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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. október 27-én az 

Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott munkaterv szerinti nyilvános ülésén, melynek 

kezdési időpontja 9.00 óra 

 

Jelen vannak:  Szakmári Attila  korelnök  

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert   képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

Az ülésen nem vett részt: Roza László István  polgármester 

 Orgona László  BCNÖ elnök  

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 

 

   

Szakmári Attila korelnök köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a 7 fő képviselő  6 fővel 

jelen van, az ülés határozatképes. Köszönti Dr. Lichy József ügyvéd urat az önkormányzat 

jogászát. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Furák Róbert képviselőt javasolja. Ismerteti a meghívóban 

szereplő napirendi pontokat és kéri, hogy az ismertetésben elhangzott módosításokkal együtt 

fogadja el a testület.  

 

Napirendi pontok: 

 

Napirendi Pont előtt:  

Dr. Lichy József ügyvéd tájékoztatása a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 

14.K.27.439/2016/3. szám alatt folyó közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában 

meghozott ítéletről.  

 

Nyilvános ülés: 

 

1. Az alpolgármester személyének megválasztása  

Előadó: korelnök  

 

2. Javaslatok a 2017. Évi Belső Ellenőrzési Terv előkészítéséhez, Stratégiai ellenőrzési 

javaslat 2017-2020 időszakára.  

Előterjesztő: Korelnök, PGÜB elnöke 

 

3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa telekadó rendelet törvényességi felülvizsgálata 

tárgyában meghozott határozatának ismertetése  

Előterjesztő: Korelnök, PGÜB elnöke  

 

4. Berente volt Bánya épület felújítási kivitelezési határidő módosítását követően a műszaki 

ellenőr szerződésének befejezési határidőre vonatkozó szerződés módosítása (2016. 

november 30.)   

Előterjesztő: Korelnök, PGÜB elnöke  

 

5. Berente település utcái és Intézményei Karácsonyi díszkivilágításának költségei 

Előterjesztő: Korelnök, PGÜB elnöke  
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6. TEMSA Opalin Autóbusz téli gumiabroncs vásárlásának költségei  

Előterjesztő: Korelnök, PGÜB elnöke  

 

7. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

Zárt ülés:  

 

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

8. Roza László István polgármester fegyelmi eljárásának lezárása 

Előterjesztő: fegyelmi bizottság elnöke 

 

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

elbírálására  

Előterjesztő: Korelnök  

10. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása  

Előterjesztő: Korelnök 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, határozathozatal nélkül 

egyetért a napirendi pontokkal. Ezzel egyidejűleg elfogadta Furák Róbert  képviselőt jkv. 

hitelesítőnek.  

 

Szakmári Attila korelnök: a napirendi pontok tárgyalása előtt felkéri Dr. Lichy József 

ügyvéd urat tájékoztassa a képviselő-testületet a tegnapi bírósági tárgyalásról az 

alpolgármester választás tárgyában.  

Dr. Lichy József ügyvéd: a tegnapi nap folyamán volt a tárgyalás a Miskolci 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt, melyet a BAZ. Megyei Kormányhivatal indított 

meg az önkormányzattal szemben az alpolgármester személyének megválasztásának 

elmaradása miatt. A bíróság kötelezte az önkormányzatot, hogy ezt a törvénysértő állapotot 

szüntesse meg, és határidőn belül válasszon alpolgármestert. Meghozta érdemi döntését a 

bíróság, kötelezte az önkormányzatot arra, hogy az alpolgármester személyét válassza meg, 

ezáltal a törvénysértő állapotot szüntesse meg. Maximum 60 napos határidőt szabott meg 

ennek a végrehajtására, a kihirdetéstől számított nap, ami a tegnapi nap. Fellebbezésnek 

helye nincs. Be kell látni, hogy ezt a hiányosságot pótolni kell. 

A bírósági ítéletet be kell tartani, a képviselő-testületnek ezt a döntést meg kell hoznia. A 

jelenlegi helyzetben jogi szempontból azt látom, hogy a polgármester személykijelölési 

joga és kötelezettsége a polgármester tartós akadályoztatása folytán most nem 

gyakorolható. Így az SZMSZ szerint az „alpolgármesteri jogkört” ideiglenes gyakorlásra 

felhatalmazott korelnök az aki abban a helyzetben van, hogy a polgármester helyett és 

nevében eljárva, kijelölési joggal élhessen, ha ezzel Ő kíván élni, ekként a képviselő-

testület abba a helyzetbe kerül, hogy dönthessen. Az SZMSZ-ben megnevezett személynek 

hatáskörgyakorlása között, a jogkörgyakorló élhessen – törvényességi problémát nem 

látok.  

Dr. Lichy József ismerteti a tárgyaláson elhangzottakat a képviselő testület tagjaival.  

