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BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 30-án (szerdán)
17.00 órai kezdettel a Bögöt Község Onkormányzata hivatalos helyiségében (Bögöt. Assisi
Szent Ferenc utca 2/A.) megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak: polgármester, alpolgármester
3 fő önkormányzati képviselő:
Farkas László. Koloczné Szalai Ibolya.
Biró Gábor. Biróné Balogh Boglárka képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Csákvári Attila képviselő.
Tanácskozási joal jelen van:
Dr. Szijártó Valéria címzetes föjegyző.
Jelen van továbbá:
érdeklődő állampolgár: 11 fő
dr. Kiss Patrik jegyzőkönyvvezető.
Farkas László pohármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy
az 5 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Csákvári Attila képviselő távoLmaradását előzetesen bejelentette.
Farkas László noliármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel
megegyezően javasolja megállapitani.
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.!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése, fejlesztési tervek.
Előadó: Farkas László polgármester

1. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László DoUzármester: Köszönti az érdeklődő lakosokat. Elsőként dr. Szijártó
Valériának gratulál abból az alkalomból, hogy átvehette címzetes főjegyzői kinevezését.
Szeretné összefoglalni a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt egy év fontosabb történéseit,
majd ezt követően természetesen várja a lakossági kérdéseket.
Nagy beruházások nem történtek a faluban, hiszen az előző uniós pályázati ciklus véget ért, a
következő pedig csak mostanában kezd majd beindulni. Kisebb fejlesztések ennek ellenére
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azért történtek, példaként lehet említeni a tavaszi kátyúzást. Jövö tavasszal Szintén tervben
van az önkormányzati utak fejlesztése, javítása.
Elmondja, hogy előrelépés történt az egészséges ivóvíz pályázat ügyében, amely már egy
hosszabb ideje húzódó ügy. Konzorciumi szerződés került aláírásra. tehát a résztvevő felek
már megvannak. Jelenlegi tervek szerint a vépi vízhálózatra történne majd a csatlakozás.
Módosultak a falu csatornázására vonatkozó tervek is. Az eddigi terv helyett, miszerint
Porpáccal közös víztisztító megépítése helyett, Csénye községgel közösen csatlakozna Bögöt
a már meglévő sán’ári víztisztító rendszerre. Ez a terv jelenleg a szakhatóságok előtt a
véleményezési szakaszban jár. Ezek a feladatok egyúttal ajövőbeli feladatokat is megadják.
6,5 millió Forintot nyert a falu az adósságkonszolidációban nem érintett települések számára
kiírt pályázaton. Ennek a pénznek a felhasználása kötött, de a falu esetében egyébként is
szükséges felújításra lehet majd az összeget fordítani. Ez egyrészt a temető belső
úthálózatának megújítását jelenti majd. Másrészt pedig a falu belterületi útjainak padkázására
fordítódik majd a pénz, hiszen a szakemberek egybehangzó véleménye szerint ez is oka az
utak állandó, gyors leromlásának.
A szokásos rendezvények, mint a mikulás ünnepség, idősek napja, falunap, megtartásra
kerültek. Ezeket természetesen idén, illetve jövőre is szeretné az önkormányzat megtartani.
Mindezek mellett lehetőség volt az idősek és az iskoláskorúak anyagi támogatására is. Agh
Péter országgyűlési képviselő Úr meghívására a falu lakosságának egy része részt vehetett egy
kiránduláson, melynek egyik célja a Parlament meglátogatása volt. Ugy gondolja, hogy a
kirándulás sikerét mutatja, hogy felvetődött a falukirándulás évenkénti megtartása.
Amennyiben az anyagiak engedni fogják, mindenképpen megfontolandó a kirándulás
felvétele az éves rendezvénynaptárba.
Az anyagiakról elmondható, hogy az önkormányzat pénze gyarapszik. Rendelkeznek
tartalékokkal, amik ajövőbeli pályázatok önerejét is adhatják.
Végül egy problémával szeretne foglalkozni, miszerint a rossz idö beálltával a helyi flatalok
egy része folyamatos fűtést igényelne az edzőterembe. Ez Sajnos nem megoldható, hiszen a
fütési idő racionális meghatározásával jelentős, több százezres költséget spórolt meg az
önkormányzat, amitől véleménye szerint ajövőben sem kellene eltérni. Sajnos azonban ezek a
Fiatalok a legkisebb mértékben sem kompromisszumképesek, hiszen most sem jelent meg
egyikük sem, hogy egy párbeszéd keretében megoldást találjanak a problémára. Mindenesetre
azon lesz, hogy a helyzet megoldódjon. A továbbiakban várja a képviselő-testület részére
feltett kérdéseket.

Állampolár I.: Több kérdést szeretne feltenni.
