
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2017. december 29-én az 

Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési 

időpontja 12,00 óra. 

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester 

 Furák Róbert  képviselő 

 Mészáros Zsolt  képviselő 

 Kocsis István János  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

 Szakmári Attila  képviselő  

  

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Nyeste József  alpolgármester  

 

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

képviselőből 6 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyét 

kéri a képviselők soraiból, melyet Szakmári Attila képviselő jelzi, hogy jelen ülésen vállalja.  

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással határozathozatal mellőzésével 

Szakmári Attila képviselőt választja jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

Elmondja, hogy az ülés időpontjának változását a képviselő testület tagjaival előzetesen 

telefonon egyeztette. Köszöni a testület megértését.  

 

Roza László István polgármester: Ismerteti napirendi pontokat. 

 

1. Szélessávú kábeltévé – kamerarendszer hálózatüzemeltetési szolgáltatói szerződés 

ajánlatainak megtárgyalása  

Előterjesztő: polgármester (szóbeli előterjesztés)  

 

2. Telekommunikációs szerződésre vonatkozó árajánlatok megtárgyalása  

Előterjesztő: polgármester (szóbeli előterjesztés)  

 

3. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

Roza László István polgármester kéri, hogy, aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával az 

szavazzon.  

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással határozathozatal mellőzésével 

elfogadja a meghirdetett napirendi pontokat.  

 

 

Napirendi pont: 

1. Szélessávú kábeltévé – kamerarendszer hálózatüzemeltetési szolgáltatói szerződés 

ajánlatainak megtárgyalása  

 

Roza László István polgármester ismerteti a beérkezett két ajánlatot a Berente Szélessávú 

internet – kamerarendszer hálózatüzemeltetési szolgáltatói szerződés ajánlatainak 

megtárgyalása tárgyában.  



 

Nagy Boglárka jegyző elmondja, hogy nem tud véleményt mondani sem ezen, sem a másik 

napirendi pont kapcsán ezért kollégája Lázár Zoltán van jelen az ülésen, aki az ajánlatokat 

bekérte.  

 

Furák Róbert képviselő: igazán arról van szó, hogy arról kell dönteni, hogy ki működteti 

tovább. A DUÁL szolgáltatót ismeri, a maga hibáival és előnyéről mindent tud. Fontos, hogy 

szolgálatkészek, ismeri a srácokat, ha baj van, azonnal intézkednek. Azt el kell ismerni, hogy 

nincs olyan szolgáltatás, ami problémamentes lenne.  Engedjük be a Parisatot is, építse ki ő is 

a saját bázisát, legyen lehetősége a lakosságnak az olcsóbb szolgáltatásra, ha úgy gondolja, 

hogy változtat. Javaslom, hogy velük kössünk szerződést. Az árajánlatban a Parasit cégnél 

vannak hibák, mert a szerződésben már nem kettő, hanem három évet írnak le.  

 

Mészáros Zsolt képviselő: egyetértek az előttem szólóval.  

 

Kocsis István János képviselő: a hálózat az önkormányzaté, így nekünk kell döntenünk róla, 

hogy kit részesítünk előnyben. Mindegy kit választunk, a lakosság egyik része, vagy másik 

része úgy igy másik szolgáltatót szeretné. Ami fontos, az a kamerarendszer, és internet, mert 

azt mi üzemeltetjük. Sajnos viszont az el kell ismernünk, hogy megfosztjuk a lakosságot attól, 

hogy piaci alapú szolgáltatás legyen. Egyetértek Furák képviselővel, abból a szempontból, hogy 

ismerjük a problémákat. Most szerződnünk kell 2, 4 évre, ami azért sok, addig lehetőség nincs 

arra, hogy ezen változtassunk. Ha valaki olyat ajánl, akkor a lakosság kössön azzal, akivel ő 

szeretne. Most viszont, ha egy szolgáltató van, akkor megkötjük a lakosság kezét. 

