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

MEGHÍVÓ
Rögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 27-én (pénteken)
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BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 27-én (pénteken)
9.00 órai kezdettel a Bögöt Község Onkorrnányzata hivatalos helyiségében (Bögöt, Assisi
Szent Ferenc utca 2/A.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: polgármester, alpolgármester
3 fő önkormányzati képviselő:
Farkas László, Koloczné Szalai Ibolya,
Biró Gábor, Biróné Balogh Boglárka, Csákvári Attila képviselők.
Tanácskozási joal jelen van:
dr. Szijártó Valéria jegyző,
dr. Kulcsár László környezetvédelmi szakreferens.
Jelen van továbbá:
Marsits Judit jegyzökönyvvezető.
Farkas László yolármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az 5 re önkormányzati képviselő-testületi tag közül mindenki jelen van, az
ülés határozatképes, azt megnyitja.
Farkas László polgármester: 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
1.1

Önkormányzati rende]etalkotás az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2.!

Óvodai feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata.
Elöadó: Farkas László polgármester

3.!

Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről.
Előadó: Farkas Lásztó polgármester

4.!

Bögöt község környezetvédelmi programjának felülvizsgálata.
Előadó: Dr. Kulcsár László szakreferens

5.!

Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
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Előadó: Farkas László polgármester
6.!

Bögöt község csatlakozása a
agglomerációhoz.
Előadó: Farkas László polgármester

7.!

Előterjesztés Bögöt Község Önkormányzata 2015. évre vonatkozó közbeszerzési éves
statisztikai ősszegezésének jóváhagyásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

8.!

Közvilágítás korszerűsítésére érkezett ajánlat elbírálása.
Előadó: Farkas László polgármester

91

Bögöt „Kossuth, Ady és Jókai utcák kátyúzása” tárgyú egyszerű beszerzési eljárás
eredményének megállapítása. !He/yszíni Idosztás!
Előadó: Farkas László polgármester

10.1

Egyebek

sáswári

szennyvízelvezeési

és

-tisztítási

1. Napirendi Pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László olEármester: A 2016. évi költségvetési rendelet első alkalommal kerül
módosításra, mely az idei év gazdálkodási folyamatainak, meghozott képviselő-testületi
döntések, kapott állami támogatások miatt indokolt. Az önkormányzat tartaléka már eléd a
4,5 millió Ft, mely a takarékos gazdálkodásnak, ésszerű pénzfelhasználásnak köszönhető.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az önkormányzati rendelettervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
rendeletet alkotja:

—

5 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (11. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv I. számú mellékletét képezi.)
2. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas Lász)ó pohármester: Óvodai feladatok ellátására kötött szerződést Sárvár város
Onkormányzata Bögöt községgel 2013. júniusában, melyben vállalta az óvodai nevelés
ellátását. A megállapodás az óvodás korú gyermekek óvodai nevelését a Sárvád Vármelléki
Ovoda és a Sárvári Csicsergő Ovoda biztosítja. A felülvizsgálat azért indokolt, mert a
szerződés 2016. június 30. napjával lejár. Ajeienlegi szerződés 2016. július 1. napjától 2020.
június 30. napjáig tart. Javasolja a szerződés-tervezet jóváhagyását.

3
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

23/2016. /V.27./ számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Önkormányzatával az
óvodai feladatok ellátására 2016. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig kőtendö
feladatellátási szerződést a tervezettel megegyező tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
3. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polEármester: A 2015. évi belső ellenőri tevékenységről szóló beszámolót idén
már a Sánrári Közös Onkormányzati Hivatal munkatársa készítette el. Előző években még a
kistérségi társulás látta cl ezt a feladatot. Javasolja a beszámoló tudomásul vételét.

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

24/2016. N.27./ számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tevékenységről szóló beszámoló tudomásul veszi.

a

2015.

