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

MEGHÍVÓ
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. július 7-én (csütörtökön)
9.00 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata hivatalos helyiségében rendkfvüli
ülést tart, amelyre meghívom.
NAPIREND

11

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

2.!

Pályázat
benyújtása
adósságkonszolidációban
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.
Előadó: Farkas László polgármester

31

Pályázat benyújtása helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.
Előadó: Farkas László polgármester

41

Pályázat benyújtása helyi önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására.
Előadó: Farkas László polgármester

5.!

Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása a .‚Porpác-Bögöt települések
ivóvízminőség-javítása” projekt megvalósítására.
Előadó: Farkas László polgármester

ól

Közvilágítás korszerűsítésére érkezett ajánlat elbírálása.
Előadó: Farkas László polgármester

7.!

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala. (Az
előterjesztés később kerül kiküldésre.)
Előadó: Farkas László polgármester

8.!

Egyebek.

részesült

nem

Bögöt, 2016. június 30.
:1

települési

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. július 7-én (csütörtökön)
9.00 órai kezdettel a Bögöt Község Onkormányzata hivatalos helyiségében (Bögöt, Assisi
Szent Ferenc utca 2/A.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: polgármester, alpolgármester
2 fő önkormányzati képviselő:
Farkas László, Koloczné Szalai Ibolya,
Biróné Balogh Boglárka, Csákvári Attila képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Bíró Gábor képviselő.
Tanácskozási joEal lelen van:
dr, Szíjártó Valéria címzetes főjegyző,
Jelen van továbbá:
dr. Kiss Patrik jegyzőkönyvvezető.
Farkas László polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az 5 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 4 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Biró Gábor képviselő a
távolmaradását előzetesen bejelentette.
Farkas László polEármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirendtől eltérően
javasolja megállapítani. Javasolja, hogy a „Közvilágítás korszerűsítésére érkezett ajánlat
elbírálása.” című 6.! napirendi pont kerüljön levételre a napirendről és a további napirendi
pontok számozása ennek megfelelően módosuljon.
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
I.!

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról.

2.!

benyújtása
Pályázat
adósságkonszolidációban
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.

3.!

Pályázat benyújtása helyi önkormányzatok rendkívűli önkormányzati támogatására.

4.!

Pályázat benyújtása helyi önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására.

nem

részesült

települési

2

5.!

Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása a „Porpác-Bögöt települések
ivóvízminőség-javítása” projekt megvalósítására.

6.!

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala.

7.!

Egyebek.

1. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polRármester: A költségvetés módosítását a következők indokolják: az
államháztartástól kapott összegek beépítése, a környezetvédelmi program megvalósításával
kapcsolatos költségek, a csatornázási tervek módosításával kapcsolatos költségek, illetve a
kátyúzás költségeinek pontosításai.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az önkormányzati rendelettervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
rendeletet alkotja:

—

4 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (VH.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)
2. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László pol%ármester: Tavaly ezen a pályázaton az önkormányzaton kívül álló ok miatt
nem sikerült nyerni. Idén azonban ismét próbát tesz a falu, ugyanis várhatóan a kétezer fő
alatti lakosságszámú települések is sikeresen pályázhatnak.
Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

4 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

31/2016. /VII.7./ számú képviselő-testületi határozat
Rögöt
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
pályázatot
nyújt
be
az
adósságkonszolidációban nem részesült települések fejlesztési támogatására.
A fejlesztési cél megnevezése: Bögöt, temető közlekedési útjainak felújítása (Bögöt 049 hrsz)
valamint az Ady, Kossuth, Petőfi és Vasút utcák padkanyesési munkálatainak elvégzése
(Bögöt 71/1, 94, 40, S4hrsz)
A beruházás tervezett költsége; bruttó 6.500.000 Ft
Igényelt támogatás összege: 6.500.000 Ft
A beruházás megvalósításához saját forrás nem szükséges.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem előkészítésére és
benyújtására, valamint a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat nyertessége esetén az elnyert
támogatási összegnek az önkormányzat költségvetésébe történő beépítéséről az önkormányzat
2016. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor gondoskodjon.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Farkas László polgármester
3. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László i,olúrmester: Az önkormányzat elmaradt kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges 822.518,- Ft-ra nyújt be pályázatot.
Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

4 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

32/2016. /VII.7./ Számú képviselő-testületi határozat
Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására ( emek
keretében a rendkívüli szociális támogatásra ) kiírt pályázata alapján az önkormányzat
működési célú településüzemeltetési feladatok ellátásával összefüggésben keletkezett
tartozásai kifizetéséhez forrás biztosítása céljából rendkívüli önkormányzati támogatási
kérelem benyújtását határozza cl. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a pályázattal összefüggésben minden további jognyilatkozatot megtegyen, a
helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylését két alkalommal nyújtsa be.
—

-

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
4. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László pohzármester: A rendkívüli szociális pályázat sikere esetén a falu lakossága
profitálhat, hiszen ez megemelné a falu lakói között szétosztható támogatási összegkeretet.
Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

4 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

33/2016. /VII.7.I számú képviselő-testületi határozat

-

az alábbi

4
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a 111. 1. pont szerinti a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására ( ennek
keretében a rendkívüli szociális támogatásra ) kiírt pályázata 1. c. pontja alapján a Szoctv.
45. *-a szerinti települési támogatások 2016.évi kifizetéséhez
rendkívüli szociális
támogatásra, támogatási kérelem benyújtását határozza el. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert és a jegyzőt. hogy a pályázattal összernggésben minden további
jognyilatkozatot megtegyen, a helyi önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának
igénylését nyújtsa be.
-