Kényszerhelyzetben vagyunk és ez nem jó az önkormányzat, az, hogy ilyen helyzetbe hozta 

magát jó pár éve. Azt javaslom, hogy adjuk többnek meg a lehetőséget. Lehet nem lesz csak 

egy vagy két szolgáltató, de lehet, hogy több lesz. Javaslom megadni a lehetőséget amennyiben 

erre lehetőség van. Magam részéről a Duál Kft. szerződését támogatom. Amit még nem 

mondtam el, összehasonlítottam a két ajánlatban lévő csomagokat. Igaz nagy eltérés nincs, de 

a lakosság a szembesül a ténnyel, akkor lesz csak világos, hogy minden televízió után, 

boxonként kell fizetni, ezzel a Duál Kft nem foglalkozik.  

 

Furák Róbert képviselő azon gondolkodtam, hogy hogy áll jobban a település, ha beengedjük 

a másik szolgáltatót önkormányzati kontrol nélkül. Mindenki a maga problémáját fogja látni, 

de összszinten ezt nem látjuk. Jelent e majd valamit, akár fejlesztést ez hosszútávon.  

 

Roza László István polgármester igen gondolkodtam rajta, hogy hogyan lehetne akár mindkét 

szolgáltatót bevonni, de a szerződések alapján mi közösködnénk, de a Parisat nem.  

 

Szakmári Attila képviselő 1989-től van kapcsolatom a Duállal, mert először a mi 

lakótelepünkön építették ki a hálózatot. Ismerteti a bekötéseket, valamint azt, hogy hogyan 

épült meg a rendszer, hogyan emelkedtek meg évről évre a díjak. Megkötötte az önkormányzat 

a Parisattal a szerződést az önkormányzat, de nagyon gyorsan felmondásra is került. A duál Kft 

a lakossághoz jól áll hozzá, még az idősekhez is kijön és beállítja a tv-t ha szükséges, és még 

pénzt sem kér érte. A Parisatra heteket kell várni. Én a magam részéről a DUÁL Kft-vel 

javaslom a szerződést megkötni.  

 



Tóth Tamás képviselő: elmondtak mindet előttem, és is javaslom a Duállal való szerződést 

megkötni. Nem gondoltunk arra, hogy igen a lakosságot terheli a boxonkénti a fizetendő díj, 

még a Duál Kft-nál nem. Jó lett volna megversenyeztetni a két céget, de az még nem biztos, 

hogy ők szívesen versenyeznének akár egymással is. Most jelenleg egy szolgáltató tud 

szolgáltatni.  

 

Lázár Zoltán műszaki üi.: annyit szeretnék hozzátenni, hogy a jelenleg érvényben lévő 

szerződésben az van benne, hogy a fejlesztéseket amennyiben nem téríti meg az önkormányzat 

abban az esetben az a szolgáltató tulajdonát képezi. Azt tulajdonképpen, véleményem szerint 

rendezni kellene a mit csinált és mit nem, egyáltalán tudni kellene, hogy kié a tulajdon most.  

 

Tóth Tamás képviselő: a tartók, a csillagpont rendszerek az önkormányzat tulajdonában 

vannak az biztos, ismerteti a múltban lévő megállapodásokat, az általa ismert elvégzett 

munkákat. Most abban kell dönteni, hogy bérbe adja e, és melyik szolgáltatónak az 

önkormányzat.  

 

Kocsis István János képviselő: ismerteti az árajánlatban foglaltakat, mely a Parisat kft-ében 

van benne, miszerint mikor, hogyan tudja átvenni a szolgáltatást, milyen feltételekkel. Egyes 

eszközökről, melyekre igényt nem tart, azokat le kell szedni, rendben van, de hová tesszük? 

kinek adjuk oda?  