évi

belső

ellenőrzési

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
4. Napirendi pont: Előadó: Dr. Kulcsár László szakreferens

Farkas László jjolármester: Bögöt Község Környezetvédelmi Programja 2004-ben készült,
amely jogszabályi szempontból, valamint tartalmilag is elavultnak tekinthető. A korábbi
program felülvizsgálata helyett célszerübb volt egy Új program kidolgozása, melyet dr.
Kulcsár László a Sárvári Közös Onkormányzati Hivatal környezetvédelmi szakreferense
készített el.
Hozzászólás:
dr. Kulcsár László környezetvédelmi szakreferens: Az elkészült program 2016-2021. évekre
vonatkozóan tartalmazza már a célkitűzéseket. Ahogy Porpác Község Környezetvédelmi
Programjában, Úgy a bögötiben is szerepel az ivóvízminőség javítására vonatkozó
elképzelések, tervek. A projekt megvalósításához szükséges támogatási igény benyújtására
konzorciumi megállapodást kötöttek Porpáccal és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
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Nonprofit Kü.-vel közösen. A támogatási igény elbírálása még folyamatban van. Bögötön a
szennyvíz elvezetése nem megoldott, továbbra is szippantásos módszerrel kell üríteni.
Hozzáteszi azonban, hogy 2015. évben nem került sor arra. hogy a szerzödésben álló
vállalkozóval elvitette volna bárki is a szippantott szennyvizet. A települési
szennyvízcsatornázási és -tisztítási projekteket támogató KEHOP pályázatok előkészítését a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti ás Energiahatékonysági Programokért Felelős
Helyettes Allamtitkársága végzi. A jelenleg hatályos szabályozás szerint Rögöt település
esetében KEHOP támogatás igénylésére csak akkor nyílik Lehetőség, ha a település
csatlakozik egy 2000 lakosegyenérték feletti aggiomerációhoz, a Sárvári szeniiyvízelvezetési
agglomerációhoz és a tervezett beruházás nevesitésre kerül az Eves Fejlesztési Keretben.
Farkas László polármester: 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

25/2016. N.27./ számú képviselő-testületi határozat

Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rögöt Község Környezetvédelmi
Programját a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
5. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László pol%ármester: Lehetőség van önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására. A támogatás maximális mértéke Bögöt Község Onkormányzata
adóerő-képessége alapján a pályázati céltól függően a beruházási köLtségek 85 és 95%-áig
terjedhet. A kidolgozott előterjesztésben az Assisi Szent Ferenc utca burkolatfelújítása és a
Vasút utca eLső szakasz burkotatfelújitása szerepel.
Hozzászólás:
dr. Szijártó Valéria ie%vző: Az Assisi Szent Ferenc utca burkolatfelújitása rendkívüli
látványos beruházás lenne, egy egységes, szebb faluközpontot lehetne létrehozni. Az
önkormányzat elegendö önerővel rendelkezik a megvalósításhoz.
Farkas László polEármester: 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

26/2016. N.27./ számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igénylésére az alábbi pályázati célra.
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Assisi Szent Ferenc utca burkolatfelújítása (Bööt 106 hrsz.)
A képviselő-testület a tervezett beruházás költségét bruttó 7.364.222 Ft összeggel jóváhagyja.
Az önkormányzat a pályázat útján 6.259.588 Ft vissza nem térintendő támogatást igényel. A
saját Forrás összegét 1.104.634 Ft Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésében
biztosítja.
Vasút utca első szakasz burkolatfelújítása (Bööt 40 hisz.)
A képviselő-testület a tervezett beruházás költségét bruttó 7.454.443 Ft összeggel jóváhagyja.
Az önkormányzat a pályázat útján 6.336.276 Ft vissza nem térintendő támogatást igényel. A
saját forrás összegét 1.118.167 Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja.
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására és minden további jognyilatkozat megtételére, a szükséges
dokumentumok aláírására.
A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén a felújítási kiadások előirányzatát a kapott
támogatás összegével megemeli, melynek forrásául a felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről bevételi előirányzatát jelöli meg.
A képviselő-testület felkéri ajegyzőt, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
rendeletének ezen pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon
Határidő: azoma1
Felelős: Farkas László polgármester
6. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polármester: Rögöt esetében a települési szeimyvízcsatomázási és -tisztítási
projekteket támogató KEHOP támogatás igénylésére csak akkor nyílik lehetőség, ha a
település csatlakozik egy 2000 lakosegyenérték feletti agglomerációhoz, igy a tervezett
beruházás nevesítésre kerül az Eves Fejlesztési Keretben.
A projekt előkészítés első lépéseként az agglomerációhoz történő csatlakozáshoz szükséges
felülvizsgálati dokumentáció elkészítése szükséges. Javasolja a sárvád szermyvízelvezetési
agglomerációhoz való csatlakozást.
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

