeste József képviselő: a költségvetés módosítását támogatni fogom, és kérem és javaslom a 

testületnek is.  

Saját véleményem azért elmondom, a testületi határozatok, amelyeket az első félévben elfogadott 

a testület, melyek megszülettek, nem minden esetben voltak korrektek. Voltak határozatok, amit 

a testület megszavazott ugyan, de téves információkra, hazugságokra alapult. Azt hittük, hogy 

nincs lejjebb, de van, amit a vezetőség itt elkövet, az katasztrófa. Ennek ellenére javaslom a 

költségvetés módosításának elfogadását, mert vannak teendőink, melyeket végre kell hajtanunk.   

Roza László István polgármester: lekötött betétekről volt szó a bizottsági üléseken, hogy miért 

rendelkezik az önkormányzat kincstárjeggyel. 
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Ortó Istvánné pü. főm.: az önkormányzat az Áht törvény szabályozása szerint kockázattal járó 

pénzügyi lekötéseket nem művelhet. Ezen tranzakciókat vagy a saját bankja, vagy más bank 

útján végezheti el, a 200 mFt-ot 2,25 % kamattal tudtuk lekötni, most ez alacsonyabb lett.  

Roza László István polgármester javasolja a 2016. évi költségvetés módosításának elfogadását.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

alábbi rendeletet alkotja: 

 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 

14/2016. (X.3.) rendelete 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

 

Ortó Istvánné pü. főmunkatárs ismerteti Berente Község Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló előterjesztést. 

Roza László István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

tartalmának elfogadását. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

meghozta az alábbi határozatot: 

 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 792/2016.(IX.29.) határozata  Berente Község 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről szóló beszámolóról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének I. féléves teljesüléséről szóló beszámolót. 

  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

                                                       

 Berentei Tündérkert Óvoda költségvetési előirányzat módosítási kérelme 

 

Kalász Lászlóné óvoda vez.: a költségvetés tervezésekor egy csoporttal számoltak, de a májusi 

testületi ülésen döntés született a két csoport létrehozásáról a 2016/2017-es nevelési évre, 1 

óvónőt kellett így felvenni, a béréhez kérem a hozzájárulást. 

Roza László István polgármester: május 31-ig kellett leadni a létszámot, a költségvetés 

elfogadásakor még nem tudhatta az óvodavezető, hogy mennyi lesz a létszám.  

Kalász Lászlóné óvoda vez. jelenleg az óvodai létszám 34 fő, vannak sajátos nevelésű gyerekek 

is. Köszönöm a testületnek, hogy hozzájárult a két csoport létrehozásához. 

Nyeste József képviselő: a testületnek nem kell megköszönni, a testület úgy foglalt állást, hogy 

te döntöd el, - ez a döntés a tiéd. 

Kalász Lászlóné Erika óvoda vezető: az enyém valóban a döntés, de a testület jóváhagyása 

szükséges. A költség összesen kafetériával együtt négy és fél hónapra 1.903.000.- Ft. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a bizottság támogatja az óvoda vezetője 

előterjesztését.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016.(IX.29.) határozata  Berentei 

Tündérkert Óvoda költségvetési előirányzat módosításáról 
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Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Tündérkert Óvoda 

vezetőjének költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó előterjesztését. 

A képviselő-testület a 2016/2017. nevelési év négy és fél hónapjára eső 1 fő óvodapedagógus bér- és 

járulékához szükséges előirányzat fedezetét 1.903.000.- Ft összegben jóváhagyja.  

Az előirányzat módosításából eredő az önkormányzat 2016. évi költségvetését érintő rendelet 

módosítására  

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

alábbi határozatot: 

 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 793/2016.(IX.29.) határozata  Berentei 

Tündérkert Óvoda költségvetési előirányzat módosításáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Tündérkert Óvoda 

vezetőjének költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó előterjesztését. 

A képviselő-testület a 2016/2017. nevelési év négy és fél hónapjára eső 1 fő óvodapedagógus bér- és 

járulékához szükséges előirányzat fedezetét 1.903.000.- Ft összegben jóváhagyja.  

Az előirányzat módosításából eredő az önkormányzat 2016. évi költségvetését érintő rendelet 

módosítására  

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

                                                       

2. Napirendi pont 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2017. évi fordulójához 

történő csatlakozási szándék megtárgyalása. 

 

 

Nagy Boglárka jegyző: ez évben is lehetőség nyílik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat csatlakozásához. Előző években folyamatosan csatlakozott a képviselő-

testület A bizottság megtárgyalta, előző évekhez hasonlóan támogatta. 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke:  a bizottság egyhangúlag támogatja a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozást, ugyan olyan 

feltételekkel mint az előző években. A és B típusú pályázat van, hat egymást követő tanulmányi 

félévet érint.  

A támogatás összege minimum 5 eFt, további támogatás összege jövedelemhatártól függően 10 

eFt és 15 eFt. 

Roza László István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

módosításokkal való elfogadását. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő 

 

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

meghozta az alábbi határozatot: 

 

 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 794/2016.(IX.29.) határozata a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
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1. csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2017. évi fordulójához, 

2. a pályázatok elbírálását az egy főre eső jövedelem függvényében, egyedi döntések 

keretében határozza meg.  

3.  az önkormányzati támogatás összegét 5 eFt, 10 eFt, 15 eFt   Ft/fő/hó összegben állapítja 

meg, 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a csatlakozási nyilatkozat megküldéséről, a 

pályázati kiírás közzétételéről, és a szükséges további intézkedéseket tegye meg, 

5. a pályázatokról való döntést a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át, 

6. Az támogatás költségeit Berente Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 1/2016.(II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően a szociális  keret  

terhére kívánja finanszírozni. 