 

1. Napirendi Pont:  

Az alpolgármester személyének megválasztása  

Előadó: korelnök  

 

Szakmári Attila korelnök: a korelnöknek olyan hatásköre adódott, hogy ő tehet javaslatot 

az alpolgármester személyére. Pogány Sándor képviselő úrral is egyeztetette, így Én 
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Nyeste József képviselőt javaslom alpolgármesternek. Kérem nyilatkozzon, elvállalja az 

alpolgármesteri tisztséget? 

Nyeste József képviselő: igen, elvállalom, köszönöm a bizalmat.  

Szakmári Attila korelnök: titkos szavazás szükséges. Gépi vagy kézi szavazás legyen? 

Nyeste József képviselő: jegyző asszony ismertesse a szavazás menetét.  

Nagy Boglárka jegyző: a szavazórendszer alkalmas titkos szavazásra. Amire szükség van 

az egy 3 tagú bizottság, aki megállapítja és ismerteti a szavazás eredményét.  

Szakmári Attila korelnök javasolja, hogy a Képviselő-testület tagjaiból alakuljon egy 3 tagú 

szavazatszámláló bizottság, amely lebonyolítja a titkos szavazást. Javaslatot tesz a tagok 

személyére: 

 

 Tóth Tamás képviselő, szavazatszámláló bizottság elnök 

 Furák Róbert képviselő, szavazatszámláló bizottság tag  

 Pogány Sándor képviselő, szavazatszámláló bizottság tag 

 

Szakmári Attila korelnök megkérdezi a javasolt személyeket vállalják-e bizottsági 

tagságot? 

 

Tóth Tamás, Pogány Sándor Furák Róbert képviselők egybehangzóan kijelentik, hogy 

vállalják. 

 

Szakmári Attilai korelnök felkéri a képviselő-testület tagjait, szavazzon az alpolgármester 

választás titkos szavazásának lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottság felállításáról 

és annak tagjainak megválasztásáról. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1058/2016.(X.27.) határozata  

szavazatszámláló bizottság létrehozásáról 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alpolgármester választás 

titkos szavazásának lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságot hoz létre, és tagjainak a 

következő személyeket választja meg: 

1. Tóth Tamás képviselő, szavazatszámláló bizottság elnök 

2. Furák Róbert képviselő, szavazatszámláló bizottság tag 

3. Pogány Sándor képviselő, szavazatszámláló bizottság tag 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szavazatszámláló bizottság 

 

Szakmári Attila korelnök felkéri Jegyző asszonyt, hogy titkos szavazásra állítsa át a 

szavazórendszert.  

Nyeste József képviselő kéri, hogy a képviselő-testület a szavazásból zárja ki, mert 

személyét érinti az ügy.  

Szakmári Attila korelnök felkéri a képviselő-testületet szavazzon Nyeste József képviselő 

szavazásból való kizárásáról. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
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A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, 1 fő képviselő nem szavazott, meghozta 

az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1059/2016.(X.27.) határozata Nyeste 

József képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – személyes érintettség miatt – kizárja 

Nyeste József képviselőt a döntéshozatalból. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület  

 

Szakmári Attila korelnök felkéri a képviselő-testületet titkos szavazással döntsön Nyeste 

József alpolgármester jelölt személyéről:  

 

 A Képviselő-testület tagjai a szavazógépen (titkos szavazásra állított) leadják 

szavazatukat 

 A szavazatszámláló bizottság a szavazórendszeren a szavazatok leadását követően 

összesíti a szavazatokat és megállapítja az eredményt. 

 A megválasztott alpolgármester az alpolgármesteri tisztséget elvállalja társadalmi 

megbízatásban.   

 A Képviselő-testület határozatot hoz a társadalmi megbízatású alpolgármester 

megválasztásáról! 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő 

A bizottság külön jkv-ben rögzíti az alpolgármester személyének megválasztását. 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1060/2016.(X.27.) határozata 

alpolgármester megválasztásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy alpolgármesternek 

megválasztja Nyeste József képviselőt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület, Szavazatszámláló bizottság 

 

 

 A korelnök előmondásával Nyeste József alpolgármester esküt tesz. 

 

Az eskü szövege:  

„Én ,…………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Berente fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az ülést követően: 

 Az esküt tett alpolgármester aláírja az esküokmányt. 

 Korelnök átadja az alpolgármesteri megbízólevelet. 

 

Nyeste József alpolgármester: köszönöm szépen a bizalmat. A későbbiekre vonatkoztatva, 
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nagyon sok dolgunk van, és mellette is sok tennivaló, maximálisan, amig ebben a tisztségben itt 

leszek, igazságosan fogok eljárni. Többet fogunk ülésezni. A későbbiekben a napi feladatok 

hozzák majd a feladatokat. 

  

Szakmári Attila korelnök: az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról is kell 

döntenünk. Felkérem a jegyzőt, hogy erről tájékoztassa a képviselő testületet.  

