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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. január 20-án 8.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége
		
Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Gyöngyösi István		képviselő
						Rippert András		képviselő
     						Vajda Gyula Imréné		képviselő	

	meghívott:				Viziné dr. Horváth Judit 	jegyző 								

						 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (I.20.) határozata
az ülés napirendjéről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND:  
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
	Előadó: Dombi László István polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2)	A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
	Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Dombi László István polgármester

 Dombi László István polgármester várja a véleményeket a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2022. (I.21.) önkormányzati rendelete

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának megállapításáról



2) A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Viziné dr. Horváth Judit jegyző ismerteti a kiküldött előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Dombi László polgármester bejelenti, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal – Dombi László polgármester nem szavazott - határozatot hoz: 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2022.(I.20.) határozata

a polgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dombi László István társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (5) bekezdéseiben és (4) bekezdése b) pontjában foglaltak alapján számított 325.000,- Ft összegben állapítja meg 2022. január 1. napjától.

Felelős: Viziné Dr. Horváth Judit jegyző 
Határidő: azonnal


Dombi László polgármester bejelenti, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal – Dombi László polgármester nem szavazott - határozatot hoz: 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2022.(I.20.) határozata

a polgármester költségtérítésének megállapítása tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat megállapítja, hogy Dombi László István társadalmi megbízatású polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – a 325.000,-Ft összegű tiszteletdíja figyelembevételével – 48.750,-Ft összegű költségtérítésre jogosult 2022. január 1. napjától.

Felelős: Viziné Dr. Horváth Judit jegyző 
Határidő: azonnal


Dombi László István polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 20 perckor berekeszti.



K. m. f.
             


	        Dombi László István  					    Viziné dr. Horváth Judit
	              polgármester					                              jegyző 	