7. felkéri a Jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésekor a Bursa Hungarica 

ösztöndíjra a sikeresen pályázók részére megfelelő összeget különítsen el. 

 

Felelős: Polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

3. Napirendi pont 

Egészségügyi Alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 

Törvényességi felhívás jogalkotási kötelezettség elmulasztásáról. 

 

Nagy Boglárka jegyző: Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat 
feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.  
Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvényt (Eatv.). Az Eatv. - az önkormányzatok feladatai vonatkozásában - 2015. augusztus l-től 
hatályon kívül helyezte az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 152.§ (1)-(2) 
bekezdését:  
,, 15.§ (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 
(2 A települési önkormányzat képviselő-testülete - a kormányrendelet szerinti praxiskezelő által megadott 
szempontokat figyelembe véve - megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is 
kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg. "  
 
2015. augusztus l-től az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait az Eatv. 
állapítja meg: ,,5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  
b) a fogorvosi alapellátásról,  
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,  
d) a védőnői ellátásról, és  
e) az iskola-egészségügyi ellátásról " 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt 5.§ (1) bekezdés a)-e) pontjaiban 
meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit az Eatv. 6.§ (1) bekezdése alapján 
önkormányzati rendeletben kell szabályozni:  
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„6.§ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott 
szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több 
településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló 
megállapodásban határozzák meg."  
Fodorné Szabó Erika képviselő: a feladat közé tartozik az iskola egészségügyi ellátása is, a munkahelyi 

egészségügyi ellátás is, ami ebből hiányzik.  

Nagy Boglárka jegyző: a 6. § van felsorolva az iskola-egészségügyi ellátást, a Berentei Tündérkert 

Óvoda, Berentei Általános Iskola (a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll) orvosi rendelőben 

biztosított. 

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

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

alábbi rendeletet alkotja: 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016. (X.3.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátások körzeteiről 

(a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 

 

4. Napirendi pont 

 

Berente Község Önkormányzata „Berente 0,5 MWp névleges teljesítményű napelemes 

kiserőmű létesítése” létesítése kapcsán tervezői tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok 

elbírálása. 
 

Roza László István polgármester: a Berente 0,5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű 

létesítése kapcsán a tervezői tevékenység ellátására a megkért négy ajánlati felhívásra egy árajánlat 

érkezett.  

 Extor Elektronikai Kft. (2040 Budaőrs, Gyár utca 2. ) bruttó:4.823.460.- 

Tóth Tamás képviselő, mint a GPÜB elnöke: a bizottság megtárgyalta és az árajánlat elfogadását 

javasolja. 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(IX.29.) határozata  Berente 0,5 MWp 

névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése kapcsán tervezői tevékenység ellátására 

benyújtott árajánlat elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Extor Elektronikai Kft (2040 

Budaőrs, Gyár utca 2.) árajánlatát, melyet a Berente 0,5 MWp névleges teljesítményű napelemes 

kiserőmű létesítésére nyújtott be és azt bruttó 4.823.460 Ft összegben elfogadja.  

 

A képviselő-testület ezen határozatában rögzíti azt is, hogy a tervezési megbízás Berente Község 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalékkeret terhéből kerül átcsoportosításra. 

Felhatalmazza a polgármestert a fenti szempontok figyelembevételek mellett a tervezési a szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 795/2016.(IX.29.) határozata  Berente 0,5 

MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése kapcsán tervezői tevékenység ellátására 

benyújtott árajánlat elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Extor Elektronikai Kft (2040 

Budaőrs, Gyár utca 2.) árajánlatát, melyet a Berente 0,5 MWp névleges teljesítményű napelemes 

kiserőmű létesítésére nyújtott be és azt bruttó 4.823.460 Ft összegben elfogadja.  

 

A képviselő-testület ezen határozatában rögzíti azt is, hogy a tervezési megbízás Berente Község 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalékkeret terhéből kerül átcsoportosításra. 

Felhatalmazza a polgármestert a fenti szempontok figyelembevételek mellett a tervezési a szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
 

5. Napirendi pont 

 

Szent Borbála Idősek Otthona előterjesztése: Szakmai program kiegészítése szakápolási 

feladatokkal, az intézmény működési szabályzatának, Idősek Otthona házirendjének, Idősek 

Otthona szakmai programjának elfogadása (az intézmény infekciókontroll kézikönyvének 

ismertetése) 
 

Dobi Andrea intvez.: az intézmény mielőbb szeretné benyújtani a BAZ Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Osztályának a kérelmet, hogy szakápolási tevékenységet folytathasson. Ennek feltétele, 

hogy rendelkezzen az otthon ezen tevékenységre vonatkozó szakmai programmal. Kéri, hogy a képviselő-

testület fogadja el a szakmai program kiegészítést.  

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

előterjesztést. 

Roza László István polgármester: az előterjesztés mellékletét képezi az Infekciókontroll Kézikönyv. 

Kérem az intézményvezetőt tájékoztassa a lakosságot erről. 

Dobi Andrea intézményvezető átadja a szót Fodorné Szabó Erika képviselőnek, aki elkészítette az 

anyagot. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: ahhoz, hogy az intézményben idős emberek gondozása folyjék, 

speciális szükségletük van. Az infekció controll ennek az állandó része kell, hogy legyen, ez az 

intézményben a higiéniáról szól, milyen fertőtlenítőt, tisztítószereket lehet használni.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 
 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének …/2016.(IX.29.) határozata a Szent Borbála 

Idősek Otthona szakmai programjának szakápolási feladatokkal történő kiegészítéséről 

 
Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Borbála Idősek Otthona szakmai 

programjának szakápolási feladatokkal történő kiegészítését jelen határozat mellékletében szereplő 

tartalommal jóváhagyja.  