 

Nagy Boglárka jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kimondja, hogy 

a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg a 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben. Ennek egészéről 

vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával az 

alpolgármester le is mondhat. A tiszteletdíj mellett az alpolgármester jogosult költségtérítésre is, 

melynek összegét szintén az említett jogszabály mondja ki. A Testület határozatot hoz összeg 

szerűen megállapítva az alpolgármester tiszteletdíját! 

 

Nyeste József alpolgármester: javaslom, hogy lépjünk át a tiszteletdíj meghatározásán és erre 

térjünk vissza a soronkövetkező ülésen. Tekintettel arra, hogy az alpolgármester választására 

magam sem voltam felkészülve, így ezt szerintem mindenkinek át kell gondolnia.  

 

Szakmári Attila korelnök: Javaslom elnapolni az alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének összegére vonatkozó napirendi részt.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással határozat hozatal nélkül 

meghozta az alábbi döntést:  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról  szóló döntést elnapolja.  

 

Szakmári Attila korelnök: felkérem Nyeste József alpolgármestert   az ülés vezetésére.  

 

Nyeste József alpolgármester: felkészületlenül ért a feladat, és ismételten megköszönöm a 

bizalmat.  

 

2. Napirendi Pont:  

Javaslatok a 2017. Évi Belső Ellenőrzési Terv előkészítéséhez, Stratégiai ellenőrzési javaslat 

2017-2020 időszakára.  

 

Nagy Boglárka Jegyző: Jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 30. §-ában 

előírt stratégiai ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot Berente Község Önkormányzata 

Képviselő- testülete számára. Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a Kazincbarcika és 

Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás szervezésében a Belső Ellenőrzési 

Csoport látja el. Az Önkormányzat 2017 – 2020. évi stratégiai ellenőrzési tervét a Társulásban 

foglalkoztatott belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés, a rendelkezésre álló belső ellenőrzési 

kapacitás és a jegyző véleményének figyelembevétel készítette el. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt stratégiai ellenőrzési tervet szíveskedjen megtárgyalni 

és a határozati javaslatot elfogadni. Tájékoztatásként elmondom, hogy 2016. Évben kért 

ellenőrzést kiegészítve is kértünk vizsgálatot, melyet elvégzett a Belső Ellenőrzési csoport.   

 

Nyeste József alpolgármester: Van-e kérdés? 
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Furák Róbert képviselő: Gratulálok a megválasztásához, van feladat bőven, az együttműködés 

részünkről megvan.  

A Belsőellenőrzések lefolytatására az elmúlt időszakban tapasztalt visszásságok miatt is szükség 

van. Fontos az ellenőrzés rendjének kialakítása, a folyamat meghatározása. Látok 

hiányosságokat, a hiányosságok után nem születik döntés és ez nincs visszaellenőrizve, akkor 

viszont semmit sem ér. Ezt komplex módon kezeljük, nem kell szégyelni, ha hibát találunk. A 

hibákat fel kelll tárni, aztán meg kell oldani és a szabályok szerint kell dolgozni. Másik: 

szigorúan kell kezelni az ellenőrzések során elkészült dokumentumokat, csak az illetékesek 

használhatják fel, aki ettől eltér, öncélra használja fel, akkor a jogorvolat az önkormányzat 

részéről történjen meg. 

 

Nyeste József alpolgármester: Bizottsági javaslatot kérek. 

 

Tóth Tamás képviselő a GPÜ Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 

támogatja az előterjesztés elfogadását.  

 

Nyeste József alpolgármester megkérem a  képviselőket hogy szavazzanak jelen napirendi 

pont előterjesztését követően annak elfogadásáról.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1061/2016.(X.27.) határozata Berente 

Község Önkormányzata 2017 – 2020. évi stratégiai ellenőrzési tervéről  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, és Berente 

Község Önkormányzata 2017 - 2020. évi stratégiai ellenőrzési tervét a javaslat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

Felelős: jegyző  

Határidő: 2020. december 31. 

 

3. Napirendi pont:  

A Kúria Önkormányzati Tanácsa telekadó rendelet törvényességi felülvizsgálata tárgyában 

meghozott határozatának ismertetése  

 

Nyeste József alpolgármester: voltak olyanok, akik befeketítették a jövőnket, és már a teljes 

ellehetetlenülésről beszéltek, én hittem azért hogy nem eszik ennyire forrón azt azért. A 

BorsodChem Zrt és Berente Önkormányzata közötti peres ügyről van most szó, azért 

megnyugtató, hogy voltak, akik pozitivan gondolkodtak ebben az ügyben.  

Berente Önkormányzata és a BorsodChem Zrt. perben a Kúria tanácsának született egy 

határozata, amely a mi számunka előnyös, felkérem jegyzőt tájékoztassa a képviselő testületet, a 

lakosságot.  

