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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. április 02.-án az Önkormányzati 

Hivatal tárgyalójában megtartott munkaterv szerinti nyilvános ülésén, melynek kezdési 

időpontja 9,00 óra. 

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Pogány Sándor  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Szántó Lajos  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

Az ülésen nem vett részt: Haga Jenő  BCNÖ elnök 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

További meghívottak: Heutschy László  BTG vezető 

 Fekete Sándor  BMESZ vezető 

 Csorba Csaba  BMK vezető 

 Márföldi Erzsébet  SztBIO vezető 

 Kalász Lászlóné  Óvoda vezető 

 Gyenesné Kovács Enikő  Ált.isk.igazgató 

 Bodnárné Tóth Adrienn  HVB elnökhelyettes  

  

 

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

6 fő jelen van, hiányzik Fodorné Szabó Erika képviselő, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Furák Róbert képviselőt javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

Nyilvános 

 

1. A 2015. március 29-i önkormányzati választás hivatalos végeredményének ismertetése, az új 

polgármester megbízólevél átadása 

Előadó: Bodnárné Tóth Adrienn HVB elnökhelyettes 

2. Az új polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt 

Előadó: polgármester 

3. A polgármester programjának ismertetése, köszöntője 

Előterjesztő: polgármester 

4. A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

Előterjesztő: alpolgármester 

5. Indítványok, bejelentése, javaslatok 

 

Zárt 

 

1. Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal 

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

jkv. hitelesítőnek.  

 

1. Napirendi pont 

A 2015. március 29-i önkormányzati választás hivatalos végeredményének ismertetése, az új 

polgármester megbízólevél átadása 
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Bodnárné Tóth Adrienn HVB elnökhelyettes ismerteti a 2015. március 29-én lezajlott időközi 

önkormányzati polgármester választás eredményét: 

 

A szavazati arányok az alábbiak szerint alakultak: 

 

1. Roza László István  143 szavazat 

2. Bucsák Zoltán   137 szavazat 

3. Varga Zsolt     94 szavazat 

4. Tóth Tamás     93 szavazat 

5. Furák Róbert     62 szavazat 

6. Benza György     48 szavazat 

7. Szabóné Hegedűs Márta   32 szavazat 

8. Ferkel-Kovács Klára    19 szavazat 

9. Mészáros Zsolt    14 szavazat 

10. Dombóvári András      7 szavazat 

 

Berente község polgármestere 143 szavazattal Roza László István.  

 

Bodnárné Tóth Adrienn HVB elnökhelyettes átadja a megbízólevelet.  

 

 

2. Napirendi pont 

Az új polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt 

 

Pogány Sándor alpolgármester felkéri Roza László István polgármestert eskütételre.  

Roza László István polgármester a képviselő-testület előtt leteszi az esküt. 

Pogány Sándor alpolgármester átadja az ülés vezetését a polgármesternek. 

 

 

3. Napirendi pont 

A polgármester programjának ismertetése, köszöntője 

 

Roza László István polgármester ismerteti programját és köszöntőjét. 

 

Nyeste József képviselő: gratulálok a győzelemhez, de a választás eredményét, a választást 

helyén kell kezelni, a 22 %-os szavazati arány azt jelenti, hogy nincs igazán támogatottság. 

Felhívom a figyelmet az ígéretekre pld. Kormányzatunkkal építi a kapcsolatot. Kíváncsian 

várom, még most nem látom át mi lenne az, ami elősegíteni Berente fejlődését. A programban 

szerepel a jegyző leváltása, Berente polgárai ezt nagyon várják. Kiolvastam a programból a 

szemléletváltást, illetve egységet. Ilyen kis támogatottság mellett nem tudom lehetséges-e.  

Megjegyezni kívánom, hogy ülés megkezdése előtt volt egy megbeszélés a polgármesteri 

irodában, ahová én nem voltam hivatalos. 

 

 

4. Napirendi pont 

A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a polgármesteri irodába külön nem volt hivatalos senki, aki 

megérkezett bejött.  
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A polgármester illetményének megállapítására kérem a javaslatokat. 

Nyeste József képviselő: tudom, hogy mennyi a polgármester fizetése, utána néztem. El kell 

felejteni, hogy a volt polgármester túl volt fizetve. Nem tudjuk még, hogy a jelenlegi 

polgármesterünk hogy fog dolgozni. Ha nagyon jól fog dolgozni, akkor a későbbiek folyamán 

tudjuk korrigálni.  