A képviselő-testület a határozat végrehajtása érdekében felkéri az intézményvezetőt, hogy a BAZ Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályánál a szakápolási tevékenység folytatásához szükséges 

intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető  

Határidő: azonnal 

 
 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, 1 fő képviselő nem szavazott 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

 
 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 796/2016.(IX.29.) határozata a Szent Borbála 

Idősek Otthona szakmai programjának szakápolási feladatokkal történő kiegészítéséről 

 
Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Borbála Idősek Otthona szakmai 

programjának szakápolási feladatokkal történő kiegészítését jelen határozat mellékletében szereplő 

tartalommal jóváhagyja.  

A képviselő-testület a határozat végrehajtása érdekében felkéri az intézményvezetőt, hogy a BAZ Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályánál a szakápolási tevékenység folytatásához szükséges 

intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető  

Határidő: azonnal 

 
6. Szent Borbála Idősek Otthona gépjárművásárlás beszerzésére vonatkozó előterjesztése. 

Előterjesztő: polgármester, intézményvezető 

 

Dobi Andrea intvez.: az intézmény tulajdonában lévő Cintroen berlingo, mellyel már nem végeznek 

szállítást, ezt a feladatot az elektromos autó vette át. Helyhiány miatt nem lehet a garázsban tartani, így 

álló helyzetben az állapota is romlik.  

A másik autó a Mercedes Vito, mely az önkormányzat tulajdonában van, de üzembentartója a Szent 

Borbála Idősek Otthona, az autó kora és állapota is indokolja az eladást.  

Nyeste József képviselő: ez tipikus példája annak, hogy „bezzeg én megmondtam”. Ugyan ilyen kérés 

már volt az intézmény részéről a testület felé. Az akkori polgármester Juhász József odaadta a használt 

Merecedest az intézménynek és egy újat vett az önkormányzatnak. Ha akkor vettünk volna egy megfelelő 

autót a SztBIO-nak, most nem lenne szükség erre.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a bizottság megtárgyalta a SztBIO előterjesztését és 9 mFt 

keretösszeget javasol új gépjármű beszerzésére. A két használt járművet pedig javasolja piaci áron 

értékesíteni.  

Nyeste József képviselő: megszavazom ezeket a dolgokat annak ellenére, hogy egy csomó határozatunk 

végrehajtása olyan volt amilyen. Ha nem fogadtuk volna el a költségvetési rendelet módosítását, akkor 

nem tudnánk ilyen lehetőségeket biztosítani.  

Dobi Andrea intvez. ha elfogadja a testület az új autó vásárlását, szeretném megköszönni a dolgozók és 

az ellátottak nevében, melyet majd a lakosság is igénybe vehet. 

Roza László István polgármester: mit jelent, hogy a lakosság is igénybe veheti? 

Dobi Andrea intvez.: nemcsak az otthon lakói vehetik igénybe az autót, hanem mindazon személyek, 

akik az intézményi szolgáltatásokat igénybe veszik: házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016.(IX.29.) határozata  Szent Borbála 

Idősek Otthona előterjesztésének elfogadásáról   

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Borbála Idősek Otthona  Ford Transit 

Kombi 310 L2H2 Trend típusú mikrobusz beszerzéséről szóló előterjesztését megtárgyalta és az 

intézmény által előterjesztett árajánlatok közül a legkedvezőbb árral rendelkezőt az intézmény 

tulajdonába megvásárlásra támogatja.  

 

A képviselő-testület a mikrobusz beszerzésének fedezetét bruttó 9 mFt összegben az önkormányzat 2016. 

évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) Önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés af) pontjában 

szereplő általános tartalékkeret terhére biztosítja.  

 

Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a Szent Borbála Idősek Otthonának 

vezetőjét a mikrobusz beszerzésével és az intézmény tulajdonában lévő Citroen Berlingo gépjármű piaci 

áron történő értékesítésére.  
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Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a Berente Község Önkormányzat 

polgármesterét az önkormányzat tulajdonában lévő Mercedes Vito gépjármű piaci áron történő 

értékesítésére és a Szent Borbála Idősek Otthona vezetőjét, hogy az értékesítésben működjön közre.  

  

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. október 31. 

                                                       
Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 797/2016.(IX.29.) határozata  Szent Borbála 

Idősek Otthona előterjesztésének elfogadásáról   

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Borbála Idősek Otthona  Ford Transit 

Kombi 310 L2H2 Trend típusú mikrobusz beszerzéséről szóló előterjesztését megtárgyalta és az 

intézmény által előterjesztett árajánlatok közül a legkedvezőbb árral rendelkezőt az intézmény 

tulajdonába megvásárlásra támogatja.  

 

A képviselő-testület a mikrobusz beszerzésének fedezetét bruttó 9 mFt összegben az önkormányzat 2016. 

évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) Önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés af) pontjában 

szereplő általános tartalékkeret terhére biztosítja.  

 

Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a Szent Borbála Idősek Otthonának 

vezetőjét a mikrobusz beszerzésével és az intézmény tulajdonában lévő Citroen Berlingo gépjármű piaci 

áron történő értékesítésére.  

 

Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a Berente Község Önkormányzat 

polgármesterét az önkormányzat tulajdonában lévő Mercedes Vito gépjármű piaci áron történő 

értékesítésére és a Szent Borbála Idősek Otthona vezetőjét, hogy az értékesítésben működjön közre.  

  

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. október 31. 

 
 

Fodorné Szabó Erika képviselő: bizottsági ülésen már kezdeményeztem a Szent Borbála Idősek 

Otthona önállóvá válását gazdaságilag. 