 

Nagy Boglárka Jegyző: 2016. Október 3. napján kaptuk meg a határozatot, melyben az 

önkormányzat 2009 és 2010évben hatályos adórendeleteit jogszabálynak megfelelőnek tartotta, a 

2011 évben hatályos adórendelet IV. Adóövezetét tartotta jogszabályellenesnek, melyet hatályon 

kívül helyezett. Az ítélet míg nem született meg, viszont azt tudjuk, hogy a Kuria döntése ellen 

jogorvoslatnak helye nincs. (a jegyző ismerteti a határozatban foglatakat)  
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A Kúria határozata nyilvános, mely a honlapon is megtalálható, nem szerettem volna, ha erről 

nem tájékozódik a képviselő testület, a bizottság vagy éppen nem tájékoztatjuk a lakosságot. Azt 

kimondhatjuk, hogy Berente Község Önkormányzatának jelen határozatban foglalt tartalom 

szerint likviditási problémái nem lehetnek.  

 

Nyeste József alpolgármester: köszönöm a tájékoztatást, elég örömteli a hír. 

  

Furák Róbert képviselő mondhatjuk azt, hogy ez kedvező döntés. Ebben a döntésben azért van 

elmarasztalás, fizetnünk kell. Az adózás nemcsak akkor felelősség ha mi fizetünk, hanem akkor 

is ha mi állapítjuk meg. A testület adópolitikájára nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 

 

Nyeste József alpolgármester: igaza van képviselő társamnak. 

Tájékoztatásról volt szó, nem kell döntést hoznia a képviselő testületnek.  

 

4. Napirendi Pont:  

Berente volt Bánya épület felújítási kivitelezési határidő módosítását követően a műszaki 

ellenőr szerződésének befejezési határidőre vonatkozó szerződés módosítása (2016. november 

30.)   

 

Nyeste József alpolgármester: a beruházás során a megbízott műszaki ellenőr megbízási 

szerződésének módosítására van szükség. Felkérem jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a 

képviselő testületet.  

 

Nagy Boglárka Jegyző: a képviselő testület döntött a bánya kivitelezése kapcsán a határidő 

módosításáról, melynek révén a kivitelezési határidő 2016. November 30. Napjára módosult. A 

műszaki ellenőrnek a megbízása szeptember 30-ig szólt, de a beruházás míg folytatódik, így a 

műszaki ellenőr munkája is folyamatos. Kérem a képviselő testületet, hogy a műszaki ellenőr 

megbízási szerződésében foglalt határidőt a kivitelezési hatáidőhöz igazodva 2016. November 

30. Napjában határozza meg, fogadja el, a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.  

 

Nyeste József alpolgármester: bizottsági döntés? 

 

Tóth Tamás GPÜBizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és támogatja a megbízási 

szerződés módosíátását, melyben a határidő: 2016. november 30. 

  

Nyeste József alpolgármester: Talán a vezetés miatt a bánya kivitelezése (felek) és a képviselő 

testület elszakadt egymástól. Fontos feladat lesz, hogy hathatósan oda kell figyelni a bánya 

épületére, fogunk egy bejárást szervezni, melyen mindenkinek ott kell lennie, és megkell 

ismerkednünk a beruházással.  

 

Tóth Tamás képviselő: nem látjuk a terveket, ránk hárul lassan már a tervezés is.  

 

Nyeste József alpolgármester mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés és észrevétel 

nem volt, megkérem a képviselőket, hogy szavazzanak jelen napirendi pont előterjesztését 

követően annak elfogadásáról.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1062/2016.(X.27.) határozata Berente 

volt Bánya épület felújítási kivitelezési határidő módosítását követően a műszaki ellenőr 

szerződésének befejezési határidejének módosításáról  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, és a volt 

Bánya épület felújítási kivitelezési határidő módosítását követően a műszaki ellenőrrel Bán 

Tiborral megkötött szerződésének befejezési határidejét 2016. November 30. Napjában határozza 

meg jelen határozat mellékletében szereplő szerződés módosítási tartalommal.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat alpolgámesterét a szerződés alaírására.  

 

Felelős: alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

5. Napirendi pont:  

Berente település utcái és Intézményei Karácsonyi díszkivilágításának költségei Előterjesztő:  

 

Nyeste József alpolgármester: Berente utcái, intézményeinek karácsonyi díszkivilágításának 

felújítására, bővítésére kértük fel adjon ajánlatot a Nonprofit kft.  

 

Dr Csordás Levente ügyvezető: Alpolgármester Úr engedje meg, hogy gratuláljak a 

tisztséghez. A Kúria határozatához egy mondatot szeretnék szólni, míg pedig hogy jó irányban 

haladnak a tárgyalások a kft-nek is, hiszen sikerült piacot nyitnunk a BC Zrt felé, melynek 

eredményeként már a megállapodás tervezet készül.  

