
Juhász József  polgármesterjelölt  

Tisztelt berentei lakosok ! 

Szeretném megköszönni eddigi bizalmukat és figyelmükbe ajánlom a 2014-2019 
önkormányzati ciklusra tervezett programomat: 

 
1. Nem adtuk el Berentét a BC Zrt-nek (egy fillér helyi adókedvezményt nem 

kapott). 

2. Munkahelyteremtő beruházások: 

a.) Csak a BC Zrt. közvetítésével tudunk befektetőket idevonzani, mert 

Berentének nincs Ipari parkja. Szabad befektetésre felhasználható területünk 

1,1 ha. 

b.) A Citromsav gyár valószínű, hogy Berente területén fog létrejönni. Annak 

érdekében mindent elkövetünk, hogy a gyárban jelentős részben berenteieket 

foglalkoztassanak.  Elvárásaikhoz igazodó szakképzést EU-s forrásból, 

valamint a Berentei Önkormányzat támogatásával biztosítsuk. 

c.) Befektetők támogatása állandó munkahelyek létrehozásához. 

d.) Önkormányzati tulajdonú szociális szövetkezet létrehozása, a szövetkezetben 

berenteiek képzése és foglalkoztatása  EU-s forrásból.  

e.) A helyi értékek megőrzése, fiatalok bevonása az önkormányzat feladatainak 

megvalósításába. Fiatalok és tapasztalt berenteiek bevonásával 

pályázatfigyelő, pályázatíró csoport létrehozása.  

3. Beruházások 

a.) Megkezdett beruházások befejezése: Berente közigazgatási területén  

folytatni a kerékpárút kivitelezését (Kazincbarcika és Sajószentpéter 

közigazgatási határáig) , SztBIO  fejlesztése, szennyvízvezeték cseréjének 

folytatása, Horgásztó és Szabadidőpark teljes rekonstrukciója, 

közművesítése, a Sajón vízierőmű létesítésében való részvétel, illetve 

tulajdonjogszerzés. 

b.) Vágópont és a vágóponthoz tartozó kereskedelmi és piaci hálózat kiépítése, 

ezáltal állandó munkahelyek létesítése.  

 

4. Egészségügy 

Az eddig kialakított szakrendelések megtartása, szükség esetén azok bővítése. 

 



5. Oktatás 

a.) A munkahelyek berentei lakosokkal történő betöltésére hosszú távú képzési, 

átképzési programok, az önkormányzati működés hatékonyabbá, 

fenntarthatóbbá tétele. 

b.) Közösségépítés: Teleház építés (könyvtár, konditerem, számítógépszoba 

áthelyezés). Közterülteken (Szabadidőpark, Főtér Wifi internet lefedettség 

kiépítése EU-s pályázat bevonásával. 

c.) A berentei fiatalokat ösztönözni kell olyan képzésre, akik az új befektetők 

elvárásait teljesítik. A fiatalok érdekében hatékonyan fel kell lépni 

foglalkoztatásuk érdekében a befektetőknél.  

d.) Azon berentei fiatalok részére, akik főiskolai –egyetemi, OKJ-s, valamint 

szakközépiskolai oktatásban vesznek részt, de anyagi háttérrel nem 

rendelkeznek, egy olyan pénzügyi alap létrehozása, amely biztosítja 

számukra az anyagi hátteret. 

e.) Azok az általános iskolás gyerekek, akik valamilyen kimagasló 

teljesítménnyel öregbítik Berente hírnevét (pld. sport, kultúra, zene ) 

ösztöndíjrendszer kialakításával segíteni továbbfejlődésüket.  

f.) A munkanélküliek átképzésével kell a munkához jutás esélyeit javítani. 

6. A jelenlegi szociális juttatások megtartása, illetve bővítése ( pld. igény 

szerint őstermelői hálózat létrehozása önkormányzati anyagi 

támogatással. A megtermelt javak értékesítéséhez régiós termelői piac 

létrehozása Berentén, értékesítési hálózat kiépítése önkormányzati 

támogatással. 

A következő 5 év felelős, hatékony gazdálkodást, valamint következetes 

konstruktív munkát, egymás tiszteletét és kölcsönös megbecsülését  kíván közös 

jövőnk érdekében. 

Tisztelettel: 

Juhász József 

polgármesterjelölt 
A programot támogatja és csatlakozik hozzá: 
 
Szántó Lajos képviselőjelölt 
Szakmári Attila képviselőjelölt 
Fodorné Szabó Erika képviselőjelölt 
Varga Zsolt képviselőjelölt 
Nagy Imre képviselőjelölt 