Nyeste József képviselő: a bizottsági ülésen beszéltünk róla, támogatom ezt a dolgot. Ezzel nem kellene 

növelni a létszámot. Voltak a hivatalban bizonyos dolgok, hogy nem készültek el határidőre, a hivatal 

hibázott. Javaslatom: ha a Szent Borbála Idősek otthonában megnöveljük a létszámot, akkor a hivatalban 

csökkenteni kell, a gazdasági részre átkerülhet 1 fő a hivatalból.  

Furák Róbert képviselő: kezdeményezni szeretném, hogy készüljön egy előterjesztés, határidőkkel 

legyenek előkészítve. Szakértelemről, új feladatokról van szó.  

Roza László István polgármester: a következő ülésen döntünk erről. 

 

7. Napirendi pont 

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása. Javasolt időpont: 2016. november 10, 17, 30. 

 

Roza László István polgármester: a közmeghallgatás javasolt időpontja 2016. november 10, 

17, 30. Javasolja a 2016. november 10. 17.00 órát elfogadásra.  

 

A döntéshozatalban részvevők száma: 7 fő 
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, 1 fő képviselő nem szavazott 

meghozta az alábbi határozatot: 

 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 798/2016.(IX.29.) határozata  közmeghallgatás 

(falugyűlés) időpontjának meghatározásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2016. november 

10. napján 17,00 órai kezdettel határozza meg, melynek helyszíne Berentei Művelődési Központ. 

 

A képviselő testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a lakosságot a közmeghallgatás időpontjáról 

és helyszínéről a helyben szokásos módon (honlap, képújság, plakát) értesítse.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. november 10.  
 

8. Napirendi pont 

Berente Nonprofit Kft. megküldött árajánlatainak megtárgyalása: 

- József Attila utca 4-6-8-10 előtti járda-út közötti szakasz burkolása. 

- Bajcsy-Zs. 17. sz. előtti park. 

- Kandó K. út csapadékvíz elvezető árok. 

- Teleházra fordítandó plusz költség  

 

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft. ügyvezető ismerteti az előterjesztéseket. 

 

 Kastélykert, Teleház anyagszükséglet 

 

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft. ügyvezető: a Teleház költsége összesen: 2.299.502.- Ft, 

mely azokat a munkálatokat tartalmazza, melyeket míg a BMESZ – megkezdett és nem fejezett 

be. Külön erre a beruházási munkákra összeget nem kér a Kft. ez a költségvetésében 

rendelkezésre áll. Kérem a képviselő-testületet, hogy úgy támogassa a benyújtott javaslatot, 

ajánlatot, hogy 2016. december 31-ig kivitelezhető legyen. A belső munkálatok akkor fognak 

elkezdődni, ha a kültéri munkák befejeződnek.  

 

 Bajcsy-Zsilinszky utca 17. előtti park. 

 

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft. ügyvezető: a Bajcsy-Zsilinszky úton ki lehetne alakítani 

mobilgarázsokat. A garázsok bérlése kb. 8 eFt/hó lehetne, de ennek költségét míg kiadás és 

meghirdetés előtt át kell beszélni, meg kell határozni. A bevétel a Kft. egyik bevétele lehetne. 

Kérem a testületet abban is döntsön, hogy teljesen le legyen az alap betonozva, vagy csak a 

garázs része, a bejárat előtt pedig más legyen. Végig betonozzuk vagy térkő legyen? 

A mobilgarázsok kialakítása anyag és munkadíjjal együtt 3.090.544.- Ft. 

 

 József Attila út 4-6-8-10 előtti járda-út közötti szakasz burkolása 30 m2-en 

 

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft. ügyvezető: a terület kialakítása a kapubeállókhoz 

hasonlóan került kialakításra. Elkeskenyedik a főtér felé, úgy gondolom, ezt nem lenne jó 

beültetni zöld felülettel. 

Anyagköltség és munkadíj mindösszesen: 471.166.- Ft 

 

 Kandó Kálmán úti csapadékvíz elvezető árok 

 

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft. ügyvezető: a hiányzó szakasz 46 fm MCS30/50-es meder 

elem szükséges, és 2 db 4,5 m-es kapu áteresz.  

Anyag és munkadíj mindösszesen: 656.608.- Ft. 
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Nyeste József képviselő: Bajcsy-Zs. úti garázsok: maximálisan támogatom, de korainak tartom, 

hogy mennyiért értékesítjük, adjuk ki. Van már olyan ingatlan, amit az önkormányzat bérbe ad, 

azokhoz viszonyítani lehet, ezt még most nem tudjuk megmondani, közel nem biztos, hogy 

ennyiért tudjuk kiadni.  

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft. ügyvezető: a helyben szokásos piaci árakból indultam ki, 

számolnunk kell a megtérülési idővel is. A bérleti díjat a piac dönti el.  

Furák Róbert képviselő: a jövő évben egy teljes körű felmérés alapján jó lenne megkapni az 

elképzeléseket. Javaslom és kérem, hogy fogadják el. A Nonprofit Kft. terjessze a képviselő-

testület elé a jövő évi koncepcióját is.  

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft. ügyvezető. nagyságrendileg határozzuk meg, hogy 

mennyit fordítatunk rá a feladatokra, a testület látja az önkormányzat költségvetését, hogy mi fér 

bele. Bizonytalan lábakon állok, hogy meddig lehet elmenni forintban, szükségem van arra, hogy 

mennyi a mozgásterem, szükséges lenne egy ilyen keretösszeget tudnom. 

Furák Róbert képviselő: szívesen fogadnék egy olyan előterjesztést, ami tartalmazná a 

feladatokat, valamint, hogy hogy tudnánk finanszírozni azt. Javasolnék egy teljes körű listát, 

hogy készüljön el.  

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft. ügyvezető: ha a testületnek arra van igénye, hogy írjam 

össze a jövő évi tervet és árazzam be, ezt meg fogom tenni. Összeírok mindent és ebből majd a 

testület dönthet, az árazott tervből megfelelően választhat.  