 

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

hálózatbérleti szerződést (telefon, internet és térfigyelő rendszer) 2018. január 1-től 2019. 

december 31. napjáig köti meg úgy, hogy a szerződés tervezetben foglalt 3 pontot abból törli.  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

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

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete 781/2017. (XII.29.) határozata a 

Berente Szélessávú kábeltévé – kamerarendszer hálózatbérleti szerződés megkötéséről  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő kábel tv hálózatot és kamerarendszer hálózatbérletére 

(Kábeltévé, internet és kamerarendszer) 2018. január 1. napjától 2 éves időtartamra (2019. 

december 31. napjáig) a Duál Plusz Kft 3700 Kazincbarcika, Szegfű út 21. szám alatti gazdasági 

társasággal köt szerződést a jegyzőkönyv 1 számú mellékletét képező árajánlat és szerződés 

tervezet alapján akként, hogy szerződés tervezet 1. pontjában változik a határozott időtartam 

dátuma, valamint a 3 pont törlésre kerül.   

A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a szerződést aláírásával.  

 

Határidő: 2017.december 31.  

Felelős: polgármester 

 

 

 



Napirendi pont: 

2. Telekommunikációs szerződésre vonatkozó árajánlatok megtárgyalása  

Előterjesztő: polgármester (szóbeli előterjesztés)  

 

Roza László István polgármester ismerteti a beérkezett három ajánlatot a mobil 

telekommunikációs szerződésekre vonatkozó szolgáltatói szerződés ajánlatainak 

megtárgyalása tárgyában.  Felkéri Lázár Zoltánt, hogy ismertesse az ajánlatokat.  

 

Lázár Zoltán műszaki üi.: táblázatban foglaltam az időközben beérkezett három szolgáltatói 

árajánlatot. Próbálta kiemelni az optimális, kedvezőbb ajánlatokat. Fontos opcióként határozta 

meg az ajánlatkéréseben a mobilinternetet. Sms darabszámot is tartalmaz az ajánlat 1000db-ig 

ingyenes. Változó GB mennyiség internetet tesznek az internethez. Ismerteti két ajánlat 

esetében a családi csomag tartalmát is. A családi csomag véleményem szerint a lakosság 

körében is lehet jó, ezt nem az önkormányzat felé számlázzák, hanem mindenkinek saját nevére. 

Két évre szól minden szerződéskötési javaslat. A legjobb javaslat alapján a Telenor ajánlata 

mutatkozik a legjobbnak. A Telekomnál a korlátlan net dobja meg a csomagot. 

 

Furák Róbert képviselő: Telenor szolgáltatása a településen nem elérhető. Itt a hivatalnál jó, 

de a falu másik felénél nem.  Az én véleményem az, hogy a Vodafone-nál vagyunk, ami jó. 

Szerintem a családi csomag ne legyen elsőbbség ebben a kérdésben. Most itt a Vodafone a 

legolcsóbb.  

 

Lázár Zoltán műszaki ügyintéző: a családi csomag nincs benne az összesítésben. A kimutatás 

nem tartalmazza a családi csomagot.  

 

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

képviselő testület támogassa a Vodafone ajánlatát.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

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

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete 782/2017. (XII.29.) határozata a 

Berente Község Önkormányzata, fenntartásában lévő intézmények, és saját tulajdonú 

társasága telekommunikációs szerződésre vonatkozó szolgáltatói szerződés megkötéséről  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határozott, hogy az 

önkormányzat, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények, valamint a saját tulajdonú 

gazdasági társasága részére 2018. január 1. napjától két éves időtartamra (szerződés lejárta: 

2020. január 11.) a VODAFONE Zrt. gazdasági társasággal köt szolgálatói szerződést a 

jegyzőkönyv 1 számú mellékletét képező árajánlat alapján.  

A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a szerződést aláírásával.  

 

Határidő: 2018. január 15.  