Javaslat: 300 eFt/hó alapilletmény és 15 % költségtérítés. 

A polgármester fizetésénél meg kell említeni az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját is. 

Tóth Tamás képviselő mint a PB elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tiszteletdíjakat. 

25 %-al javasolja csökkenteni  a képviselők tiszteletdíját, a polgármesteréhez nem nyúlunk.  

Roza László István polgármester: az én tiszteletdíjam egy részét felajánlottam azoknak az 

embereknek, akik rászorulnak – úgy tudom itt nincs polgármesteri keret. 

Nyeste József képviselő: dicséretes dolognak tartom, hogy lemond a tiszteletdíj egy részéről. Ha 

jótékonykodni akar, akkor ne a Berente által adott fizetésből tegye, hanem a magáéból. Minden 

képviselőnek jár egy tiszteletbeli ebéd, amiről én lemondtam a rászorulók javára.  

Roza László István polgármester: én sokkal többet jótékonykodtam mint Ön, illik ezt Önnek is 

tudnia.  

Pogány Sándor alpolgármester: elhangzott Nyeste képviselő által a polgármester tiszteletdíjára 

a javaslat: 300 eFt + 15 % pótlék. 

Felkérem a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítom, hogy a szavazásban 6 képviselő vett 

részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 1 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással határozathozatal nélkül nem 

fogadta el Nyeste József képviselő javaslatát a polgármester tiszteletdíjának megállapítására. 

 

Pogány Sándor alpolgármester: a határozati javaslat szerint a polgármester illetménye 

388.900.- Ft/hó, illetve 15 % költségtérítés. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.2.) határozata a polgármester 

illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a vonatkozó (Kttv 225/L. § (1) bekezdés, 

224. §., és az Mötv 71. §) jogszabályi előírások alapján – Roza László István polgármester 

illetményét 2015. március 30.-tól 388 900 Ft/hó, illetve a havi költségtérítését ennek 15 %-a, 

58 335 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: alpolgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 87/2015.(IV.2.) határozata a polgármester 

illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a vonatkozó (Kttv 225/L. § (1) bekezdés, 

224. §., és az Mötv 71. §) jogszabályi előírások alapján – Roza László István polgármester 

illetményét 2015. március 30.-tól 388 900 Ft/hó, illetve a havi költségtérítését ennek 15 %-a, 

58 335 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: alpolgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 

 

 

4.1. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
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Roza László István polgármester: a határozati javaslat szerint az alpolgármester tiszteletdíja 

175.000 Ft/hó, illetve 15 % költségtérítés.  

Nyeste József képviselő: Juhász idejében is volt alpolgármester Szántó Lajos személyében, aki 

semmit nem csinált. Az alpolgármester nem kötelező, a bizottsági munkában nem vesz részt. Az 

alpolgármesternek csak akkor van dolga, ha a polgármester elmegy szabadságra, mint ahogy 

Pogány képviselő ellátta a feladatokat, miután Juhász lemondott. Elláthatná a feladatot 

alpolgármesteri tisztség nélkül a legidősebb képviselő is, de az szintén Szántó Lajos lenne.  

Szántó Lajos képviselő: sajnos az elmúlt 4 év alatt észrevehetően nem volt konfliktusmentes a 

képviselőtársammal a viszony. Ha én nem dolgoztam, akkor mint bizottsági elnök, mikor hívott 

össze bizottsági ülést? – négy év alatt talán négy alkalommal. Ígérni nem ígértem semmit a 

falunak. Ön megígérte, hogy erről meg arról mond le, semmiről nem mondott le. 

Furák Róbert képviselő: magam részéről szeretném kiemelni Pogány Sándor alpolgármester 

munkáját, amit fél év alatt nyújtott. Fontos, hogy a polgármester és az alpolgármester képviselje 

a települést minden szinten. A települést erősítve képviseljék. Javaslom a határozati javaslat 

szerinti illetmény elfogadását. 

Javaslat:  bizonyos időnként vizsgálja felül a képviselő-testület a tiszteletdíjakat, akár évente 

egyszer.  