Tóth Tamás képviselő: ezt már a jövő évre tudjuk tervezni, a jelenlegi munkákkal kell végezni. 

Vannak befejezetlen munkák még pld. csapadékvíz elvezetés. Ez a Kft. még gyerekcipőben jár.  

Roza László István polgármester: jövő évi tervek: mindig időközben jönnek be a településre 

feladatok. Mindig az adott feladatot terveztük, időközben jöttek olyan munkák, amik bejöttek az 

intézményektől. 

Nyeste József képviselő: a prioritás felállítása nagyon fontos, nekünk nincs koncepciónk, 

semmiféle gazdasági tervünk.  

Roza László István polgármester: javaslom a Kft. ajánlatainak elfogadását, költségvonzata 

nincs, ezen munkák elvégzésére a szükséges fedezet a kft. számláján rendelkezésre áll, nekünk 

csak a munkák jóváhagyása a feladatunk most.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016.(IX.29.) határozata a Berentei 

Nonprofit Kft. által elvégzendő munkák jóváhagyásáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Nonprofit Kft. 

előterjesztéseit és az alábbi munkák elvégzését a Berente Nonprofit Kft. részére – a Kft. saját 

költségvetéséből - jóváhagyja:   

 

- Berente, József Attila út 2., szám alatti Teleházban elvégzendő felújítási munkákat, 

összesen: bruttó 2.299.502.- Ft-ban.  

- Bajcsy-Zsilinszky utca 17. előtti parkban mobilgarázsok kialakítását, összesen: bruttó 

3.090.544.- Ft-ban.  

- József Attila út 4-6-8-10 előtti járda-út közötti szakasz burkolását 30 m2-en, bruttó 

471.166.- Ft-ban.  

- Kandó Kálmán úti csapadékvíz elvezető árok befejezését bruttó 656.608.- Ft-ban.  
 

A képviselő testület a munkálatok elvégzéséhez hozzájárulását adja.  

Felkéri az ügyvezetőt, hogy a munkálatok elvégzéséről, annak befejezéséről a képviselő testületet 

tájékoztassa.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos  
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Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

meghozta az alábbi határozatot:  

 
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 799/2016.(IX.29.) határozata a Berentei 

Nonprofit Kft. által elvégzendő munkák jóváhagyásáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Nonprofit Kft. 

előterjesztéseit és az alábbi munkák elvégzését a Berente Nonprofit Kft. részére – a Kft. saját 

költségvetéséből - jóváhagyja:   

 

- Berente, József Attila út 2., szám alatti Teleházban elvégzendő felújítási munkákat, 

összesen: bruttó 2.299.502.- Ft-ban.  

- Bajcsy-Zsilinszky utca 17. előtti parkban mobilgarázsok kialakítását, összesen: bruttó 

3.090.544.- Ft-ban.  

- József Attila út 4-6-8-10 előtti járda-út közötti szakasz burkolását 30 m2-en, bruttó 

471.166.- Ft-ban.  

- Kandó Kálmán úti csapadékvíz elvezető árok befejezését bruttó 656.608.- Ft-ban.  
 

A képviselő testület a munkálatok elvégzéséhez hozzájárulását adja.  

Felkéri az ügyvezetőt, hogy a munkálatok elvégzéséről, annak befejezéséről a képviselő testületet 

tájékoztassa.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos  
 

9. Napirendi pont 

Egyéb indítványok, bejelentések: 

 

9.1.Művelődésszervező kérelme 

 

Kissné Bencs Gabriella művelődésszervező: Berentén 14 éve működik a Rozmaring Dalkör a 

Művelődési ház amatőr művészeti csoportjaként. Az évek során számtalan helyi rendezvényen 

léptek már fel. Az utóbbi hetekben gondot okozott nekik az utazás, mivel az önkormányzati 

autóbusz nem állt rendelkezésükre. Az alberttelepi fellépésükre saját költségen jutottak el, de 

várják őket Rudabányára, Gesztelybe és Egerbe az országos minősítőre népdal kategóriában, 

ahonnan az elmúlt években ezüst minősítéssel érkeztek haza.  

Kérem a képviselő-testület tagjait, amennyiben lehetőség van rá, biztosítsák az autóbuszt a 

fellépésekre történő utazásaikhoz.  

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a bizottság megtárgyalta a Művelődési ház 

kérelmét és helyben hagyja a képviselő-testület határozatát és ismételten felhívja a figyelmet az 

abban foglaltak betartására.  

Nyeste József képviselő: nemcsak a busz kérdés esetében, de egyéb más esetben is szükséges a 

határozatok betartása.  

Ha bejön egy kérelem és nem jogszerű, miért kerül a képviselő-testület elé? Hozott a képviselő-

testület egy döntést, az abban foglaltak szerint kell eljárni. Nem adtuk oda az autóbuszt a 

természetjáróknak, nem adtuk oda az egyháznak. Ha most odaadjuk az ellentéteket sző. A 

polgármester mindenkinek odaadta a buszt, a futás meghatározott költségét elutazták az ő 

engedélyével. A polgármester ellehetetleníti a testület döntését, ezzel mindenkit kellemetlen 

helyzetbe hozva. A busz üzemanyagára vonatkozó költségvetési keret kimerült, ha odaadjuk a 
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Dalkörnek, mit fogunk mondani azoknak, akiknek nem adtuk oda. A busz azokat a kötelező 

feladatokat fogja ellátni, amivel meg van bízva.  

Roza László István polgármester: a busz 2007-től látja el a közösségi feladatokat és az iskolát. 