A napirendi pont kapcsán a képviselő testület részére megküldésre került a bizottsági ülést 

követően a prezentációs anyag, mely tartalmazza a költségeket is, mely költségek így 

megnövekedtek. Az ülést megelőzően az óvodavezetővel beszélgettek és kiderült, hogy az 

óvodának szüksége lenne egy fára és a hozzátartozó világításra, így a költség bruttó 90eft-al 

eltérne. 

 

Nyeste József alpolgármester: nőne a költség?  

 

Nagy Boglárka Jegyző kérdezem, hogy jelen megküldött előterjesztés kiegészítés nem 

tartalmazza a megküldött felújítási költségeket, ha jól értelmezem, és míg ehhez társulna az 

említett 90eft, így az megközelítőleg bruttó 4 mft összeg lenne. Én a magam részéről kérem az 

ügyvezetőt, hogy gondolja át, hogy azt a 90eFt-ot nem tudná e “kigazdálkodni” és ajándékba 

adni az óvodának.  

 

Furák Róbert képviselő: csatlakoznék ahhoz, hogy végre olyan anyagot kaptunk, melyet 

elvárunk, látjuk, hogy a település hogy fog kinézni az ünnepek alatt.  

Egyetértek azzal, hogy az utcák diszvilágítása kevesebb hangsúlyt kap és két kandelláber lett 

meghatározva. A tuják megvilágítása kapna hangsúlyt. A villanyoszlopokon elhelyezett 

dekorációk színesebb lenne, de jó lenne, ha nem csak a megkapott két motívummal bővülne.  

 

Tóth Tamás GPÜBizottság elnöke: bizottsági ülésen beszéltünk erről, azt volt a bizottság 

kérése, hogy több választási lehetőség legyen.  

A közintézmények rendben vannak, az utcákra kellene fókuszálni, a bizottsági ülésen az volt a 

kérés, hogy színesebb, szebb díszek legyenek, mely nem zárja ki a hópihét, de nem kell hozzá 

ragaszkodni. Hogyan tudjuk leggyorsabban lefolytatni, az idő nagyon kevés. Nekem ez így nem 

elfogadható, a prezentáció jó, a dísz kevés. 

Nyeste József alpolgármester: bírálat érte a karácsonyi díszvilágitást a település lakossága 

részéről. Valamiféle képet kell hogy kapjunk róla. Egy hópihe kb. 40 eFt, ha ezt így szeretnénk 



C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\YE7JN054\jkv10_27 ny Jegyzőáltalírt.doc9 

 

felépíteni mint pld. Sajószentpéteren is van, akkor tetemes összegről beszélünk. Az igaz és tény, 

hogy szeretnénk, hogy a falu sokkal szebben nézzen ki karácsonyra. Elképzelhető, hogy kivetítő 

jobb lett volna a mai ülésre, hogy lássa a falu is a díszeket.  

 

Furák Róbert képviselő: ez a beadvány egységes arculat kialakítására irányul, ha elmegyünk 

más irányba, akkor olyan lesz mint az Esze T. út, az itt elhangzottakat átgondolva, olyan 

előterjesztés kerüljön elénk, ami egységes. Nemcsak egy pontban kell gondolkodni, a 

diszkivilágításban fokozottan így van, láttam, hogy hogyan tárolják ezeket az eszközöket, nem 

megfelelően van tárolva, mely miatt minden és 

járjon közbe, hogy védett formában legyen tárolva. Komplex szolgáltatást szeretnénk, akkor fog 

hatékonyan működni minden. 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő: beruháztunk mi már 3-4 évvel ezelőtt is, ezekkel mi történt, 

nem tudjuk a sorsát, ha nem lesznek karbantartva ugyan az lesz a sorsa mint az előző években.  

 

Nyeste József alpolgármester: A kft-nek ez új feladat, de az abban dolgozóknak nem, most 5,8 

mFt az, amit most szavazásra felfogunk tenni, ez nem kisérték, a díszeket leszedés után 

megfelelően kell tárolni. 

 

Tóth Tamás képviselő: a bizottság az ülésén a karbantartási munkát jóváhagyta, a hópihéket 

lefelezte, és nagyobb díszeket kértünk. E jelenlegi ajánlat majd hogy 5 mFt ezt én nem javaslom, 

ez így nekem nem elfogadható, a karbantartás 939eFt volt, ami a közintézményekre és a 

felújításra vonatkozik. Ebben dönteni nem tudok, van két minta az ajánlatban, véleményem 

szerint kevés. 

 

Furák Róbert képviselő: javaslom egy keretösszeg elkülönítését és nyújtson be új motivumokat 

a kft.  

 

Tóth Tamás képviselő: az 5 mFt keretösszeget elfogadhatónak tartom az új beruházásra, és az 

ajánlatban szereplő 939eFt-ot a felújításra.  

