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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február IS-én (kedden)
17:33 órai kezdettel Bögöt Község Onkormányzata hivatali helyiségében (Bögöt, Assisi Szent
Ferenc u. 2/A.) megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak: 1-lencsei Tamás polgármester,
Németh Nikoletta alpolgármester, képviselő,
Fiencsei Lásztó.
Farkas László képvise]ök,
Távollétét előre jelezte:
Taniszter László Zoltánné képviselő.
Tanácskozási joal jelen van:
Dr. Bankits László aljegyző.
Jelen van továbbá:
Kovács Anita jegyzőkönyvvezető.
Hencsei Tamás polgármester: Köszönti az ülésen jelenlévőket. Megállapítja, hogy az S fő
önkormányzati képviselő-testületi tag közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitj a.

Hencsei Tamás polgármester: Az ülés napirendjét a meghivóban szereplő napirenddel
megegyezően javasolja megállapitani.
A képviselő-testület ajavaslatot egyhangúlag —4 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással
elfogadja, az ülés napírendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND

I ./

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének
módosításáról.
Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

2,!

Bögöt község Önkormányzata 2023-2025. évi középtávú tervének jóváhagyása.
Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

3.!

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2022. évi kö]tségvetéséről.
Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

4.!

Bögöt Község Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása.
Előadó: Hencsei Tamás polgániiester.

5.!

Bögöt Község Önkormányzata Beszerzési
módosítása.
Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

és

Közbeszerzési

Szabályzatának

6.!

Beszámoló ajegyző 2021. évi adóztatási tevékenységéről.
Előadó: Henesei Tamás polgármester.

7.!

Közművelődési Szolgáltatási Terv jóváhagyása.
Előadó: Henesei Tamás polgánTiester.

8.!

Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2021. évi munkájáról.
Előadó: Henesei Tamás polgármester.

9.!

Egyebek.

t. Napirendi Pont: Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

Henesei Tamás nolármester: A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások miatt
szükséges az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet újabb módosítása.
Henesei Tamás po1ármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
rendelet tervezetet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal szavazásra teszi fel.
—

-

A képviselő-testület egyhangúlag
rendeletet alkotja:

—

4 igen. O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. ([1.16.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv

kIt.

számú mellékletét képezi.)

2. Napirendi pont: Előadó: Henesei Tamás polgármester.
Henesei Tamás polárrnester: A helyi önkormányzatoknak évente, legkésőbb a költségvetési
rendeletének elfogadásáig meg kell állapítania a Saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét. A fent említett tételeket az előterjesztés melléklete tartalmazza.
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:

—

4 igen. O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

19/2022. /11. 151 számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 29!A. -ában foglaltakra figyelemmel az önkormányzat saját bevételeinek és
fizetési kötelezettségeinek 2023-2025. évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: 1-lenesei Tamás polgármester
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(A határozat teljes szövege ajegyzőkönyv l-I/l Számú mellékletét képezi.)
3. Napirendi pont: Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

Hencsei Tamás polgármester: A 2022. évi költségvetési
előterjesztésben felsorolt alapelvek szerint történt.

rendelet

megalkotása az

Henesei Tamás pol2ármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
rendelet tervezetet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal szavazásra teszi fel.
-

—

A képviselő-testület egyhangúlag
rendeletet alkotja:

—

4 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati
rendelete
az Onkormányzat 2022. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 812. számú mellékletét képezi.)
4. Napirendi pont: Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

Hencsei Tamás polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42.
(1) bekezdése alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31.
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről. Az önkormányzat a 2022. évre üzemanyag beszerzését tervezi a
mellékletben szereplő mennyiségben.
Henesei Tamás polnnester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot az előteijesztésnek megfelelő tartalommal szavazásra teszi fel.
-

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

—

4 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

20/2022. /11. 1 5./ számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rögöt Község Önkormányzata 2022. évi
Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hencsei Tamás polgármester,
Dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
(A határozat teljes szövege ajegyzőkönyv H/2. számú mellékletét képezi.)
5. Napirendi pont: Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

Hencsei Tamás polármester: Az önkormányzat Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának
módosítása technikai pontosítás miatt szükséges.
Henesei Tamás polármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelő tartalommal szavazásra teszi fel.
-