Ez idáig az elmúlt években úgy ment a busz, hogy senki nem foglalkozott vele, hogy van 

költsége vagy nincs. A testület most döntött, hogy hogy lehet igénybe venni. Hogy én 

mindenkinek odaadtam a buszt, ebben a tekintetben nem igaz.  

Nyeste József képviselő: a putnoki futballistáknak oda lett adva a busz, eljutottunk oda, hogy a 

berentei Dalkör nem tudja igénybe venni. Ne hivatkozzunk a régi időkre. A testület hozott egy 

határozatot, és ha nem vagyunk következetesek megette a fene.  

Tóth Tamás képviselő: meg szeretném védeni a régi polgármestert. Ő velünk egyeztetett, a 

testület elé hozta és döntött arról a testület, hogy pld. a civil szervezetek hányszor vehetik 

igénybe a buszt. Majd teszek javaslatot a busz további működésére. 

 

A képviselő testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 

buszt közösségi célokra a meghozott határozatban foglaltak szerint biztosítsa a továbbiakban.  

 

9.2. 2016. október 2. napján tartandó népszavazással kapcsolatos önkormányzati kiadások 

 

Nagy Boglárka jegyző: a 2016. október hó 2. napján megtartásra kerülő országos 

népszavazással kapcsolatos kiadásokra a Közös Hivatal 2016. évi költségvetése nem tartalmaz 

keretösszeget, tekintettel arra, hogy a költségvetés tervezésekor ezen esemény előre nem volt 

még látható.  

 

A szavazatszámláló bizottsági tagok (3 fő szavazókörönként) , a jegyzőkönyvvezetők (1 fő 

szavazókörönként) és a Helyi Választási Iroda tagjainak (4 fő)  egész napos, 5-24 óráig tartó 

ellátását, étkezését a népszavazás során biztosítani kell. Az állam erre 6300 Ft + Áfa összeget 

térít meg szavazókörönként.  (összesen: 8 X 6300,- Ft + Áfa = 50 400,- Ft + Áfa + a HVI 

szavazásnapi működési kiadásaira 30 000,- Ft összeg, mely a rezsi kiadásokat tartalmazza és 

ezen célra kell vele elszámolni.) 

 

Berente Község Önkormányzata ezen túlmenően mindig vállalni szokta a pártok által delegált 

bizottsági tagok egész napos étkezésének biztosítását is.  Jelenleg 1 fő került delegálásra.  

 

A legutóbbi választásokon - 2014-ben - mintegy 15 ember ellátását kellett összesen biztosítani. 

Az választásokra a képviselő testület a keret összegét akkor bruttó 100 000 Ft-ban határozta meg.  

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 50 

eFt jóváhagyását javasolja a 2016. október 2. napján tartandó népszavazás normatíván felüli 

költségeinek viselésére.  

Roza László István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadását a javasolt keretösszeggel. 

 

Roza László István polgármester bejelenti, hogy Pogány Sándor képviselő elhagyta a 

tárgyalótermet, a testület létszáma 6 fő. 

 

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6  

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 800/2016. (IX.29.) önkormányzati 

határozat a népszavazással kapcsolatos önkormányzati kiadásokról  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. A 2016. október hó 2.-án megtartásra kerülő népszavazással kapcsolatos kiadásokra 

50.000.-Ft  keretösszeget határoz meg. 

2. Felkéri a Hivatalt, hogy Berente Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését ennek 

megfelelően módosítsa.  

3. A Képviselő Testület felhatalmazza az önkormányzat jegyzőjét, hogy a népszavazás 

napján az étkeztetés biztosítására és lebonyolítására vonatkozó árajánlatot és megrendelést 

Berente Község Önkormányzata fenntartásában működő Szent Borbála Idősek Otthonától 

kérje meg.   

 

Felelős: Polgármester, jegyző 

Határidő:  15 napon belül  

 

Roza László István polgármester bejelenti, hogy Pogány Sándor képviselő visszajött a képviselő-

testületi ülésre, a testület létszáma 7 fő.  

 

10. 3. Temetői urnafal 

 

Tóth Tamás képviselő: az urnafal építésével kapcsolatban két lakossági javaslat érkezett, 

egyiket sem tudom támogatni. Az urnafal építése régóta húzódik. Először meg kellene nézni, 

hogy a támfal mennyire vált el a parkolótól. 

Nyeste József képviselő: úgy gondoltuk tegyük ki közszemlére a lakosság részére a beérkezett 

látványterveket. Volt egy képviselő, aki azt mondta nincs érdeklődés, nincs is rá igény. Ezt is át 

kell gondolni. Lehet, hogy mindenki saját maga akarja megépíteni az emlékhelyet.  

Pogány Sándor képviselő: mobilgarázs építése: fel kellene mérni az igényeket, ha látjuk az 

igényt, akkor lehetne elkezdeni. Urnafal: ha pld. építünk 20 férőhelyes urnafalat, nem tudjuk 

mennyiért lehet odaadni, nincsenek meg a feltételek.  

Tóth Tamás képviselő: a temetőnél a kamerakiépítés húzódik már 3 hónapja. Ezt már kifizettük, 

tájékoztatást kérek, mikor készül el. 

Roza László István polgármester: az urnafal kérdése, míg jó pár vitát megér.  

Térfigyelő kamera: a héten kaptuk meg az ÉMÁSZ válaszát, hálózatbővítést kell megtervezni, 

arra várunk, hogy a rendszerre rá tudjunk csatlakozni.  

Furák Róbert képviselő: nem kellene vitatkozni. Fel kell mérni az igényeket. November 1 

nemsokára itt van. Több hónapja döntöttünk róla, azonnali intézkedést kérek, meg kell oldani 

vagy kamera rendszerrel, vagy őrzéssel.  

