BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Böpöt. Assisj Szent Ferenc u. 2/A.

MEGHÍVÓ
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 30-án (kedden)
9.00 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata hivatalos helyiségében ülést tart
amelyre meghívom.
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Bögöt Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés
jóváhagyása.
Előadó: Farkas László polgármester

4.1

Tulajdonosi és közútkezeLői hozzájárulás a Bögöt Község Önkormányzata tulajdonát
képező ingatlanokat érintő „BÖGÖT GPON optikai hálózat” kiépítéséhez.
Előadó: Farkas László polgármester
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Kilépés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből.
Előadó: Farkas László polgármester
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BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 30-án (kedden)
09.00 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 képviselő.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Biró Gábor képviselő.
Tanácskozási joal jelen van:
dr. Szíjártó Valéria címzetes föjegyzö.
Jelen van továbbá:
Kenesei Viktor tanácsos,
dr. Kiss Patrik jegyzőkönyvvezető.
Farkas László no1ármester: 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 pobzármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel
megegyezően az alábbiak szerint 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

I.!

Önkormányzati rendeletalkotás az
módosításáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2.!

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

3.!

Bögöt Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés
jóváhagyása.
Előadó: Farkas László polgármester

önkormányzat

2017.

évi

költségvetésének

2
4.1

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Rögöt Község Önkormányzata tulajdonát
képező ingatlanokat érintő „B000T UPON optikai hálózat” kiépítéséhez.
Előadó: Farkas László polgármester

5.!

Kilépés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből.
Előadó: Farkas László polgármester

6.!

Egyebek.

1. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester: A már korábban meghozott képviselő-testületi döntések
pénzügyi vonzatainak költségvetésbe történő beépítése történik meg az önkormányzati
rendeletmódosítással.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az önkormáiwzati rendelettervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

-

4 Igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 1. Számú mellékletét képezi.)
2. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polármester: A beszámoló elfogadása évente visszatérő törvényi kötelezettség.
Látható, hogy az utóbbi években kissé csökkent a község népessége, reméli ez csak átmeneti
állapot.
Mivel a képviselők részéről 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

14/2017. /V.30.I számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó énékelést az előterjesztés szerinti
tartalommal, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
81. (3) bekezdés 1) pontja szerinti, ajegyzö hivatali tevékenységéről szóló beszámolóként Is
elfogadja.
—

—

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester

3
3. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polármester: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásos előterjesztéshez.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

4 igen, 0 tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

15/2017. /V.30./ számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bögöt Község Önkormányzata 2016. évi
közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Farkas László polgármester
dr. Szijártó Valéria címzetes főjegvzö
4. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polármester: Az optikai kábel felszerelése nem jár bontási tevékenységgel, de
mivel a munka közterületen zajlik majd, ezért szükséges az önkormányzat részéről tulajdonosi
hozzájárulás. A rendszer kiépítése egy kormányzati projekt, az önkormányzatnak nem kerül
költségébe.
Mivel a képviselők részéről 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

16/2017. JV.30.I számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „RÖGÖT GPON optikai hálózat”
kiépítéséhez a határozat I. mellékletében felsorolt, Bögöt Község Onkormányzata tulajdonát
képező ingatlanok vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulást, továbbá a határozat 2.
mellékletében felsorolt, Rögöt Község Onkormányzata tulajdonát képezo’ingatlanok
vonatkozásában közútkezelöi hozzájárulást ad a következő előírások betartása mellett:
a tulajdonosi illetve közútkezelöi hozzájárulás megadása nem mentesít a „BOGOT GPON
optikai hálózat” kivitelezéséhez szűkséges egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások
ideértve az ideiglenes forgalomszabályozási terv előzetes jóváhagyását is megszerzése alól.
amennyiben a kivitelezéshez kapcsolódóan önkormányzati tulajdonú ingatlanon bontási
munka válik szükségessé. a bontási munka megkezdése előtt Bögöt Község
Onkormányzatától a közterület-bontási engedélyt be kell szerezni.
-

-

-

-

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

4
Farkas László polúrmester: Az önkormányzat jelenleg két érdekképviseleti szervnek is tagja.
Mivel azonban kellő hatékonysággal egyik sem képviseli az önkormányzatok érdekeit,
felesleges két szervezetbe tagdíjat fizetni. A kormány úgy tűnik inkább a TÖOSZ-szal folytat
párbeszédet, ezért Javasolja a MOSZ-böl való kilépést.
Mivel a képviselők részéről 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

17/2017. /V.30J számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 5. pontja alapján át nem ruházható hatáskörében
nyilatkozik arról, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetségéböl (székhelye: 2100 Gödöllő,
S2abadság tér 7.) kilép.
A Magyar Onkormál»2atok Szövetsége Alapszabálya 16. a) pontja szerint Rögöt Község
Önkormányzata tagsági viszonya 2017. december 31. napján szűnik meg, az önkormányzat
2017. évi tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Onkormányzatok
Szövetségéböl történő kilépéssel összefüggésben szükséges minden további jognyilatkozatot
meglegyen.
—

