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

MEGHÍVÓ

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. Január 15-én (pénteken)
8.30 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata hivatalos helyiségében rendkívüli
ülést tart, amelyre meghívom.

NAPIREND
1.1

Az alpolgármester megválasztása, eskütétele.
Előadó: Farkas László polgármester

2.!

Az alpolgármester tiszteletdíjának megá]]apítása.
Előadó: Farkas László polgármester

3./

Az LLJ-190 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítésére érkezett ajánlatok.
Előadó: Farkas László polgármester

4./

Egyebek.

Bögöt, 2016. január 13.
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BÖCÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 15-én (pénteken)
8.30 órai kezdettel a Bögöt Község Onkormányzata hivatalos helyiségében (Bögöt, Assisi
Szent Ferenc utca 2/A.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: polgármester,
4 fő önkormányzati képviselő:
Farkas László, Biró Gábor,
Biróné Balogh Boglárka, Csákvári Attila,
Koloczné Szalai Ibolya képviselők.
Tanácskozási jozgal jelen van:
Dr. Szijártó Valéria jegyző.
Jelen van továbbá:
dr. Kiss Patrik jegyzőkönyvvezető.
Farkas László polEármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az 5 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Farkas László polármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel
megegyezően Javasolja megállapítani.
Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadja, és az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak
szerint állapítja meg:
NAPIREND
1.!

Az alpolgármester megválasztása, eskütétele.
Előadó: Farkas László polgármester

2.1

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Farkas László polgármester

37

Az LLJ-190 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítésére érkezett ajánlatok.
Előadó: Farkas László polgármester

1. Napirendi pont: Előadó; Farkas László polgármester
Farkas László pohzármester: Biró Gábor képviselő Úr a tavaly szeptemberi ülésen lemondott
alpolgármesteri tisztségéről a munkahelyi elfoglaltságai miatt. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos
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szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére egy vagy több
alpolgármestert választ.
A titkos szavazást az e feladatra létrehozandó ideiglenes bizottság bonyolítja le.
A szavazatszámláló bizottság elnökének Csákvári Attila képviselőt, tagjainak Biróné Balogh
Boglárka képviselőt és Biró Gábor képviselőt javasolja megválasztarri.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

5 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

1/2016. /1.15.1 Számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Onkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásával
kapcsolatban titkos szavazás lebonyolítására
ideiglenes bizottságként, három taggal
szavazatszámláló bizottságot hoz létre.
A képviselő-testület a bizottság elnökévé: Csákvári Attila képviselőt, tagjává: Biróné Balogh
Boglárka és Biró Gábor képviselőket választja meg.
A bizottság tagjainak mandátuma az alpolgármester választás eredményének megáflapításáig
tart.
—

-

Határidő: azomial
Felelős: Farkas László polgármester
Farkas László polármester: A szavazatszámláló bizottság megválasztása után Koloczné
Szalai Ibolya önkormányzati képviselőt javasolja alpolgármestemek megválasztani.
Megkérdezi Koloczné Szalai Ibolya önkormányzati képviselőt, hogy az alpolgármesteri
tisztségre történő jelölést elfogadja-e.
Koloczné Szalai Ibolya kénviselő: Megköszöni ajelölést és tisztelettel elfogadja.
Farkas László polármester: Felkéri Csákvári Attila képviselőt, a szavazatszámláló bizottság
elnökét a titkos szavazás lebonyolítására.
A szavazás idejére szünetet rendel el.

Szünet után:
Farkas László pohzármester: Felkéri Csákvári Attila képviselőt. a szavazatszámláló bizottság
elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.

Csákvári Attila kéoviselö. a szavazatszámláló bizottság elnöke: A szavazatszámláló bizottság
a feladatát eLvégezte. Valamennyi képviselő szavazott. A bizottság megállapította, hogy az
umában 5 db érvényes szavazólap volt. Koloczné Szalai Ibolya jelöltre 5 db érvényes
szavazat érkezett, ezzel a képviselő-testület öt alpolgármesterré választotta.
A bizottság nevében gratulál Koloczné Szalai Ibolya alpolgármestemek a megválasztásához.
A képviselő-testület 5 érvényes szavazattal, O érvénytelen szavazat mellett az alábbi
határozatot hozza:
2/2016. 11.15.1 Számú képviselő-testületi határozat
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Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Koloczné Szalai
képviselőt Bögöt község alpolgármesterének megválasztja.

lbolya Teodóra

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
(A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv ajegyzökönyv 1. Számú mellékletét képezi.)
Farkas László pol%ármester: Koloczné Szalai Ibolya megválasztott alpolgármestertől kiveszi
az esküt.
Koloezné Szalai Ibolya alpolgármester a következő esküt teszi:
„Én
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bögöt község fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretem teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
Isten engem úgy segéljen!”
(Az esküokmány ajegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)
2. Napirendi Pont: Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polármester: Ahogy az előterjesztésben is szerepel, az alpolgármester a
polgármester tiszteletdíjának 70-90%-a közötti tiszteletdíjra jogosult. A döntést a
képviselőkre bízza.
Biró Gábor képviselő: Javasolja a korábbi 90%-os tiszteletdíjat.
Biróné BaloEh Bor2lárka képviselö: 80%-os tiszteletdíjat javasol.
Koloczné Szalai fl,olya alpol2ármester: Az önkormányzat érdekeinek megfelelően a 70%-os
tisztetetdíjat javasolja elfogadásra.
Farkas László poIármester: Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem
érkezik, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