 

Nyeste József alpolgármester: mondtad, hogy nem nagyon értesz egyet. Valamiféle olyan 

tanácsot, vagy megoldási javaslatot, ami előre visz kérnék, annak sem vagyok ellene, ha 

összehozunk egy újabb testületi ülést miatta, hiszen a lényeg, hogy karácsonyra ez készen 

legyen. 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő: A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy kapunk nagyobb 

választékot, amiből lehet választani. Meg lehet szavazni a keretösszeget, de ha választunk nem 

biztos, hogy ebbe a keretösszegbe bele fog férni. 

 

Dr. Csordás Levente ügyvezető: próbáljuk meg ezt a csillagot, vagy hópihét szélesebb skálába 

kivinni, az általam javasolt csere a legnagyobb mozgás. Bővítésnél akadályok merülhetnek fel. 

Színes legyen? Vagy maradjon  a fehér? Javasolnám, hogy a képviselő testület a 930eFt összeget 

fogadja el, amely ahhoz tartozó anyagi összeg, hogy a jelenlegi testek felújításra kerüljenek, 

valamint kérem fogadja el a 76 bekötési pontot, a többit részét az ajánlatnak pedig átdolgozom. 

 

 

Nyeste József alpolgármester: még mindig nem tudom hogy lesz kivitelezve. Pogány 

képviselő? hogy ez minél gyorsabban menjen mi a javaslatod?  

 

Tóth Tamás képviselő: itt a motívumokról van szó, nem szeretném, hogy mindenhol hópihe 

legyen, letisztult szín legyen, nem színesekre gondoltunk, javaslom a keretösszeget jóváhagyni.  
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Nagy Boglárka Jegyző: az elhangzottak alapján akkor a képviselő testület azt javasolja, hogy a 

karácsonyi díszkivilágítás beszerzésére, felújítására, összesen 5,8mft kerüljön elkülönítésre, 

meghatározásra. A díszeket illetően pedig, nem a színekkel van a probléma, mert az egységes 

fehér megfelel. A lényeg, hogy ne csak hópihe legyen, hanem csillag, csillagok, vár egy 

javaslatot egy másik dekoratív motivom tekintetében. Ha jóváhagyásra kerül a keretösszeget, 

akkor a motívumok tekintetében egy köremailt kellene megküldeni a képviselő testületnek és 

egyeztetést lefolytatni. 

 

Nyeste József alpolgármester: fogadjuk el ezt a keretet, most testületi után pedig beszéljük már 

meg a motivumokat, nem kell ezt tovább húzni, míg tart az ülés az ügyvezető előkészíti a 

lehetőségeket, utána pedig átbeszéljük.  

 

Tóth Tamás képviselő: egy észrevételt szeretnék tenni, van egy honlapunk nem jelenik meg a 

Nonprofit kft rajta. Vannak szolgáltatási díjak, amit a lakosság nem tud, javaslom, hogy 

készüljön már el egy felület, melyen minden lényeg információ ott lesz a Kft.-ről.  

Egy másik dolog: a “sírhantok”, amiket az útszélére helyeztek ki, azt el kell takarítani és fontos 

az utcák rendbentartása is.  

 

Furák Róbert képviselő: mostani előterjesztésnél a diszkivilágítás legyen az alap, ettől 

rosszabbat már ne kapjon a testület, másrészt kérem, hogy a munkavégzések helyét is lehetne így 

jelölni, vagy csak ha majd egyszer megint bővítés lesz, akkor ezen elhelyzni hogy lássuk mihez 

képest mi történik.  

 

Nyeste József alpolgármester mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés és észrevétel 

nem volt, megkérem a képviselőket hogy szavazzanak jelen napirendi pont előterjesztését 

követően annak elfogadásáról.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1063/2016.(X.27.) határozata Berente 

település karácsonyi díszkivilágításának beszerzéséhez felújításának költségeiről  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi karácsonyi ünnepek 

díszkivilágításának megvalósítására, a meglévő motívumok felszerelésével és javításával együtt 

5.800.000.- Ft összeget határoz meg. A munkálatok elvégzésével, a beszerzés lebonyolításával 

megbízza a 100%-os önkormányzati tulajdonú Berente Nonprofit Kft-t.  

 

A képviselő-testület a motívumok megvásárlásához, a meglévő elemek felszereléséhez, 

javításához szükséges összeget a 20016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.  

 

 

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat alpolgámesterét a Berente Nonprofit Kft-vel 

történő szerződés megkötésére.  

 

Felelős: alpolgármester  

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. 11. 20.  
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Nyeste József alpolgármester: visszatérve a tárolására, felelőségre ez a legfontosabb, hogy a 

későbbiekben ebből probléma ne legyen. Nyomonkövethető kell hogy legyen kié a felelősség.  

 

 

6. Napirendi pont:  

TEMSA Opalin Autóbusz téli gumiabroncs vásárlásának költségei  

 

Nyeste József alpolgármester: Berentei autóbusz téli gumiabroncs vásárlására térjünk át.  

