BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 18-án (kedden)
17:50 órai kezdettel Bögöt Község Onkormányzata hivatali helyiségében (Bögöt, Assisi Szent
Ferenc u. 2/A.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Hencsei Tamás polgármester,
Németh Nikoletta alpolgármester, képviselő,
Hencsei László,
Taniszter László Zoltánné,
Farkas László képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Bankits László aljegyző.
Jelen van továbbá:
Kovács Anita jegyzőkönyvvezető.
Hencsei Tamás polgármester: Köszönti az ülésen jelenlévöket. Megállapítja, hogy az 5 Fő
önkormányzati képviselő-testületi tag közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Hencsei Tamás polgármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel
megegyezően javasolja megállapítani.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag 5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással
elfogadja, az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
—

NAPIREND
1.!

Iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

2.!

A polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Németh Nikoletta alpolgármester.

3.!

Az alpolgármester tiszteletdíj ának mcgállapítása.
Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

4.!

A közművelődési munkatárs kinevezésének módosítása.
Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

5.!

Falugondnok kinevezése. “Heíyszíni kiosztás!
Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

1. Napirendi pont: Előadó: [lenesei Tamás polgármester.

Hencsei Tamás polgármester: A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola körzethatára a
Sárváron keletkező új utcákkal egészült ki, egyéb módosítás nem történt.
Hencsei Tamás polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelő tartalommal szavazásra teszi fel.
—

-

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

5 igen, O

nem

szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

5/2022. /1. 18.! számú képviselő-testületi határozat

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő—testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. év
CXC. törvény 50. (8) bekezdésébcn foglalt feLadat-és hatáskörében eljárva a Sárvád
Tankerületi Központ által 2022/2023. tanévre vonatkozóan megküldött Sárvári Gárdonyi
Géza Altalános Iskolára vonatkozó iskolakörzeti beosztásával egyetért, az alábbiak szerint:
Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola (9600 Sárvár, Gyöngyös u. 2-4.)
Beiskolázási körzete: Abádi B. sétány, Ady E. u., Alsógyep u., Arad u., Attila u., Bajü wlep,
Bajti utca, Balassi B. u., Bartók B. u.. Batthyány L. u., Bem J. u., Berek utca, Berzsenyi D.
u.. Cukorgyári u., Csokonai V. M. u., Damjanich J. u.. Deák F. u., Dévai B. M. u.. Diófa u..
Fekete-híd u., Felső-Sótonyi út, Eöldi’árpns:ta, Gárdonyi G. u., Gyöngyös u., HiId park,
Hunyadi J. u., 1-lunyadi udvar, Ikervári u.. Ipartelep u., Kabos L. u., Katona J. u., Kemény I.
u.. Kisfaludy S. u.. Kiss J. altábornagy u.. Kodály Z. u., Komárom u.. Kossuth tér,
Kútszerhegyi u., Madách 1. u., Mátyás király u., Medgyessv E. u., Mező u., Móricz Zs. u..
Orgona u.; Ostffyasszonyfai út, Ovár u., Otbői u., Pap köz, Péntckfalui u,, Petőfi S. u., Posta
tér, Rába köz, Rábasömjéni u.. Rákóczi F. u., Récsenyi utca. Rózsa köz, Sársziget u.,
Selyemgyár u., Soproni u., Sótonyi u., Sport u., Sylvester J. u., Szaput sétány, Szatmár u.,
Szegedi K. G. u., Szent I. herceg u., Szombathelyi u., Temető u., Tilosalja u., Tölgyfa u.,
Tüskési utca, Ujmajor utca, Uzsoki u., Ujsziget u., Vágóhíd u., Vásár tér, Vitnyédi u.,
Vörösmarty M. u., Zrínyi M. u., Bögöt, Porpác.
Határidő: azonnal
Felelős: Hencsei Tamás polgárnws(er

2. Napirendi pont: Előadó: Németh Nikoletta alpolgármester.

Németh Nikoletta alpolgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2022.
január I. napjátóL hatályos rendelkezése szerint az 500 fő és az az alatti lakosságszámú
(2) bekezdésében
település esetében a főállású polgármester illetménye az Mötv. 7L
meghatározott összeg elenleg 1.300.000,- Ft) 40 %-a, azaz havi bruttó 520.000,- Ft. A
társadalmi tnegbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű, azaz 260.000, -Ft összegű tiszteletdíjra jogosult, valamint
tiszteletdíjának I 5%-ában meghatározott összegű, vagyis 39.000,- Ft kőltségtérítésre.
A fent említett tiszteletdíj emelés fedezetére az állam a 2022. évben támogatást biztosít.
Hencsei Tamás polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés. hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelő tartalommal szavazásra teszi fel.
-