5 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

3/2016. /1.15.1 számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban Mötv.) 80. (2) bekezdésében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkröl szóló
2011. évi CXCIX. törvény 131.* (1) bekezdésében foglaltakra a polgármester tiszteletdíja
70 %-ának megfelelő összegben, havi bruttó 52.400.-Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a Mötv. 80. (3) bekezdése alapján az
alpolgármester havi bruttó 7.860,-Ft összegű költségtérítésre jogosult.
A képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a megállapított tiszteletdíj és költségtérítés
kifizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

—

—
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szijártó Valéria jegYző
3. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László pol2ármester: A Ford márkaszerviz az autó állapotának felmérését követően
1.200.000 Ft-os vételi ajánlatott tett. Ezen kívül még két kereskedés érdeklődött. Volt továbbá
egy komoly vételi szándék egy magánszemély részéről, aki végül az autó műszaki állapotának
ismeretében 1.800.000 Ft-os vételi ajánlatot tett. Mielőtt azonban a képviselő-testület az
ajánlatról döntene, a kiírt pályázatot érvénytelenné kell nyilvánítani.
Biró Gábor képviselő: Reálisnak tartja a vételi ajánlatot. Nem lenne értelme a hibákat az
önkormányzatnak megjavíttatni, mivel annyival több pénzt nem lehetne kérni érte, hogy ez
megéije. Véleménye szerint cl kellene fogadni a vételi ajánlatot.
Farkas László poldrmester: Mivel a képviselök részéről további kérdés, hozzászólás nem
érkezik, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel,
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

5 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

4/2016. /1.15.1 Számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az LU-190 forgalmi rendszámú gépjármű
értékesítésére Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2015. /XII.3./ számú
határozatával kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.
Határidő: azormal
Felelős: Farkas László polgármester

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

5 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

5/2016. /1.15.1 számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselö-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
LLJ-190 forgalmi rendszámú gépjármű (továbbiakban: Gépjármű) értékesítése céljából
további tárgyalásokat folytasson azzal, hogy Bögöt Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Gépjármű Lehetséges legalacsonyabb egy összegben fizetendő eladási árát
1.800.000.-Ft-ban határozza meg. Az ajánlat érvénytelen. ha az ajánlati ár nem éri el a
képviselö-testület által meghatározott lehetséges legalacsonyabb eladási árat. Bögőt Község
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gépjárműre
vonatkozó adásvétel érdekében minden szükséges intézkedést, jognyilatkozatot megtegyen, a
határozatnak megfelelő adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
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Farkas László polszármester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendeket a képviselő
testület megtárgyalta. Mivel a képviselők részéről napirend utáni kérdés, bejelentés nem
érkezik, megköszöni ajelenlévők munkáját ás a nyilvános ülést bezáija.

Kmft.

!:Farkas László:!
polgármester

!:dr. Szijártó valéria:!
jegyző

ÍV

JELENLÉT!

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én
megtartott üléséről

r

)___

Farkas László
Biró Gábor
3—%

Biróné Balogb Boglárka
Csákvá Attila
Koloczné Szalai Ibolya

.

.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bögöt
Község Onkormányzata Bögöt, Assisi Szent Ferenc u. 2/A. szám alatti
hivatali helyiségében 2016. január 15-i ülésén Bögöt község
alpolgármesterének megválasztása ügyében tartott titkos szavazásról.
Jeleq vannak:

!.. képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke
képviselő, a szavazatszámláló bizottság tagja
képviselő, a szavazatszámláló bizottság tagja

A szavazatszámláJó bizottság a szavazás megkezdése előtt az elsőként
jelenlétében
/név/
képviselő
szavazó
megállapította, hogy az urna üres, azt lezárta.

A szavazatszáml%tó bizottság megállapítja, hogy
a szavazáson .L... fő képviselő vett részt,
. .

-

-

az urnában talált szavazólapok száma:

..-

db

Ebből: az érvényes szavazatok száma:
az érvénytelen szavazatok száma:
-

db

. . .

db

Ebből a jelöltre leadott érvényes szavazatok száma:

A jelölt neve: VQ).Ph2.
Ervényes szavatok száma:

.

‘yjrW Ib°(’y
db

A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a képviselő
L..4Á$Á’.AbPJ.’L.’L. jelöltet
testület a titkos szavazás során
Bögöt község alpolgármesterének megválasztotta tekintettel arra,
hogy a megválasztott települési önkormányzati képviselők /5fő/
db érvényes
több mint felének érvényes szavazatát, azar
szavazatot szerzett.
Kmft.

szavazatszámláló bizottság elnöke

HH

LJb

szavazatszámláló bizottság tagja

szavazatszámláló bizottság tagja

ESKÜOKMÁNY

„Én,

becsületemre és lefldismeretemre

fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptönrényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármested
dsztségemből eredő feladataimat Bögöt község fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, dsztségemet a magyar nemzet javára
gvakorlom.
(Az eskütevő megvőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Bögöt, 2016. január 15.

Esküvevő

Eskütevő

(r
polgármester

a1pogármest