Pogány Sándor alpolgármester. köszönöm a méltató szavakat.  

Át kellene már változni sok mindenben. Mindenkinek meg kellene próbálni a saját munkájára 

összpontosítani. Mindenki a más munkáját tudja a legjobban, a sajátjára nem gondol. Az 

alpolgármester a polgármester helyettesítését látja el. Mindenhez hozzá lehet állni 

sokféleképpen. Nem voltam maradéktalanul elégedett a bizottságok munkájával. Tisztában 

kellene lenni a bizottságoknak az őket érintő kérdésekben, álláspontjuknak szilárdnak kellene 

lenni. 

Nyeste József képviselő: jó ötletnek találom Furák képviselő javaslatát, a tiszteletdíjak 

felülvizsgálatával kapcsolatban. Elismerem az alpolgármester munkáját, amit az elmúlt 

időszakban tanúsított. 

Bizottsági munka: szóvá tettem már, hogy a Művelődési háztól – én mint bizottsági elnök – nem 

kaptam meg az anyagot, nem tudtam első kézből informálódni. 

Pogány Sándor alpolgármester: alpolgármesteri tisztség:  egyeztettem Polgármester úrral, 

hogy akar-e velem dolgozni. Felvetődött az is, hogy nem én leszek az alpolgármester. 

Polgármester úr azt mondta, hogy maradhat minden a régiben, mehet így tovább. 

Roza László István polgármester: egyelőre így megy minden tovább. Most jobbra-ballra 

dobáljuk a labdát, ezek apróságok, amit Nyeste képviselő felvetett.  

Ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(IV.2.) határozata az 

alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a vonatkozó (Kttv 225/L. § (1) bekezdés, 

224. §., és az Mötv 71. §) jogszabályi előírások alapján – Pogány Sándor alpolgármester 

tiszteletdíját 2015. január 1.-től 175 000 Ft/hó, illetve a havi költségtérítését ennek 15 %-a, 26 

250 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PB elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 88/2015.(IV.2.) határozata az 

alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a vonatkozó (Kttv 225/L. § (1) bekezdés, 

224. §., és az Mötv 71. §) jogszabályi előírások alapján – Pogány Sándor alpolgármester 

tiszteletdíját 2015. január 1.-től 175 000 Ft/hó, illetve a havi költségtérítését ennek 15 %-a, 26 

250 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: folyamatos 

 

 

4.2. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról 

szóló rendelet módosítása 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PB elnöke: a PB javasolja az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjának 25 %-al történő csökkentését. Saját magunkkal kell kezdeni.  

Nyeste József képviselő: én ezt már többször felvetettem. Üdvözlöm, hogy eljutottatok idáig, de 

nélkülem. Én 50 % csökkentést szerettem volna. 

Tóth Tamás képviselő mint a PB elnöke: Május 1-vel megszűnik a képviselői ebéd, a 

folyóiratokat egyelőre nem tudjuk megszüntetni, mert egy éves időtartamra meg lettek rendelve. 

A javaslat a képviselők tiszteletdíjának 25 %-os csökkentéséről szól. 

Fortuna János jegyző részszavazást javasol. 

Roza László István polgármester: felkéri a képviselő-testületet közbenső szavazásra. A testület 

szavazzon a képviselői tiszteletdíj 25 %-os csökkentéséről. Megállapítja, hogy a szavazásban 6 

képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

Részszavazás: 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a képviselői 

tiszteletdíj 25 % -al történő csökkentését. 

 

Fortuna János jegyző: javasolom, hogy az e_mailben kiküldött rendelet módosításról szavazzon 

a képviselő-testület. A rendelet 3. szakasza december 31-ig hatályos, utána megszűnik. 

Roza László István polgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

 

„Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének …../2015.(IV…….) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni 

juttatásokról szóló 17/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Berente község önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv) 32. § (2) és 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

kapott felhatalmazás alapján - az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni 

juttatásairól szóló 17/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítása 

céljából - az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

Az R 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A tiszteletdíj mértéke: 

a) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) 100 000 Ft/hó 

b) A bizottsági tag képviselő az alapdíjon felül jogosult az   

 alapdíj 50 %-ára, amelynek összege  50 000 Ft/hó 

c) A bizottsági elnökök az alapdíjon felül, az alapdíj 75 %-ára 

jogosultak, ennek összege 

 75 000 Ft/hó 
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(2) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző 

gondoskodik.” 