—

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

6/2022. /1. 18.1 számú képviselő-testületi határozat

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hencsei Tamás polgármester tiszteletdíját
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 71. * (4) bekezdés a) pontja, és (5) bekezdése alapján havi bruttó
260.000, Ft összegben állapítja meg 2022. január 1. napjától.
(6) bekezdése alapján a
A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy az Mötv. 71.
költségtérítésre
jogosult.
polgármester 2022. január 1. napjától havonta 39.000, Ft összegü
A képviselő-testület kéri a főjegyzőt, hogy a megállapított tiszteletdíj és költségtérítés
kifizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

—

—

-

-

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző

3. Napirendi pont: Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

Henesei Tamás polgáríriester: A 2022. január I. napjától hatályos rendelkezés szerint az
alpolgármester tiszteletdíja is módosul. A polgármesterhez hasonlóan az elmúlt 5 évben ennek
összege sem változott. Az alpolgármester jelenlegi tiszteletdíja a polgánnester tiszteletdíjának
70%-a.
Henesei Tamás polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelő tartalommal szavazásra teszi fel.
-

—

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

7/2022. II. 18.! Számú képviselő-testületi határozat

Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Nikoletta társadalmi megbízatású
Figyelemmel a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló
alpolgármester tiszteletdíját
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80. * (2) bekezdésében foglaltakra a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70%-ának megfelelő összegben, havi bruttó
182.000,- Ft-ban állapítja meg 2022. január 1. napjától.
A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy az Mötv. 80. * (3) bekezdése alapján az
alpolgármester 2022. január 1. napjától havonta 27.300,- Ft összegű költségtérítésre jogosult.
A képviselő-testület kéri a főjegyzőt, hogy a megállapított tiszteletdíj és költségtérítés
kifizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
—

—

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szij ártó Valéria eímzetes főjegyző

3

4. Napirendi pont: Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

Hencsei Tamás polgármester: A közművelődési feladatok növekedése miatt a 2021. december
1-jétől kötelezően foglalkoztatott közművelődési munkatárs kinevezését napi 3 órában történő
foglalkoztatásról napi 4 órában történő foglalkoztatásra szükséges módosítani.
Hencsei Tamás polárrnester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelő tartalommal szavazásra teszi fel.
—

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodássat

-

az alábbi

8/2022. /1. 18.! számú képviselő-testületi határozat

Bögöt Község Önkormányzata Pavritsné Jenei Alexandra (lakcim: 9612 Bögöt, Váti u. 25.,
szül. hely, idő: Sárvár, 1983.11 15., a.n.: Fazekas Gizella Ilona) közművelődési munkatárs
kinevezését módosítja napi 3 órás foglalkoztatásról napi 4 órás foglalkoztatásra, 2022. január
1. napjától, 130.000,- Ft havi bruttó illetmény megállapítása mellett. A foglalkoztatás egyéb
feltételei változatlanok maradnak. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges
munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Hencsei Tamás polgármester

5. Napirendi pont: Előadó: Hencsei Tamás polgármester.
Henesei Tamás polQánnester: A falugondnok közalkalmazotti jogviszonya a próbaidő alatt
megszűnt. ezért új falugondnok kinevezése szükséges. A kinevezés helyettesítés időtartamára
szót, ezért a pályázat kiirása mellőzhető.
Henesei Tamás polEármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik. a
a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelő tartalommal szavazásra teszi fel.
—

-

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

9/2022. /1. 18.! számú képviselő-testületi határozat

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete falugondnoki munkakörbe Reichstetter
Szabolcs Pál (lakeím: 9600 Sárvár, Alkotmány u. 18 3. emelet II. ajtó; szül. hely, idő: Sárvár,
1978. 07.29.; a.n.: Rozits Marianna) határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi
2022. február 1. napjától 2023. október 31. napjáig terjedő időszakra. A falugondnok
illetményét havi bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg. egyben felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések mcgtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Hencsei Tamás polgármester

4

Napirend utáni kérdések1 bejelentések:

Hencsei Tamás polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Németh Nikoletta
alpolgármester 2022. január I. napjával 2022. április 4-ig az alpolgármesteri tiszteletdija teljes
összegéről lemond.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi

Hencsei Tamás pobzárrnester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendet a képviselő-testület
megtárgyalta. Megköszöni a jelenlévők
a rendkívüli nyilvános ülést 18:15 órakor
bezárja.

!:Hencsei Tamás:
polgármester

!:Dr. Szijártó Valéria:!
eímzetes főjegyző

5