-

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
5. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polúrmester: Többször tárgyalt már erről a kérdésröl a képviselő-testület. A
mostani előterjesztésben már a végleges konzorciumi megállapodás szerepel, melynek
keretében nagyjából 100 millió forintos beruházás valósulhatna meg Bögötön.
Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

4 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

34/2016. ÍVU.7./ Számú képviselő-testületi határozat

Bögöt Község Őnkormányzata Képviselő-testülete a KEHOP-2. 1.3 számú felhíváshoz
kapcsolódó a határozat mellékletét képező „Konzorciumi együnmüködési megállapodás a
Kömyezeti és Energiahatékonysági Operatív program keretében támogatásban részesített
szennyvízelvezetési és tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminöség-javító beruházások
megvalósítását szolgáló projektek megvalósításra” megnevezésű megállapodást jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására, valamint a projekt megvalósításával kapcsolatos jognyilatkozatok és
egyéb szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő; azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
6. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László poliármester: Bár időközben a szolgáltató felmondta a szolgáltatási szerződést.
ennek ellenére törvényi kötelezettség a szerződés módosítása a megváltozott jogszabályi
környezetnek és a gyakorlati viszonyoknak megfelelően. A második határozati javaslatban
pedig a képviselő-testület tudomásul veszi a szolgáltatás felmondását. A felmondási Idő 6
hónap, így a szolgáltatást ebben az évben még teljesíteniük kell. A szolgáltató-váltás tehát
nem igényel azonnali döntést, mindazonáltal felveszi a kapcsolatot Sárvár város
polgármesterével a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kit szerepvállalásával kapcsolatban.

5
dr. Szijártó Valéria cimzetes főieyző: Információi szerint a SZOMHULL Nonprofit Kü. a
megyében 42-43 településen mondta fel a szolgáltatási szerződést. Látható, hogy valószínűleg
nem jövedelmező ennek a szolgáltatásnak az ellátása, illetve igényel a szolgáltatás egy 3-4
hónapos előfinanszírozást, ezért a Sárvári Zöld Pont Kit is problémákba ütközhet. Ennek
ellenére várhatóan a bögöti hulladékszállitást valószínűleg el tudja majd a cég fogadni,
azonban végleges választ majd a kit ügyvezetőjének pénzügyi tájékoztatása után tudja
Kondora István polgármester Úr megadni. Egyébként amennyiben nem sikerülne megegyezni
szolgáltatóval, akkor a katasztrófavédelem jogosult szolgáltatót kijelölni.
Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatokat
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

4 igen, 0 tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

35/2016. IVII.7./ Számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bögöt Község Önkormányzata és a
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság között 2015. december 17. napján megkötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés jelen határozat melléklete szerinti módosítását tudomásul veszi,
utólagosan jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Lás2ló polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

—

4 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

36/2016. JVII.7./ számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOMHULL Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak
(továbbiakban: Közszolgáltató) a Bögöt Község Onkormányzata és a Közszolgáltató között
2015. december 17. napján megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésre
(továbbiakban: Szerződés) vonatkozó felmondását az alábbiak szerint tudomásul veszi.
A felmondási Idő kezdő napja: 2016. Július 1.
A felmondási idő időtartama 6 hónap, mely 2016. december 31. napján telik le.
Közszolgáltató anyagi ellehetetlenülése esetét kivéve a felmondási idő
időtartama alatt is köteles ellátni a Szerzödésből fakadó kötelezettségeit.
-

-

-

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
7. Napirendi pont: Eavebek.
Farkas László polgármester: A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban elmondja, hogy a
legutóbbi döntésnek és műszaki feltételeknek megfelelően árajánlatkérés történt a kivitelező
felé, aki nem tett árajánlatot. Időközben kiderültek egyéb részletek, módosítások, amelyre a

6
kivitelező garanciát szeretne, mivel az ő oldaláról is pályázati forrásból történne az
előfinanszírozás, például a tervezői költségek vonatkozásában.
dr. Szijártó Valéria címzetes főie2yző: A beruházás közbeszerzési értékhatár alatti, tehát egy
érvényes árajánlat is elegendő. Mindenképpen javasolja azonban a Sitkén felmerült vállalkozó
bevonását és a tőle való ajánlatkérést, így a két ajánlatot összehasonlítva könnyebben lehetne
a költséghatékonyabb beruházás mellett dönteni. További egyeztetések szükségesek az E-on
Hungária Zrt. felé is, amely cég a lámpák után maradványértéket fog kérni, valamint a
leszerelés és a lámpatestek tárolásának költségét is megpróbálja majd az önkormányzatra
hárítani. Mindenképp szükséges tehát az ismételt ajánlatkérés előtt megegyezni a fenti
kérdések vonatkozásában az E-on-nal is.
Farkas László pol%ármester: Jegyzőasszony által elmondottaknak megfelelően javasolja a
feltételek újraszámítását, ennek érdekében keresni fogja a hivatal kollégáit. Az Új információk
ismeretében pedig ismét napirendre fog kerülni a kérdés.
Farkas László polármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Török István
közfoglalkoztatottal közös megegyezéssel megszűnt a jogviszony. Az őt váltó kolléga a mai
napon munkába állt. Tájékoztat továbbá, hogy a sok lakossági panasz miatt eseti és sürgősségi
jelleggel megrendelt egy kaszálást a temetőben, amely munkát már el is végezte a vállalkozó.
Farkas László polármester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendeket a képviselő
testület megtárgyalta. Mivel a képviselők részéről napirend utáni kérdés, bejelentés nem
érkezik, megköszöni ajelenlévők munkáját és a nyilvános ülést bezárja.

KmR.

/ Farkas Laszlo I
polgármester

I dr Szija

alena /
cín±etes tZijegyzö

JELENLÉTI

ÍV

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 7-én
megtartott üléséről

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