RÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Böpöt. Assjsi Szent Ferenc u. 2/A.

MEGHÍVÓ
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 18-án
(pénteken) 9.00 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata hivatalos helyiségében
ülést tart, amelyre meghívom.
NAPIREND
1. Önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: Farkas László polgármester
2. Önkormányzati rendeletalkotás az egészségügyi alapellátások
megál]apításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
Előadó: Farkas László polgármester
3. Egyebek.

Bögöt, 2016. március 11.
_—_
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Farkas László :/
polgármester

körzeteinek

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 1 8-án (pénteken)
9.00 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,
Biróné Balogh Boglárka, Biró Gábor,
Csákvári Attila. Koloczné Szalai Ibolya képviselők.
Tanácskozási joal jelen van:
Sütő Károly aljegvző
Jelen van továbbá:
Marsits Judit jegyzőkönyvvezető.
Farkas László pohzármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az 5 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül mindenki Jelen van, az
ülés határozatképes, azt megnyitja.
Farkas László pol2ármester: Az ülés napirendjét a megjiivóban 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.’

Önkormányzati rendeletalkotás aszociális ellátásoból szóló önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2.!

Önkormányzati rendeletalkotás az egészségügyi alapellátások
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

3.!

Egyebek.

körzeteinek
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1. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polEánnester: A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
a fizetendő térítési díjak miatt szükséges. A 2016. április 1. napjától alkalmazandó intézményi
térítési díj mértéke 495,- Ft ellátási naponként.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az önkormányzati rendelettervezetet és a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

—

5 igen, O tartózkodás ás O nem szavazattal

-

az alábbi

Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (III..) önkormányzati rendelete
a szociális eliátásokról szóló 3/2015.(1L19.)
önkormányzati rendeletének módositásáról.
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1, számú mellékletét képezi.)
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal
határozatot hozza:
17/2016. IIII.18./ Számú képviselő-testületi határozat
—

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Elamen Kereskedelmi ás Vendéglátó
Zrt. által biztosított szociális étkeztetés eladási árát 2016. április 1. napjától az alábbiak szerint
állapítja meg:
ebéd: 714,- Ft
diétás ebéd: 740,- Ft.
Fenti összegek az AFA-t is tartalmazzák.
-

-

A képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert Rögöt Község Önkormányzata
és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. között létrejött Alap Megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
2. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polzármester: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapitásáról szóló
önkormányzati rendelet-tervezet az alapellátások tekintetében kialakult gyakorlat szerint
Sárvánal együttműködve lehetséges.
Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, az önkormányzati
rendelet-tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

—

5 igen, O tartózkodás ás O nem szavazattal

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

-

az alábbi

3
6/2016. (111.21.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások köneteinek megállapításáról.
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

3. Egyebek
Farkas László poljármester: Már többször felmerült, hogy a Tóth György utca és a Váti utca
közötti rövid útszakaszon a közvilágítást ki kell építeni. A kora reggel vagy este arra
közlekedő falubeliek már jelezték ezt a problémát. Az közeljövőben tárgyalásokat fog
folytatni az E.ON Energiaszolgáltató KR-vel az adott útszakaszon történő közvilágítás
kiépítésének lehetőségéről.
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

18/2016. J1II.18./ számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
E.ON Energiaszolgáltató KR-vel tárgyalásokat folytasson a Tóth György utca és a Váti utca
között található rövid útszakaszon közvilágítás kiépítésének lehetőségéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
Farkas László polármester: A kistérség keretében kezelt honlapok üzemeltetése nyár
közepéig megoldott, azonban az önkormányzat weblapjának üzemeltetésére kapott árajánlatot
a Webgenerator Kü-től, akik bruttó 63.487,- Ft éves díjért vállalnák a honlappal kapcsolatos
teendőket. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a szerzödés aláírására.
Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag S igen, O tartózkodás és O nem szavazattal
határozatot hozza:
19/2016. /111.1 8./ Számú képviselő-testületi határozat
—

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Webgenerator Kü. által fejlesztett
weboldal üzemeltetésére adott árajánlatot e]fogadja, egyben fe]hatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
Farkas László polármester: Az ivóvízminőség javításához kapcsolódó projekthez
szükséges felhatalmazó nyilatkozat aláírásához kéri a képviselő-testület felhatalmazását.
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Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal
határozatot hozza:
20/2016. /111.18.1 számú képviselő-testületi határozat
—

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a KEHOP-2.1.3 számú
felhívás keretében „Porpác, Bögöt települések ivóvízminöség-javítása” tárgyú projekt
megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárásokat a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit KR, mint a tárgybani
projekt konzorciumvezetője az Onkormányzat helyett és nevében folytassa le, válassza ki a
nyertes ajánlattevőket, valamint a nyertes ajánlattevökkel az Onkormányzat nevében és airnak
javára írja alá a keretmegállapodásos eljárások első szakaszát lezáró vállalkozási
keretmegállapodásokat.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhatalmazó nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
Biróné Baloh Bolárka képviselő: Októberben történt meg az árkok melletti fakivágás, azóta
viszont a kivágott fák nem lettek elszállítva, a csapadékvíz nem tud elfolyni, áll a víz az
árkokban. Arról nem is beszélve, hogy sok a szemét az utak mellett, egyre többen rakják le a
lomokat a kevésbé használt utak mellett.
Farkas László polármester: Köszöni az észrevételt, intézkedni fog az ügyben. Megáflapitja,
hogy az elfogadott napirendeket a képviselő-testület megtárgyalta. Mivel a képviselők
részéről további napirend utáni kérdés, bejelentés nem érkezik, megköszöni a jelenlévők
munkáját és a nyilvános ülést bezárja.
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!:Farkas László:!
polgármester

!:(ziártó Valéria:!
jegyző L

JELENLÉTI ÍV

Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testüLetének 2016. március 18-án
megtartott üléséről.

Farkas László
B i ró Gábor
Biróné Balogh Boglárka
Csákvári Attila
Koloczné Szalai Ibolya
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