 

2. § 

Az R 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az önkormányzat a képviselő-testület minden tagja számára előfizet – a képviselő választása 

alapján - politikai napilapokat és közgazdasági heti vagy havi lapokat, amelyet a képviselő 

lakására kell kézbesíteni. Az előfizetési díj havi összege képviselőnként a 10000 Ft-ot nem 

haladhatja meg.” 

 

3. § 

(1) E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. május 1.-től kell 

alkalmazni. 

(2) Az R 3. §-a 2015. december 31.-én hatályát veszti.” 

 

Tóth Tamás képviselő mint a PFB elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

rendeletet alkotja: 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló 

17/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. 1. mellékletét képezi) 

 

 

Nyeste József képviselő: miért van az, hogy az intézkedési tervünket zárt ülésen tárgyaljuk? 

Éles dolgok vannak az intézkedési tervben. Szerettem volna, ha az intézkedési tervet tárgyaltuk 

volna meg először, utána a tisztelet díjakat. Miért zárt ülés? 

Fortuna János jegyző: több adóalannyal van az önkormányzatnak jogvitája, a folyamatban lévő 

jogorvoslati eljárásokat nem lehet nyilvános ülésen tárgyalni. Üzleti titkok is elhangozhatnak egy 

vitában. A következő ülésen újra meg lehet vitatni azt, ami a lakosságra tartozik.  

Nyeste József képviselő: feltétlenül fontosnak tartom a tájékoztatást a lakosság felé. A 

jogorvoslati eljárás az intézkedési tervnek kb. a 10 %-a, a többit a lakosság előtt lehetett volna 

tárgyalni.  

Fortuna János jegyző: ha úgy dönt a testület, tárgyalhatja nyilvános ülésen is. Hogy 

költségtakarékosan kell gazdálkodni, ez valóban nyilvános ülésre tartozik.  

Nyeste József képviselő: javaslom, hogy az adóügyeket tárgyalja zárt ülésen a testület, a 

következő ülésen pedig a lakosságra tartozó ügyeket.  

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazzon a zárt ülés 

elrendeléséről. Megállapítja, hogy a szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést 

hozta: 

 

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

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 89/2015.(IV.2.) határozata zárt ülés 

elrendeléséről  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülést rendel el a vagyonával történő rendelkezés (helyi adóbevétel miatti jogorvoslat) 

ügyében. 

Felelős: polgármester, jegyző      Határidő: azonnal 
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5. Napirendi pont 

Indítványok, bejelentése, javaslatok 

 

Lakossági hozzászólások: 

 

Hauberger Pál lakos: a tűzifa kiosztás ügyében jöttem. Érdekelne ki dönti el, hogy ki kaphat és 

ki nem tűzifát, van aki már harmadszor kapott. Hogy lehet ehhez hozzájutni? Kik a rászorulók? 

Tavaly beadtam egy kérelmet, 400 eFt visszatérítendő támogatást szerettem volna kérni – 

visszadobták. Mit kell tenni ahhoz, hogy egyforma mércével mérjék az embereket?  

Horgásztó: emelkedik-e az éves jegy ára? A horgásztó azóta ment tönkre, amióta Heutschy 

László TG vezető megkapta. A képviselő-testület dönt arról, hogy ki legyen a vezetője. 

Használhatatlan a stég, ki van írva, hogy életveszélyes. Siralmas ami a tónál van, semmi nem 

úgy működik, ahogy kell. 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: a szociális tűzifát egyéni kérelmek alapján 

bíráljuk el. A szociális kölcsön testületi hatáskör, a bizottságnak nincs ilyen hatásköre. A tűzifa 

kérelmeket folyamatosan egyedi esetben vizsgáljuk, személyes adatokat nem mondhatok. A 

megítélés mindig objektív, igyekszünk mindenkinek segíteni. A bizottság életében változás 

történt, megváltozott a szociális rendelet, abban segítünk amiben kell. Minden esetben jogosultan 

kapták meg a tűzifát, nehéz élethelyzetre való tekintettel. Arra nem tudok mint mondani, hogy 

valaki háromszor kapta meg, igyekszünk erre jobban odafigyelni, igyekeztünk körültekintően 

dönteni. 

