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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 15.-én az Önkormányzati 

Hivatal tárgyalójában megtartott  rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra. 

 

Jelen vannak:  Pogány Sándor  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Szántó Lajos  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő 

 

Az ülésen nem vett részt: Juhász József  polgármester 

 Nyeste József  képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

  

  

Pogány Sándor alpolgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  Hiányzik Juhász József polgármester és Nyeste József 

képviselő. Ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Tamás képviselőt javasolja. 

 

NAPIREND: 

1., A telekadóról szóló 10/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete módosítása   

 Előterjesztő: alpolgármester 

 

ZÁRT 

1. Az első lakáshoz jutók támogatási kérelme 

 

Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5  igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül 

egyetért a napirendi pontokkal. Ezzel egyidejűleg elfogadta Tóth Tamás  képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

 

1. Napirendi pont 

A telekadóról szóló 10/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete módosítása   

 

Fortuna János jegyző: ismerteti a kormányhivatal szóbeli tájékoztatását, mely szerint a telekadóról 

szóló, 2015. január 1.-én hatályba lépő 10/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 6. §-a és 1. melléklete 

övezeti besorolásai között eltérés van, melyet javítani szükséges. 

Az R 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) Az adó mértéke:  

  előző 2015.01.01.-től  

  Ft/m2 Ft/m2  

 I. díj övezetben  0 0  

 II. díj övezetben 50 40  

 III. díj övezetben 50 60  

 IV. díj övezetben 80 80  

 V. díj övezetben 100 100  

 VI.A díj övezetben 250 250  

 VI.B díj övezetben 250 20  

(2) Az övezeti besorolásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

Pogány Sándor alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

A rendelet tervezet a jkv. 1. mellékletét képezi. 
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Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

Pogány Sándor alpolgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 5 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 

32/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelete 

a telekadóról szóló 10/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet  

(a rendelet a jkv. 2. sz. mellékletét képezi) 

 

 

Pogány Sándor alpolgármester a nyilvános ülést bezárta 15,15  perckor, mert a képviselő-testület zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

 

Pogány Sándor Fortuna János  Tóth Tamás 

alpolgármester jegyző    képviselő jkv. hitelesítő 

 

 

Mellékletek:  

1. a telekadóról szóló 10/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete módosítási tervezete  

2. Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 32/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelete 

a telekadóról szóló 10/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 


