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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. június 28-án (kedden)
17:35 órai kezdettel Bögöt Község Onkormányzata hivatali helyiségében (Bögöt, Assisi Szent
Ferenc u. 2/A.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Hencsei Tamás polgármester,
Hencsei László,
Farkas László képviselők.
Távollétét előre jelezte:
Németh Nikoletta alpolgármester, képviselő,
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 5 fő
önkormányzati képviselő-testületi tag közül 3 Fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
rnegn yi tj a.
Hencsei Tamás pol2ármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel
megegyezően javasolja megállapítani.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag 3 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással
elfogadja, az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
—

NAPIREND
1.!

Bögöt 018 hrsz—ú ingatlan adásvétele.
Előadó: Hencsei Tamás polgármester.

2.1

Önkormányzati rendeletalkotás a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/20 14. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Henesei Tamás polgármester.

1. Napirendi pont: Előadó: Hencsei Tamás polgármester.
Hencsei Tamás polgármester: 1-ILiher Zita és Mészáros Zoltán kérelemmel fordult Bögöt
Község Onkormányzatához, melyben az önkormányzat tulajdonában lévő, Bögöt 08 hrsz-ú,
1918 m2 alapterületű, kivett árok megnevezésű ingatlanra tettek vételi ajánlatot. Vételi
ajánlatukban az ingatlan vételárát 377.000,- Ft összegben jelölték meg. Az ingatlan közeélt
nem szolgál, közfeladat ellátásához nem szükséges.

Hencsei Tamás polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot- az előteijesztésnek megfelelő tartalommal szavazásra teszi fel.
—

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatoi hozza:

—

3 igen. O nem szavazattal és O tartózkodással

40/2022. NI. 28.1

Számú

-

az alábbi

képviselő-testületi határozat

1)

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Bögöt 018 hrsz-ú,
természetben a 9612 Bögöt, Deák Ferenc utca folytatásáról nyíló [918 m2 alapterületű.
kiveti árok megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) vízelvezetési funkciót nem
tölti be, közfeladat ellátására, közérdekű célra nem szolgál.
Az említett okokra figyelemmel az Ingatlan kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló
vLigyonként történő tulajdonban tartása szükségtelen, ezért a Képviselő-testület az
Ingatlant forgalomképes vagyonná nyilvánítja.

2)

A Képviselő-testület Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bögöt
Község Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013
(Vll1.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 2. (1) bekezdése
alapján az Ingatlant értékesítésre kijelöli.

3)

A Képviselő-testület az Ingatlan vételárát
figyelemmel az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXX VII. törvény 86. * (1) bekezdés k) pontjára (mentes az adó alóla
beépítetleiz izzgatlatz (in’arla,iiész.) értékesítése, kivéve az építési felek (telekrés;)
értékesítését) is 377.000.- Ft összegben állapítja meg.
—

—

4)

A Képviselő-testület egyidejűleg elhatározza, hogy az Ingatlant Huber Zita (születési
név: Stuhán Zita, születési helye, ideje: Celldömölk, 1974. 07.11. anyja neve: Verebélyi
Edit,
személyi
száma:
2-740711-4493,
adóazonosító
jele:
8392722701.
állampolgársága: magyar, regisztrációs száma: 1004290193, földműves nyilvántartásba
vételi határozat száma: 510438/2014. agrárkamarai tagsági azonosító: P000000306034.
lakeím: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 12.) és Mészáros Zoltán (születési név:
Mészáros Zoltán, születési helye, ideje: Szombathely, 1976.11.06. anyja neve: Németh
Judit,
személyi
száma:
1-761106-0197,
adóazonosító
7401210607.
jele:
állampolgársága: magyar, regisztráeiós száma: 1000735627, földműves nyilvántartásba
vételi határozat száma: 5 100l6/20l7.02.l5. agrárkainarai tagsági azonosító:
S96 1200454536. lakcím: 9612 Bögöt, Váti u. 7.) Vevők részére elidegeníti.

5)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ingatlan értékesítéséhez
szükséges minden további intézkedést megtegyen, hatósági eljárásokban minden
szükséges jognyilatkozatot megtegyen és a határozatnak megfelelő adásvételi szerződést
aláítja, azzal, hogy a tulajdonjog átruházással kapcsolatos valamennyi költséget (p1.:
ügyvédi díj, ingatlan-nyilvántartási költség) a Vevők viselnek.

6)

A Képviselő-testület felkéri Sárvár város címzetes főjegyzőjét, hogy gondoskodjon
arról, hogy a tulajdonos változás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő
Vagyonrendelet módosításakor az Ingailím átvezelésre kerüljön a Vagyonrendeletben és
a vagyon kataszterben.

Határidő: azonnal
Felelős: Henesei Tamás polgármester
1

2. Napirendi pont: Előadó: Hencsei Tamás polgármester.
Hencsei Tamás yolármester: Bögöt Község Önkormányzata Képvisető-testületének 5/2022.
(VI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Or.) LtZ önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 2/2022. (11. 16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
Költségvetési rendelet) módosította. Az Or. 5. *-a alapján a Költségvetési rendelet 15. (1)
bekezdéséhen a polgármester által engedélyezheztő előirányzatok közti átcsoportosítás
esetenkénti összege 1.270.000,- Ft összegre módosult. A Költségvetési rendelettel való
összhang megteremtése érdekében szükséges Bögöt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Képviselő-testület szervezeti és működési si.ahályzatáról szóló 6/2014. (XI. 25.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZN’ISZ módosítása.
Henesei Tamás polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik. a
rendelet tervezetet- az etőtetjesztésnek megfelelő tartalommal szavazásra teszi fel.
—

A képviselő-testület egyhangúlag
rendeletet alkotja:

—

3 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati
rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatától szóló 6/2014. (XI. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv R/1. számú mellékletét képezi.)

1-lencsei Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendet a képviselő-testület
megtárgyalta. Megköszöni ajelenlévők munkáját és a rendkívüli nyilvános ülést 17:45 órakor
bezárja.
k m. L
.

/:Hencsei Tamás:/
polgármester

/:Dr.
címzetes főj

D

ria:/

R/1. számú melléklet
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati
rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatától szóló 6/2014. (XI. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjáhan
meghatározott feladatköréhen eljárva a kövekezőket rendeli el:
1.

*

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014(XI.25.) önkormányzati
rendelet 19. * 8. pontjáhan az „500 e Ft” szövegrész helyébe az,, 1.270.000 Ft” szöveg lép.
2.

*

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bögöt, 2022. június 28,

1: 1-lenesei Tamás :/
polgármester

‚_-;-

1: Dr. Szíjártó aléria :1
címzetes főjégyző

1-0’

Kihirdetési záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Bögöt, 2022. június 29.

—

/;.?:

LE:

1: Dr. Szijártó Vléria :1
eímzetes főjegyzö

Ú.

t,/

N

JELENLÉTI ÍV

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-wswletének 2022. június 28-án megtartott
rendkívüli nyilvános (fléséről.

Henesei Tamás
Németh Nikoletta
1-lencsei Laszlo

(X É’6 2t-”

Taniszter László Zoltánné
Farkas László

.