—

3

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

4 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

2 1/2022. Ill. 15./ Számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 44!20 15. /Xll.3J számú határozatával
jóváhagyott. és 7t’2018. !IV.23./ számú határozatával, valamint 4712019./XI.27 számú
határozatával módositott, Bögöt Község Onkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési
Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint módosítja:
1. Hatályát veszti a Szabályzat 4*-a.
2. Hatályát veszti a Szabályzat •* (1) bekezdése) pontja.
3. Hatályát veszti a 7. (1) bekezdés b) pontja.
4. A Szabályzat •* (t) bekezdés r) pontja helyébe az alábbi rendelkezés tép:
„gondoskodik az EKR-ben a szervezet adatok karbantartásáról, a közbeszerzési eljárások
nyilvánosságáról, a közbeszerzési tervnek a közzétételéről és karbantartásáról, a szerződések,
szerződésmódosítások és a teljesítési adatok közzétételéről, továbbá minden EKR rendszerrel
kapcsolatos feladat ellátásáról. Az EKR szervezeti szuper usere. az eljárásjogosultságok
karbantartój a, az eSzámlákkal kapcsolatos tevékenységek ellátója, közbeszerzési eljárás
létrehozó, hetekintő. szerkesztő, irányító, közbeszerzési terv karbantartó.”
5. A Szabályzat 9*-a kiegészítésre kerül az alábbi mondattal:
A kükó’ szakértó’ s:emély’s:enezet a közbeszer:ési el/órás teljes köril lejolvfafásához
szükséges jogosultságot kap az EKR-ben.”
6. Az 1-5, pontokban meghatározott módosítások 2022. február 17. napján lépnek hatályba.
Határidő: azonnal
Felelős: Hencsei Tamás polgánuester,
Dr. Szijártó Valéria eímzeles főjegyző
6. Napirendi pont: Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

Henesei Tamás polgármester: A jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek adóztatási
tevékenységéről. A helyi adókról szóló 7/2W 5. (lV.30.) önkormányzati rendelet alapján
Bőgöt Község Onkormányzata illetékességi területén a 2021. évben egy helyi adónem. a helyi
iparűzési adó került megállapitásra.
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:

—

4 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

- az alábbi

22/2022. /II. 15.! számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi Xx. törvény 138. (3) bekezdés g) pontjában meghatározott
feladat- és hatáskörében megállapítja, hogy a jegyző a helyi önkormányzatok és szerveik. a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény t38. * (3) bekezdés g) pontja alapján eleget tett a
2021. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolási kötelezettségének és a jegyző
4

beszámolóját a 2021. évi adóztatási tevékenységéről
mint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. * (3) bekezdés f) pontja szerinti, a
az előterjesztésnek megfelelő tartalommal
hivatali tevékenységről szóló beszámolóként Is
elfogadja.
—

—

Határidő: azonnal
Felelős: Henesei Tamás polgármester
‘7. Napirendi pont: Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

Hencsei Tamás polgármester: A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési
alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie, amely az adott
évre tervezett rendezvényeket tartalmazza.
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:

—

4 igen, O

nem

szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

23/2022. III. 15.! számú képviselő-testületi határozat

Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bögöti Közösségi Színtér 2022. évi
közművelődési szolgáltatási tervét a melléklettel egyező tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2022. december 31-ig folyamatos
Felelős: Hencsei Tamás polgármester

(A határozat teljes szövege ajegyzőkönyv H!3. számú mellékletét képezi.)
8. Napirendi pont: Előadó: Hencsei Tamás polgármester.
Hencsei Tamás polgármester: A falugondnok elkészítette a falugondnoki szolgálat éves
munkájáról szóló beszámolót, amely részletezi a tevékenység alkotóelemeit.
Henesei Tamás polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelő tartalommal szavazásra teszi fel.
—

-

Németh Nikoletta nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

3 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

24/2022. Ill. 15.! számú képviselő-testületi határozat

Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2021. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hencsei Tamás polgármester

5

Henesei Tamás po1ármester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendet a képviselő-testület
megtárgyalta. Megköszöni a jelenlévők munkáját és a rendes nyilvános ülést 17:44 órakor
bezárja.
k,m.E

!:Dr. Szijártó Valéria:!
címzetes főjegyző k.

!:Hencse Tamás:!
polgármester

Ó