Tóth Tamás képviselő: a ravatalozótól el lehetett volna vinni a rendszert, így meg lehetett volna 

oldani. Az ÉMÁSZ-szal problémák vannak, a közvilágítási hibák nincsenek megoldva. 

Szeretném ha a temetőnél megoldódnának a problémák, akár a Nonprofit Kft. bevonásával is. 

 

11. Napirendi pont 

Berente volt bányaépület kivitelezési munkálatai során bejelentett pótmunka igények 

megtárgyalása, vállalkozási szerződés 2. számú módosításának javaslata a vállalkozói díj 

mértékének összegéről. 

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke: a  bizottsági ülésre eljött a kivitelező, tervező, 

műszaki ellenőr, én arról nem tudtam, hogy meg lettek hívva. Nem kívánok velük tárgyalni. Az 

ezt megelőző ülésen elhangzott, hogy semmiféle pótmunkát nem vállalunk. Nem szavazok meg 

nekik semmit, azt szeretném, hogy időre készüljön el a munka. A döntés a mai napon kell, hogy 
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megszülessen. Az eredeti tervek alapján készüljön el az épület. Van egy műszaki ellenőr, gyenge 

érvek, hogy ezt és azt javasolja. A Beadott pályázat (árajánlat) alapján készítsék el a munkát. 

Volt egy műszaki tervező felmondta a szerződést, mert a műszaki ellenőrrel nem egyezett. Ki 

kell állni az igazáért, amit ő tervezett.  

Nyeste József képviselő: egyetértek Tóth képviselővel, volt egy közbeszerzési eljárás, ők erre 

jelentkeztek. November 30-ig adtunk határidő hosszabbítást. Hogy a tervező és a kivitelező 

között milyen vita van, - azt rendezzék le ők maguk.  

Tóth Tamás képviselő: idéz a kivitelező leveléből: „a pótmunka igénnyel kapcsolatban 

sürgősen dönteni szíveskedjenek, ellenkező esetben a társaság kénytelen akadályt közölni. 

Bizottsági javaslat alapján az eredeti tervek alapján készítsék el az épületet.  

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (IX.29.) Berente volt bányaépület 

kivitelezési munkálatai során bejelentett pótmunka igények megtárgyalása, vállalkozási 

szerződés 2. számú módosításának javaslata a vállalkozói díj mértékének összegéről. 

 
Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente volt bányaépület 

kivitelezése során felmerült változtatási javaslatokat nem támogatja.  

Felhívja a kivitelező és műszaki ellenőr figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban meghirdetett munkák 

az ajánlatában foglaltak szerint kerüljenek elvégzésre az eredeti tervdokumentáció alapján.  

Egyben felhívja a figyelmet arra is, hogy megfelelő előkészített előterjesztés, tervezői-, műszaki 

ellenőre, felelős műszaki vezetői nyilatkozatok nélkül szóbeli előterjesztésekre, tekintettel a 

beruházás volumenére is többet ne kerüljön sor.  

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2016. november 30. 

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 801/2016. (IX.29.) Berente volt bányaépület 

kivitelezési munkálatai során bejelentett pótmunka igények megtárgyalása, vállalkozási 

szerződés 2. számú módosításának javaslata a vállalkozói díj mértékének összegéről. 

 
Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente volt bányaépület 

kivitelezése során felmerült változtatási javaslatokat nem támogatja.  

Felhívja a kivitelező és műszaki ellenőr figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban meghirdetett munkák 

az ajánlatában foglaltak szerint kerüljenek elvégzésre az eredeti tervdokumentáció alapján.  

Egyben felhívja a figyelmet arra is, hogy megfelelő előkészített előterjesztés, tervezői-, műszaki 

ellenőre, felelős műszaki vezetői nyilatkozatok nélkül szóbeli előterjesztésekre, tekintettel a 

beruházás volumenére is többet ne kerüljön sor.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

 

 Felvetések 

 

Furák Róbert képviselő: információt kérek a lassító szigettel kapcsolatban. 

Nagy Boglárka jegyző: megtörtént a Közútkezelő Kht-val az egyeztetés írásbeli megkeresés, 

nyilatkozat megadása megtörtént, mint a lassító sziget, mind a 26-os útról történő behajtás, és a 

kerékpár úttal kapcsolatban is.  
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Ady E. utca parkoló kialakítása: egyeztetés zajlik, a tervek átnézésre kerültek, a testület elé az 

írásos előterjesztést szeretném ha költségvetéssel egybe kerülne be. Ezen feladatok elvégzésére 

kérem a képviselő testületet, hogy a november 15 napját fogadja el.  

Furák Róbert képviselő: november 15-én a testület elé kerül, ha jól értem. 

Nagy Boglárka jegyző: igen, mely előterjesztésnek míg tartalmaznia kell a temető támfal 

kérdését is. Ezt a támfalat is meg kellene nézni, ki lehet kérni a Nonprofit Kft. szakvéleményét.  

Furák Róbert képviselő: Berente honlap, határozatok tekinttében, mikor érjük utol magunkat? 

Mikor lesz naprakész? 

Nagy Boglárka jegyző: a hiányosságokat igyekszünk pótolni, a minap feltöltésre kerülnek a 

hiányzó határozatok.  

Tóth Tamás képviselő: a honlap katasztrófa. Kezdeményezek egy bejárást a faluban, szeretném 

ha mindenki ott lenne.  

Pogány Sándor képviselő: nem csak az az egy hiba van. Gazdálkodási adatok, közbeszerzések 

stb., át kellene nézni minden egyes fület és javítani, vagy aktualizálni. 

Nyeste József képviselő: lakossági megkeresés: a kéményseprést a szolgáltató mikor végzi? 

Tóth Tamás képviselő: fűtés előtt már el kellett volna végezni.  

