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

MEGHÍVÓ
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 29-én (pénteken)
9.00 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata hivatalos helyiségében ülést tart,
amelyre meghfvom.
NAPIREND
1.! Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról.
Előadó: Farkas László polgármester
2.! Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról.
Előadó: Farkas László polgármester
3./Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási, valamint a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelete módosításáról. (Az előterjesztés később kerül kikűldésre.)
Előadó: Farkas László polgármester
4.! Egyebek
Bögöt, 2016. április 25.
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RÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9612 Rögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2/A.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április
29-én (pénteken)
9.00 órai kezdettel a Bögőt Község Onkormányzata hivatalos helyiségében
(Bögöt, Assisi
Szent Ferenc utca 2/A.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: polgármester, alpolgármester
I fő önkormányzati képviselő:
Farkas László, Koloczné Szalai Ibolya,
Biró Gábor képviselők.
Tanácskozási joal jelen van:
dr. Szijártó Valéria jegyző,
Haiászrié Udvardi Sarolta gazdasági vezető.
Jelen van továbbá:
Marsits Judit jegyzökönyvvezető.
Farkas László poIármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen
megjelenteket.
Megállapítja, hogy az 5 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül fő
3 jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnvitja.
Farkas László polármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szerep
lő napirenddel
megegyezően javasolja megállapítani.
Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadja, és az ülés napirendjét egyhan
gúlag az alábbiak
szerint állapítja meg:

NAPIREND
1.1 Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2015. évi költségvetési
gazdálkodásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2.! Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátás
áról.
Előadó: Farkas László polgármester
3./Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási, valamint
a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatá
sról szóló
önkormányzati rendelete módosításáról.
Előadó: Farkas László polgármester
4.! Egyebek

9

1. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polEármester: A 2015. évben már jelentősebb pénzmaradvánnyal zárt a
költségvetés az előző évekhez képest. A falugondnoki béren megspórolt összeget majdnem
teljes egészében a tanévkezdési támogatások kifizetésére lehetett fordítani, Az idei
költségvetés már nem feszített tempójú, több beruházás és fejlesztés valósulhat meg ezáltal.
Hozzászólás:
Halászné Udvardi Sarolta azdasái vezető: Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során
a takarékosságot és az ésszerű gazdálkodást szem előtt tartva határozta meg kiadásait. Több, a
település fejlődését, élhetőbbé tételét biztosító beruházás is megvalósult az év során. Az
Önkormányzat célja 2015. évben is a működöképesség fenntartása, a kötelező feladatok
ellátása, új fejlesztési célok megvalósítása volt. A gazdálkodás 40 millió Ft bevétellel és 37
millió Ft kiadással zárult. Ahhoz, hogy 2016. évben Is folytatni lehessen a fejlesztéseket a
takarékos gazdálkodást kelt szem előtt tartani.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az önkormányzati rendelettervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangilag
rendeletet alkotja:

—

3 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/20 16. (V.2.) önkormányzati rendelete
Bögöt Község Onkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv I. számú mellékletét képezi.)
2. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelésről szóló előterjesztés részletesen kidolgozott, tartalmazza az önkormányzat
által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások megoszlását, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt. Bögötön az elmúlt években halálozás száma növekedett, de szerencsére a 0-18
éves korosztályba tartozó gyermekek száma továbbra sem mutat jelentős csökkenést, ezért az
elöregedés nem veszélyezteti a falut. Javasolja a beszámoló tudomásul véte]ét.
Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

3 igen, 0 tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

21/2016. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat
Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
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Felelős: Farkas László polgármester
3. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítása szükséges. Az eddig megszokottaktól eltérően a közszolgáltató helyen a
Koordináló Szervet kell nevesíteni a közszolgáltatási díj beszedésére és a kintlévőség
kezelésére. Javasolja a rendelet-módosítást.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az önkormányzati rendelettervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
rendeletet alkotja:

—

3 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és közterületek tisztán tartásának
szabályairól szóló 24/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)
4. Egyebek
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Farkas László i,olármester: A Nyugati Tükör régiós magazin már többször megkereste egy
inteijú készítésével kapcsolatban. A cikk megjelenésének ára 50.000,- Ft+AFA összeg.
Javasolja ennek jóváhagyását.
Mivel a képviselök részéről további kérdés. hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

3 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

22/20 16. /IV.29./ Számú képviselő-testületi határozat

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugati Tükör régiós magazinnak
50.000.- Ft+ÁFA összeget fizet a magazinban történő megjelenésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
B .1
Farkas László po1ármester: A szemiyvízcsatorna hálózat kiépítésével kapcsolatosan már
többször folytatott megbeszéléseket Csényével valamint Porpáccal is a közös együttműködés
reményében. A közelmúltban egy csatornázási szakember részvételével is folytattak
megbeszéléseket, ahol elhangzott, hogy csatornázási pályázat 95%-os támogatottságú,
amennyiben a lakosok 80%-a vállalja a rácsatlakozást. Először a sáiwári aggiomerációhoz
kellene csatlakozni, valamint a pályázathoz szükséges terveket aktualizálni, aminek az áthitási
ideje több hónap ig lehet. A következő képviselő-testületi ülés időpontjára a Gazdasági és

4
Városfejlesztési Iroda munkatársai a döntéshez szükséges előterjesztést előkészítik.
Más kérdés, hozzászólás nem érkezik.
Megállapítja, 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

/:dr. Szijártó aléda:!
jegyző

JELENLÉTI ÍV
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 29-én
megtartott üléséről

Farkas László

Biró Gábor
Biróné Balogh Boglárka
Csákvári Attila
Koloczné Szalai Ibolya