Felelős: polgármester 

 

 

 



Napirendi pont: 

3. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

Nagy Boglárka jegyző részére eszköz és telefon átadásról döntéshozatal  

 

Roza László István polgármester azzal az indítvánnyal él a képviselő testület felé, hogy Nagy 

Boglárka jegyző részére, mivel köztisztviselői jogviszonya 2017. december 31. napjával 

megszűnik a testület hagyja jóvá, támogassa, a részére átadott, a hivatali munkát segítő 1 db 

Acer típusú laptop és 1 db Apple Iphone készülék átadását. Elmondja, hogy kiadott eszközöket 

megkapta minden leköszönő mindig, úgy véli, hogy ezt Nagy Boglárka megérdemelné.  

Felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

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 783/2017. (XII.29.) Nagy Boglárka 

jegyző részére történő eszköz átadásáról  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester indítványára 

megtárgyalta Nagy Boglárka 2017. december 31. napjával leköszönő jegyző részére történő 

eszközök átadására vonatkozó szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 A Képviselő-testület az előterjesztésben foglalt alábbi eszközök térítésmentés átadását 

támogatja: 

  

Név Beszerzés ideje Beszerzés értéke Könyv szerinti 

érték 

LenovoB50-80 laptop 2016.09.30. 275591 275591 

Apple Iphone (128GB) 2016.12.19. 280900 280900 

Felhívja a polgármester figyelmét, hogy az erre vonatkozó szükséges intézkedéseket tegye meg, 

az átadás-átvétel tárgyában a szükséges dokumentumokat írja alá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Nagy Boglárka jegyző: köszönöm. 

 

Roza László István polgármester elmondja, hogy jegyző asszony kéréssel fordult felé, hogy 

a mai ülésen 1 fő létszámot a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatal 

állományába engedélyezzen a képviselő testület.  

 

Nagy Boglárka jegyző: Ismerteti, hogy a Közös Hivatal székhelyén jelenleg 

közfoglalkoztatásban (bértámogatással) 1 fő van, akinek a szerződése a mai napon járt le. Mivel 

már volt közfoglalkoztatott, utóbb már bértámogatott, és a támogatás időtartama lejárt, valamint 

január 1 napjától az iktatórendszer is az ASP rendszerén keresztül működik tovább, ezt a 

feladatot pedig ő látta el (iktatási feladatok). Mivel személyi igazolvánnyal tud működni a 

rendszer így ő nem tudja a feladatot ellátni, jó lenne részére egy ügykezelői alapvizsga is, hiszen 

az iktatási feladatokat az útmutatásaim valamint az iktatóprogram leírása alapján sajátította el. 

Beiskolázni is akkor tudja a hivatal, ha legalább ügykezelő státuszban van. Tudom, hogy ez 

rendkívüli kérés, de a zökkenőmentes iktatás, valamint a személyi létszám szükségessége miatt 

az ASP rendszer használatához is kérném a testület támogatását.  



Tóth Tamás képviselő, GPÜB elnök: mivel nincs külön bizottsági ülés, és véleményem 

kikérte a jegyző előzetesen, így magam véleményét tudom elmondani, támogatás a kérést. Úgy 

látom én is, hogy az érintett munkavállaló igyekszik, nem tudnak tőle olyat kérni, hogy ne tegye 

oda magát a feladatokhoz.  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

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 784/2017. (XII.29.) határozata 

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Berentei székhely hivatal létszámának 

létszámbővítéséről  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést a 

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal létszámának egy fővel való bővítéséről.  

A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Berente székhely hivatala 1 fő létszám bővítéséhez 

kapcsolódó munkaerő fejlesztést (ügykezelő, hatósági ügyintéző munkakör) 2018. január 1. 

napjától engedélyezi.  

Felhatalmazza az önkormányzat jegyzőjét, hogy a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi költségvetésének tervezése során a létszámtervezést e döntés szerint végezze el.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal, folyamatos  

 

Roza László István polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a jegyzői 

pályázatok elbírálása megtörtént, melynek eredményeképpen a Berentei Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzője 2018. február 1. napjával Dr. Csoma Sándor lesz. Sajnos az aljegyző nem 

vállalja a jegyzői feladatokat. A közszolgálati jogviszonyt ezen naptól tudja betölteni, hiszen 

jelenleg alkalmazásban áll és munkáltatója hozzájárulását, aki szabadságát tölti így tudja 

beszerezni. A lakossági tájékoztatót erre vonatkozólag közzé fogjuk tenni az önkormányzat 

honlapján. 