Roza László István polgármester: a héten megkérdezzük, mikor végzik el. 

Pogány Sándor képviselő: az őszi lomtalanítás mikor lesz? 

Roza László István polgármester: legkésőbb jövő hét keddig közzé lesz téve, hogy mikor lesz 

a lomtalanítás és a kéményseprés.  

 

Roza László István polgármester szót ad a lakosságnak. 

 

Hegedűs Lajos lakos: a járdát a Marx K. úton nem jól csinálták meg. Olyan ígéretet kaptam, 

hogy amikor a parkolót fogják csinálni, megcsinálják a járdát is. Adjam be írásban az igényt? 

Tóth Tamás képviselő: teljesen jogos a felvetés, - írásban kell beadni. Többek között azért 

mondtam a bejárást is. A csapadékvíz elvezetés is elkezdődött, de nincs befejezve, a bejárás 

fontos.  

Roza László István polgármester: a falubejáráson vegyen részt a Nonprofit Kft. ügyvezetője is.  

 

Roza László István polgármester szünetet rendel el, megkéri a hallgatóságot, hogy a szünet 

ideje alatt fáradjanak ki. 

 

SZÜNET alatt elhangzottak: 

Nagy Boglárka jegyző: ha a bírósági tárgyalás napjáig sikerül alpolgármestert választani, akkor 

nem megyünk bíróságra, az eljárás megszűnik.  

Tóth Tamás képviselő: ha jól emlékszem mindig azt mondtad, hogy ez az utolsó időpont, 

ameddig alpolgármestert lehet választani. 

Nagy Boglárka jegyző: igen, mindig volt egy határidő, melyet a Kormányhivatal tett a 

képviselő-testület részére. Addig törvényességi felhívások keretében döntenie kellett a 

képviselő-testületnek, tehát mindig volt egy újabb és újabb lehetőség egy újabb időpontra az 

alpolgármester személyének megválasztására. 

Első körben tájékoztatást kértek, majd felhívta a figyelmet, majd törvényességi felhívást küldött, 

majd átadva a bíróságnak ismét figyelmet hívott fel, majd a bíróság is lehetőséget adott – ezek 

mind-mind határidők voltak. Mi pedig mindvégig azt írtuk, hogy nincs alpolgármester.  Ha a 

tárgyalás napjáig sikerülne megválasztani, akkor nem lenne szükség ítélethozatalra, addig pedig 

bármikor és annyiszor dönt a testület ahányszor akar (felveszi napirendi pontra). A bírósági 

tárgyalás az igazgatási szünet miatt húzódott ez idáig.  

A képviselő testület az alpolgármester megválasztása kapcsán egyeztet, egymással beszélget. 

Pogány Sándor képviselő elmondja, hogy 2015. augusztusában ő azért mondott le, mert nem 

tudott együtt dolgozni a megválasztott polgármesterrel, és saját véleményét azzal is kifejezésre 
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juttatja, hogy az elmúlt időszakban megjelenik a testület ülésein, elmondja hozzászólását, de nem 

vesz részt a döntésekben.  

Furák Róbert képviselő: a múltkor volt jelölt, de nem vállalta. Javaslom, hogy tegyünk úgy 

mint akkor, mindenki írja fel egy papírra, hogy kit javasol alpolgármesternek, ezzel is könnyítve 

a polgármester munkáját. 

Roza László István polgármester: én akkor javasoltam Nyeste képviselőt, de ő akkor nem 

vállalta, mert nem tud velem együtt dolgozni, végig kérdeztem akkor mindenkit, senki sem 

akarta vállalni – ez volt az utolsó, amikor tárgyaltunk a tisztségről.  

Tóth Tamás képviselő: írja le mindenki egy cetlire, hogy kit javasol. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: azt tisztázni kell, hogy ki vállalja.  

Tóth Tamás képviselő: nem vállalom 

Pogány Sándor képviselő: nem vállalom 

Furák Róbert képviselő: nem vállalom 

Szakmári Attila képviselő: nem vállalom 

Fodorné Szabó Erika képviselő: én sem vállalom 

Nyeste József képviselő: én elvállalom. 

 

Roza László István polgármester: én nem terjesztem elő, Nyeste képviselőt alpolgármesternek, 

hiszen kijelentetted, hogy nem tudsz velem együtt dolgozni.  

Nyeste József képviselő: így mész szembe a képviselő-testület akaratával. 

 

Roza László István polgármester bejelenti, hogy az ülés folytatódik, a hallgatóság visszatér a 

terembe. 

Megállapítja, hogy a testület létszáma 7 fő. 

 

Roza László István polgármester tájékoztatást ad, hogy az alpolgármester megválasztására 

jelölés elmaradása miatt nem került sor.  

A megbeszélés során, a testület megkérdezését követően egy fő vállalná el az alpolgármesteri 

tisztséget, de ő mivel kijelentette, hogy ő nem tud velem együtt dolgozni, ezért az ő személyét 

nem terjesztettem elő. 

Nyeste József képviselő: a polgármester így megy szembe a testület akaratával. Hogyan lehet 

így dolgozni, ha az az ember, aki elvállalná azt fel sem tette szavazásra. Arra tudok gondolni, 

hogy azt szeretné, hogy itt úgy menjenek a dolgok, ahogyan maga elképzelte, nem úgy, ahogy a 

testület. Egyáltalán nem voltál arra kíváncsi, hogy a testület elfogadta volna-e azt az egy embert.  

Roza László István polgármester: most nem terjesztem elő, köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

Roza László István polgármester a nyilvános ülést 11 óra 21 perckor bezárta, mert a képviselő-

testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

                                                 
 

kmf. 

 

 

 

Roza László István    Nagy Boglárka   Nyeste József 

polgármester     jegyző    képviselő jkv. hitelesítő 