Roza László István polgármester: át fogom nézni a bizottsági jegyzőkönyvet, ki volt az aki 

háromszor kapott tűzifát. 

Hauberger Pál lakos: a szociális kölcsönre választ nem kaptam, hogy miért utasították el. 

Bízom benne, hogy nem olyan testület lesz, amilyen volt. Volt olyan, ami „pofára” ment. 

Furák Róbert képviselő mint a Szoc.biz. elnöke: ilyen esetről tud-e október óta, amiben a 

Szoc.biz. benne van? 

Hauberger Pál lakos: nem.  

Tóth Tamás képviselő: Horgásztó: egyeztetni fogunk a Horgászegyesülettel, a díjakról nem 

tudok semmit, nem volt arról szó, hogy csökkentjük vagy növeljük. A stégeket ki kell cserélni – 

erről már beszéltük. A Horgásztavat rendbe fogjuk tenni.  

Hauberger Pál lakos: az a hely, mai kb. 7 évvel ezelőtt volt, mára már romokban hever, senki 

nem keresi fel a Horgásztavat, az utóbbi 3 évben szinte nem volt horgász.  

Heutschy László TG vezető: éles szavakat hallottam: romokban hever, stégek állapota stb. 

Munkavédelmi okok miatt kell bizonyos dolgokat kiírni. Megjelent az új halászati törvény, 

leszabályozták a halfajokat, követni kell a szabályokat. Három évvel ezelőtt mint üzembentartó 

kaptam meg, a tó az önkormányzat nevén fut. Ha én feladatul kaptam azt, hogy gazdaságosan 

működtessem a horgásztavat, ahhoz az egyesület is szükséges.  

Nagy Imre lakos: elhangzott, hogy az alpolgármester semmit nem csinál. Az utóbbi időben 

sokat tett az alpolgármester a civil szervezetekért, köszönettel tartozunk az alpolgármesternek. 

Heutschy László TG vezető: Május 1 program, főzőverseny: a főzőversenyre március 31-ig 

kellett beadni a jelentkezést, idáig 370 fő jelentkezett. Rossz idő esetén sátorra lenne szükség – 

vásároljunk-e vagy béreljünk?  

Pogány Sándor alpolgármester: el kellene jutni már oda, hogy ilyen dolgokat ne a testület 

mondja meg, azért van intézményvezető, hogy döntsön.  

Heutschy László TG vezető: az éves költségvetésünkbe nem terveztük be a sátor vásárlását. 

Tóth Tamás képviselő: szerintem béreljünk sátrat. Örülök, hogy ilyen sokan jelentkeztek a 

főzőversenyre. Fa alapanyagból nem lehet megoldani a sátorépítést? 

Heutschy László TG vezető: megoldható.   Fém vázat vásárolunk és ponyvát rá.  
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Nyeste József képviselő: ez nem tartozik a nyílt ülésre, ne vitatkozzunk már ezen. Fel kell 

vállalni a felelősséget! 

Furák Róbert képviselő: a képviselő-testület elé konkrét dologgal kell idejönni. Annak a 

felelőssége, aki ezzel foglalkozik. Kinek mi a feladat, milyen eszköz kell stb. tényekkel kell 

idejönni! – vegyük már komolyabban a dolgokat.  

Pogány Sándor alpolgármester: Jegyző úr kiküldte a Monográfia III. kötetének tervezetét. A 

kiadó kérte, hogy a kötet elejére készüljön előszó.  

Nyeste József képviselő: emlékezzünk rá, hogy volt egy bejárásunk, ahol meg lett határozva, 

hogy mit kellene megcsinálni pld. játszóterek felújítása, vannak benne olyan dolgok, amit 

szorgalmazni kellene. 

Furák Róbert képviselő: az előszó volt az alapkérdés. Ha a településről van szó, akkor a 

település vezetője írja meg az előszót, ezt így illik.  

 

Roza László István polgármester a nyilvános ülést bezárta 10 óra 25 perckor, mert a képviselő-

testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Roza László István    Fortuna János  Furák Róbert 

polgármester    jegyző    képviselő jkv. hitelesítő 

 

 

Melléklet:  

M1  Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2015.(IV.10.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni 

juttatásokról szóló 17/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 