I. kérdés: Tájékoztatást kérne a szociális tűzifa támogatásról.
2. kérdés: A közmunkások munkaideje mitől meddig tart. illetve milyen rendszerben kell
dolgozniuk, ki ad nekik feladatot?
3. kérdés: Az úgynevezett „kutyaüggyel” kapcsolatban mi a pillanatnyi helyzet?
4. kérdés: Van a faluban egy-két rendetlen, gazos telek. Velük mit lehet tenni?
Farkas László polgármester: L kérdés: A kedvezményesen megvásárolható tűzifa pályázathoz
több szempontnak kell megfelelni egy önkorniánzatnak. Elsősorban az aktív korú
munkaiélküli és a 85 év feletti lakosok száma a döntö. Mindezek alapján az önkormányzat
mindössze lOm3 tűzifát tudott volna vásárolni. Ez a mennyiség pedig kevés ahhoz, hogy azt
az önkormányzat igazságosan szét tudja osztani a faluban rászorulók részére, Így nem éltek
ezzel a lehetőséggel.
2. kérdés: Két fő közfoglalkoztatott van az önkormányzatnál. Az egyikük a foglalkoztatás
kezdete óta gyakorlatilag csak pár napot dolgozott, mivel folyamatosan táppénzen van. A
másik foglalkoztatott pedig olyan amilyen. Sajnos tény és való, hogy nem sikerült a megfelelő
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embereket megta]álni. A fizetésük egyébként 100%-ban állami finanszírozású, tehát az
önkormányzat költségvetését nem terheli meg. A munkaidejük egyébként a hivatali
munkaidővel megegyező, a napi munka meghatározását pedig minden nap elején kapják meg,
sőt sokszor azért. hogy biztosan megértsék a feladatokat, egyesével kapják meg a munkát.
3. kérdés: Próbálja megoldani a helyzetet. A kérdéses személy azonban folyamatosan csak
ígérget, Illetve tagadja, hogy az övé lenne az összes kutya. Egy alkalommal már próbálta az
önkormányzat elvitetni a kutyát, akkor azonban szerencsétlenségre nem jött ki egyik sem a
magánterületről, Így nem lehetett semmit tenni. Az ügy azonban folyamatosan figyelemmel
van kísérve, amint lehet tenni valamit, úgy intézkedni fognak.
4. kérdés: Nyáron sikerült a hasonló problémát megoldani. Kéri, hogy a lakosság, ha ilyet
tapasztal, jelezze neki, vagy valamelyik képviselőnek és a hivatal kollégáinak segítségével
megpróbálják megoldani a helyzetet. Jelen esetben is első lépésként ki fognak küldeni a
rendeletlen telek tulajdonosainak egy felszólitó levelet a kaszálásra.
Koloczné Szalai Ibolva alpolgármester: Lakossági kérésre hozza fel a témát, miszerint a
vasútállomásnál a parkolás nem megoldott, sőt balesetveszélyes. Valahogyan kezelni kellene
a kérdést.
Farkas László polgármester: Az önkormányzatnak nincs ott területe, tehát saját erőből nem
tud ott tenni semmit. Azonban miután tavaly a GYSEV átvette az állomás kezelését a cég
képviselőivel, valamint három másik település képviselőivel közösen bejárás történt, ahol
felvetődött a parkoló kialakításának igénye. Azóta többször kérték el a falu rendezési tervét,
tehát remélhetőleg folyamatban van a megoldás.
Állampolzár 2.: A forgalmi témánál maradva megjegyzi, hogy a faluba beérve a
buszmegállónál lévő elágazás szintén veszélyes, többször haj szálon múlt a baleset elkerülése.
Farkas László polgármester: Sajnos az 32 útszakasz szintén nem önkormányzati út, így csak
kérést tudunk továbbítani az állami közútkezelő felé. Intézkedni fog az ügyben és a hivatal
segítségével levelet fognak küldeni a közútkezelőnek, hogy felhívják a figyelmet a veszélyes
forgalmi helyzetre.
Koloczné Szalai Ibolya alpol.ármester: Meghívja a falu lakosságát és az érdeklődőket a
december 3-i mikulás-váró ünnepségre. Szeretettel várják a felnőtteket is, hiszen idén egy
színtársulat előadása lesz látható, amely érdekes lehet nemcsak a gyerekeknek, hanem a
felnőtteknek is.
Szintén meghívja a lakosokat a december 17-én tartandó betlehemezésre is, amely a szombati
misét követően kerül majd megtartásra. A kis műsor mellé forralt bort, bejglit kínálnak majd.
Farkas László polgármester: Szintén a lakosok figyelmébe ajánlja a decemberi programokat
és szeretettel várja őket a rendezvényeken.
Megállapítja, hogy az elfogadott napirendeket a képviselő-testület megtárgyalta. Megköszöni
ajelenlévök munkáját és a közmeghallgatást bezárja.
Kmü.
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