Három ajánlat került beszerzésre, a legolcsóbb ajánlat 530.200 Ft a Juhász autó adta az ajánlatot.  

 

Tóth Tamás GPÜBizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és támogatja a legolcsóbb ajánlatot.  

 

Nyeste József alpolgármester: mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés és észrevétel 

nem volt, megkérem a képviselőket hogy szavazzanak jelen napirendi pont előterjesztését 

követően annak elfogadásáról.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1064/2016.(X.27.) határozat Berente 

Község Önkormányzatának TEMSA Opalin Autóbusz téli gumiabroncs vásárlásának 

költségeinek meghatározásáról, árajánlat elfogadásáról  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját tulajdonában lévő TEMSA Opalin 

Autóbusz téli gumiabroncs vásárlásának költségeire a beérkezett árajánlatokban közül a Juhász 

Gumiklinika (3700 Kazincbarcika Táncsics út 56.) ajánlatát fogadja el bruttó 530.200.-Ft 

összegben.  

 

A képviselő-testület a beszerzéshez szükséges összeget a 2016. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja.  

 

A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat alpolgámesterét a határozat azonnali 

végrehajtásával.   

 

Felelős: alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

7. Napirendi pont:  

Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

 

Nyeste József alpolgármester átadja a szót Nagy Boglárka Jegyzőnek, aki néhány 

mondatban tájékoztatást szeretne elmondani.  

 

Nagy Boglárka jegyző: Köszönöm hogy szót kaphattam, fontosnak tartom, hogy rövid 

tájékoztatás adhassak Pogány Sándor képviselő úr által nyílt ülésen tőlem kért vezetői 

ellenőrzésemről, annak jelenlegi állásáról, a határidő tartásáról. A hatósági ügyek vizsgálatáról, 

majd zárt ülésen szeretnék néhány mondatot elmondani. A vizsgálatra általam meghatározott 

időpont, melyet képviselő úr elfogadott 2016. November 15 napja volt, ezt a határidőt nem 
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tudom tartani és szeretném kérni, hogy December 15 napját fogadja el tőlem képviselő úr. Oka, 

hogy a vizsgálatot egyrészt a jelenlegi plusz feladatok elvégzése mellett végzem, melyre 

egyszerűen nem tudok több időt elvenni a mindennapi feladatok elvégzése mellett, csak annak 

rovására. Az sem mellékes hogy problémák is vannak és a vizsgálat során feltárásra kerültek 

bizonyos hiányosságok.  

Problémák vannak a mezei őrszolgálattal is, melynek alapdokumentumai is hiányoznak, 

szükséges helyi rendelet, szabályzat elkszítése. A mai ülésen tárgyalni kellett volna a helyi 

rendelet felülvizsgálatáról is, 4 helyi rendelet az, melynek előkészítése zajlik, nem volt 

lehetőségem minden rendeletet felülvizsgálni.  

Kérem Képviselő Úr és persze a testület megértését.  

 

Nyeste József alpolgármester: megkérem az intézményvezetőket és meghívottakat, hogy az 

ülésen vegyenek részt, mert kérdés is lehet hozzájuk. Ha pedig ki kell menniük, akkor legalább 

jelezzék.  

 

Tóth Tamás képviselő nekem kérdésem lenne a Berente Nonprofit kft ügyvezetőjéhez: az utcák 

rendbentartása, a csapadékvíz elvezető árkok, hullanak a falevelek, ki seperje fel? Mikorra 

várhatóak a munkálatok elvégzése? Az úttestet nem takaritja le senki. 

A virágágyásokat el kelleni tüntetni, nincs benne semmi, csak földkupac van. És említettem a 

honlapot, a szolgáltatásokat fel kellene tenni, a Kft-t lehetne reklámozni.  

Fontos hogy a település belterülete tiszta legyen. Oda kell figyelni a település tisztasági 

feladatokra, az önkormányzat tulajdonában lévő pl. veszélyes fákra, mely veszélyezteti mások 

magántulajdonát.  

 

Pogány Sándor képviselő: jónak tartottam, míg a TG intézményi időszakában a levél, kerti 

hulladék elszállítás szervezését, nem voltak égetések és problémák, két napot ki kellene jelölni és 

a képújságon, honlapon megjeleníteni. Az őzek összetúrtak elég sok sírt a temetőn, le kell 

csökkenteni a bejutásuk esélyét.  

 

Furák Róbert képviselő: lomtalanításhoz kapcsolódóan saját tapasztalatom, hogy amit 

kiraktam, annak jelentős részét elvitték pld. csúszda, viszont nem vittek el egy nagy kukányi 

szemetet. Kérdésem, hogy ilyen esetben kihez forduljak? A kuka környékén lévő szemetet 

elvitték az éjszaka folyamán, de a kukában lévő szemetet nem, az ott maradt.  

