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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. június 23.-án az Önkormányzati Hivatal 

tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 16,30 óra. 

 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Pogány Sándor  alpolgármester 

 Furák Róbert  képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Szántó Lajos  képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

 

Roza László István polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a 7 fős képviselő testület 5 

fős létszámmal jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szántó Lajos képviselőt 

javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

Napirendi pontok: 

 

NAPIREND: 
NYILVÁNOS 

1. Zárt ülés elrendelése az Mötv 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat vagyonával 

történő rendelkezésről 

ZÁRT 

1. Döntések az önkormányzat vagyonával történő rendelkezésről 

 
Roza László István polgármester kéri szavazzanak, majd megállapítja, hogy 

 

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

napirendi pontokkal. Ezzel egyidejűleg elfogadta Szántó Lajos képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

 

1. Napirendi pont 

Zárt ülés elrendelése 

 
Roza László István polgármester: ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2015.(VI.18.) 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, ingatlancsere, 

közműcsatorna felújítás) ügyében. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
 

Pogány Sándor alpolgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

szavazásban 5 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

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

határozatot: 



E:\2015.06.23\jkv06_23 nyilvános ülés.doc 2 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 227/2015.(VI.23.) 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, ingatlancsere, 

közműcsatorna felújítás) ügyében. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 

 

 

Roza László István polgármester a nyilvános ülést 16 óra 40 perckor bezárta, mert a képviselő-testület 

zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

 

Roza László István    Fortuna János    Szántó Lajos  

polgármester    jegyző     képviselő jkv. hitelesítő 

 

 

Mellékletek: meghívó, jelenléti ív 