27/20 16. /V.27./ Számú képviselő-testületi határozat

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy csatlakozni
kíván a sárvári szennyvízelvezetési agglomerációhoz.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelem benyújtásával
kezdeményezze a sán’ád szennízelvezetési agglomeráció kijelölésének a 379/2015. (XI1.8)
Korm. rendelet 5. -a szerinti eljárás keretében történő felülvizsgálatát.
A képviselő-testület Bőgöt Község Onkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata
13.*-a alapján a polgármester által a felülvizsgálati dokumentációt elkészítésére kért ajánlat
kapcsán indult egyszerű beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertes ajánlattevőnek
a Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kfl—t (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.)
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hirdeti ki, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a tervezési
szerződést aláírja.
A képviselő-testület a bruttó 571.500,- Ft tervezési díj forrásaként az előző év költségvetési
maradványát jelöli meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzöt, hogy az önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló 2/201 6.(1I. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a fenti
elöirányzat-módositásnak megfelelően gondoskodjon.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felülvizsgálati eljárással
kapcsolatos minden további intézkedést, jognyilatkozatot megtegyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
7. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László Dolármester: Javasolja az önkormányzat 2015. évi közbeszerzéseiről szóló
statisztikai összegzés jóváhagyását.
Mivel a képviselők részéröl 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

2812016. IV.27.Í számú képviselő-testületi határozat

Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Farkas László polgármester
Dr. Szijártó Valéria jegyző
8. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László r,olármester: Az ENERIN Sümeg Energetikai Kfl. képviseletében Magyar
Tibort kereste meg egy a közvilágítás korszerűsitésre tett ajánlattal, mely előterjesztés
formájában a képviselőkhöz is eljutott. A LED-es világításra jellemző a modernebb,
magasabb fényerő. Előzetesen bekért üzemeltetési és karbantartási számlák adatai szerint
állították össze az árajánlatot. Az önkormányzat a Kü.-vel a lúmpatestek használatára köthet
bérleti szerződést 144 hónap futamidőre. A hitamidő alatt a bérleti díj nettó 420.814,- Ftlév
lenne, mely azonos a megtakarítás összegével.
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

29/2016. N.27./ számú képviselő-testületi határozat

-

az alábbi
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Bögőt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Bögöt
település kőzvi]ágitásának korszerűsítésére bérleti és karbantartási szerződés keretében,
valamint a Sáiwári utca közvilágításának bővítésére tervezéssel és kivitelezéssel, továbbá
bérleti és karbantartási szerződéssel, ESCO típusú finanszírozási formában az ENERIN
Sümeg Energetikai KR-től (8800 Nagykanizsa, Petőű u. I.) árajánlatot kérjen.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
9. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László po1ármester: Bögöt még 2015. évben támogatást nyert el az önkormányzati
feladateflátást szolgáló fejlesztések támogatási konstrukcióban. Akkor a Vasút utca kátyúzási
munkáit végeztette el bruttó 900.744 Ft értékben. A teljes pályázati összegből 2.060.524 Ft
2016 évre 1.159.780 Ft összeg húzódott át, melynek felhasználására az önkormányzat
árajánlatot kért a Kossuth, Ady és Jókai utcák kátyúzási munkálatainak elvégzésére. Javasolja
a TIA 2002 Kü., mint legalacsonyabb ajánlattevő megbízását a kátyúzási feladatok ellátására.
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

30/2016. /V.27./ számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Bögöt Kossuth, Ady és Jókai utcák
kátyúzása” tárgyú eljárást eredményesnek nyilvánítja. A tárgyban szereplő utcák kátyúzási
munkáinak kivitelezésével bruttó 1.160. 008 forint vállalkozási díj ellenében TIA 2002 Kü
(9600 Sárvár, Sótonyi u. 13.) ajánlattevöt bízza meg.
A Képviselő-testüíet felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
Farkas László polúrmester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendeket a képviselő
testület megtárgyalta. Mivel a képviselők részéről további napirend utáni kérdés, bejelentés
nem érkezik, megköszöni ajelenlévők munkáját és a nyilvános ülést bezárja.

Kmü.
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/:Farkas László:!
polgármester

!:dr. Szíjártó aléria:!
jegyző

JELENLÉTI

ÍV

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 27-én
megtartott üléséről

Farkas László
Biró Gábor
Biróné Balogh Bog1ka
Csákvári Attila
Koloczné Szalai Ibolya
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