—

Határidő: nyilatkozat megküldésére azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
6. Napirendi pont: EGYEBEK.
AJ Szóbeli előterjesztés
-

Farkas László poltármester: A legutóbbi képviselő-testületi ülésen tárgyalták a kátyúzással
kapcsolatos árajánlatot, amelynél megegyeztek abban, hogy az túl sok költséget Jelentene az
önkormányzat számára. Megegyeztek abban, hogy felmérik, hogy melyek azok a kátyúk,
amelyeket mindenképp meg kell csinálni, és melyek azok, amelyeknél még nem szükséges a
javítás. Azonban ha csak meg lenne felezve az elvégzendő munka az is legalább másfél millió
forintot jelentene. A költségvetésben kb. 3-400.000,- Ft-os fedezet áll rendelkezésre, ezért
inkább más lehetőséget javasol a képviselőknek. Jelentkezett egy vállalkozó, aki 25 kb-os,
zsákos kiszerelésben szállítana hidegaszfakot, illetve a hozzá tartozó kezelő szert. Beszélt más
önkormányzatokkal is
például Csényével
ahol meg voltak elégedve ezzel a fajta
útjavitással. Javasolja a képviselőknek, hogy próbaképp 30 zsák hidegaszfaltot és hozzá 10
liter emulziót rendeljenek meg és a nagyobb kátyúkat ezzel társadalmi munkában csinálják
meg. Ez kb. bruttó 120-130.000,- Ft-jába kerülne az önkormányzatnak, ami már egy jóval
kezelhetőbb költség, illetve a fedezet rendelkezésre is álL. Ha ez a megoldás beválik, akkor
pedig a többi kátyú javítása is megtörténhetne ezzel a módszerrel.
—

-

—

Szóbeli előterjesztés

Farkas László polgármester: Beszélt plébános úrral és a plébánia előtti árok vízelvezetésével
kapcsolatban közös megoldást valósitana meg az önkormányzat ás a plébánia. Ehhez az
önkormányzat az árok tisztíttatásával (markolóvaL történő kihúzással). illetve két áteresz
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csatorna beépítésével járulna hozzá. Ez kb. bruttó 100.000,- Ft-os összeget jelentene. Kéri a
képviselő-testület hozzájárulását az átcsoponosításhoz és a munka elvégzéséhez.
Javasolja, hogy az Egyebek A.!, illetve az Egyebek B.! napirendi pontok vonatkozásában a
képviselö-testület egy határozati javaslatban döntsön az előirányzat átcsoportositásról.
Mivel a képviselők részéröl 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

18/2017. ÍV.30./ Számú képviselő-testületi határozat

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a dolgi kiadások előiráiiyzatán belül forrást biztosít:
hideg aszfalt vásárlására bruttó 130.000.- Ft,
Plébánia elötti árok tisztítására, átereszek lerakására bruttó 100.000.- Ft összegben.
A képviselő-testület a fenti feladatok ellátásának pénzügyi fedezeteként a dolgi kiadások
között jóváhagyott karbantartási és kisjavitási szolgáltatások, egyéb üzemeltetési, fenntartási
szolgáltatások előirányzatát jelöli meg.
A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzöt, hogy a fenti előirányzat átcsoportosításnak
megfelelően az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról
gondoskodjon.
-

-

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
CJ Szóbeli tájékoztatás
-

Farkas László poltzármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy nagy valószínűséggel el fog
indulni a vasútállomásnál a parkoló és biciklitároló kiépítése, hiszen tudomása szerint már a
kivitelező is megvan. Amennyiben lehetőség lesz az ott kitermelt bazalt-törmelék
felhasználásra, Úgy a temetői utat fogják belőle leteríteni, valamint szeretne egy bazaltos
parkolót kialakítani a templom mögött a játszótérnél. Valószínűleg mindössze a bazalt
elszállításának költsége fogja terhelni az önkormányzatot, amelyre fedezetet polgármesteri
hatáskörben fog biztosítani, természetesen a következő képviselő-testületi ülésen beszámolva
a pontos költségekről.
Farkas László IolQármester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendeket a képviselő
testület megtárgyalta. Mivel a képviselők részéről napirend utáni kérdés, bejelentés nem
érkezik, megköszöni ajelenlévök munkáját és a nyilvános ülést bezárja.
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JELENLÉTI ÍV
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án
megtartott nyilvános üléséről
I

/

Farkas László
Koloczné Szalai Ibolya

..t.

Biró Gábor
Biróné Balogh Boglárka
Csákvári Attila

-

.