 

Nagy Boglárka jegyző kéri a képviselő testület tagjait, hogy a Berente Művelődési Ház és 

Könyvtár intézmény alapítása kapcsán a meghozott határozatott a képviselő testület módosítja 

akként, hogy a bejegyzés napja a kincstári nyilvántartásba vétel napja legyen. Ismerteti 

kincstári hiánypótlást.  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

 

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 785/2017. (IX.14.) határozata a 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény megalapításáról szóló 603/2017. (IX.14.) 

határozat módosítására  

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a meghozott 603/2017. (IX,14.) határozatát 

az alábbiak szerint módosítja:  

 



Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 91/A.§ (1) bekezdésében 

foglaltak alapján dönt arról, hogy a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás 

biztosításával és a közművelődés támogatásával összefüggő feladatokat intézményi 

szervezetben kívánja ellátni. Ennek megvalósítására a törzskönyvi bejegyzés napjával 

megalapítja a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár intézményt, mint költségvetési szervet. 

 

Az alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 8 napon belül küldje meg a Magyar Államkincstár részére az 

okiratokat. 

A képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy az alapító okiratban a törzskönyvi bejegyzés 

kapcsán azon módosítások elvégzésre kerüljenek, melyek az esetleges hiánypótlás során 

szükségesek. 

 

Határidő: folyamatos                                         

Felelős: polgármester 

 

Tóth Tamás képviselő: 2018. január 10. bizottsági ülést tervezek. Kezdési időpontja fél5, 

tárgya: az önkormányzat tervei, fejlesztések, elvégzendő munkák. Javaslom, hogy a pénzügyről 

Mariann és a BIO intézményvezető üljenek le egymással a pénzügyi helyzetet átbeszélni, hogy 

a következő bizottsági ülésre már pontos számadatok álljanak rendelkezésre.  

 

Roza László István polgármester ismerteti a mai napon érkezett házi segítségnyújtás 

fejlesztésére vonatkozó kérelmet, melyet majd kiküld a testület tagjainak.  

 

Roza László István polgármester megköszönte a megjelenést, és mivel több kérdés és 

hozzászólás nem lévén a képviselő testület ülését 13 óra 47 perckor bezárta.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Roza László István   Nagy Boglárka    Szakmári Attila  

polgármester   jegyző     képviselő, jk.hitelesítő 



Berente Község Önkormányzat  

Pén Pol polgármesterétől 
 3704 Berente, Esze Tamás út 18. 

 Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 

 

 

M E G H Í V Ó  

 

 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában 

biztosított jogkörömnél fogva Berente Község Képviselő-testületét  

 

 

 

2017. december 29-én /péntek/ 15 00  órára 

a Községháza tanácskozótermébe 

a képviselő testület rendkívüli ülését  

összehívom. 
 

 

 

 

1. Szélessávú kábeltévé – kamerarendszer hálózatüzemeltetési szolgáltatói szerződés 

ajánlatainak megtárgyalása  

Előterjesztő: polgármester (szóbeli előterjesztés)  

 

 

2. Telekommunikációs szerződésre vonatkozó árajánlatok megtárgyalása  

Előterjesztő: polgármester (szóbeli előterjesztés)  

 

 

3. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

 

 

Berente, 2017. december 22. 

Tisztelettel:  

 

 

 

 Roza László István sk.  

polgármester  

 
 

 

 

Az önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a képviselő testület ülését megelőzően külön már 

nem ülésezik, az ülés anyaga így véleményezésre nem kerül.  

A testület tagjai az ülésen foglalnak álláspontot a megérkezett ajánlatokkal kapcsolatban.  