 

Nyeste József alpolgármester: jegyző asszonnyal utána fogunk nézni, és ha ez a szolgáltató 

hibája és esetleg másokkal is előfordult (ezt fel kell mérni) akár egy újabb lomtalanításra is rá 

fogjuk bírni a szolgáltatót. Gagarin lakótelepen kirakták az eszközöket, lomtalanításra szánt 

eszközök eltűntek, de a szeméttel telerakott kuka ott sem, a lakosságnak is oda kellene figyelni 

ezekre a dolgokra és csak azt kitenni, mely a lomtalanítás részét képezi.  Kissné Bencs 

Gabrielláhot van kérésem: a kerti hulladékok elszállítása kapcsán minden lehetőséget ragadjatok 

meg arra, hogy a lakosság tájékoztatva legyen, képújság, facebook, honlap, szórólap.   

 

Furák Róbert képviselő: a hiteles tájékoztatás mindennek az alapja. 

A testület azzal találkozott, hogy pld. A diákösztöndíjjal kapcsolatos pályázati kiírás nem 

tartalmazta a rendeletet, féltreértésre adott okot. 

A testület döntését szószerint kell hogy tartalmazza minden, nem lehet kedvem szerint kiszedni 

részeket, mert a lakosság félrevezetése történik meg.  
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A Testület által elfogadott dokumentumok teljes tartalommal kerüljenek fel a honlapra 

képújságra stb.  

 

Nyeste József alpolgármester: jó lenne tudni, hogy a kerti hulladék elszállítása mikor lesz.  

 

Dr. Csordás Levente ügyvezető: Tóth Tamás képviselő által említett falevelek, 

csapadékvízelvezető árkok problémája, virágágyások felszámolása folyamatos, tegnap 13 

autónyi falevél került elszállításra, először a fő közlekedési útvonalakról, utána a mellékutcákról 

takarítják, szállítják el, van olyan terület, ami nagyobb törődést igényelne. A bizottsági ülésen 

úgy egyeztem meg Tóth Tamás képviselővel, hogyha problémája van felém jelzi, ha közvetlenül 

megkapom ezt a jelzést, ma már nem lenne ott, ez a közlés nem történt meg, így most veszem 

első helyre az általa jelzett problémát.  

A honlapot feltöltjük. Virágágyások eltűntetése: igaz el kell tüntetni, de nem biztos, hogy a tél 

beállta előtt szerencsés, ha eltűntetjük ott “kráter lesz”. Zöldhulladék elszállítás időpontja 

november 2. és november 14 napjai, délután 15 órától 17 óráig tartó időszak alatt.  

Temetőkerítés: részben már elhárításra került a kár, bebújt a vad a kerítésen, ami elszakadt drót 

az összedrótoztuk, vannak olyan szakaszok, ahol a vad átjárhat, ezeket javítani, cserélni kell. 

Eredményes megoldás a Vadásztársaság bevonása lenne. 

 

Furák Róbert képviselő: fontos információk hangzottak el melyet közzé kell tenni, 

nekem határidők kellenek a Nonprofit kft. adatainak és szolgáltatásait illetően is a honlapon 

történő feltöltésre. 

Kerüljön ki a honlapra az elérhetőségi adatok is, kinek mi a beosztása, milyen ügyekben lehet és 

kihez fordulni stb. egyik legjobb hely a honlap. 

 

Nyeste József alpolgármeser: Kissné Bencs Gabriella ez a feladat rádhárul, melynek 

soronkívüliségét megkell tenni, minden egyes alkalmat meg kell ragadni, hogy ezek a 

tájékoztatások kimentjenek a faluba. 

 

Dr. Csordás Levente ügyvezető: A mai nap folyamán, de legkésőbb holnap délig el fogok 

juttatni minden adatot, és várom a visszajelzéseket.  

 

Furák Róbert képviselő: ami nyilvános adat a Kft-ről, az mind mind legyen közzétéve, pld. 

alapító okirat, előterjesztések, megfelelő tájékoztatást kapjanak az emberek. 

 

Nyeste József alpolgármester: tegnap bent voltam a Művelődési házban, ahol olyan emberek 

tartózkodnak, akiknek nem ott van a munkahelyük, ott ül 3 ember, aki nem dolgozik, az irodában 

ül 2 ember, ez ne forduljon elő, a takaritónő takarítson, a karbantartó tegye a dolgát, aki 

melletted van, még nem tudom mi a feladata ezt beszéld meg vele. El kell mondanom, mert sok 

esetben elhangzik, hogy oda járnak kávézni.  

 

A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nyeste József alpolgármester megköszöni 

a képviselő testület  munkáját az érdeklődő lakosság megjelenését és a nyilvános testületi ülést 

11.55 órakor bezárja, a testület munkáját zárt ülés keretében folytatja. 

 

kmf. 

 

Szakmári Attila       Nyeste József   

korelnök        alpolgármester 
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jegyző        képviselő jkv. hitelesítő 


