BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u

2/A

MEGHÍVÓ

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 4-én (hétfőn)
10:00 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata hivatalos helyiségében
rendkívüli ülést tart, amelyre meghívom.

NAPIREND

1.1 PályázaL benyújtása kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fej lesztéseinek
támogatására.
Elöadó: Farkas László polgármester
2.! A viziközmű szolgáltatás ágazatonkénti gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról
Előadó; Farkas László polgármester
3.! Munkawha juttatási szabályzat jóváhagyása.
Előadó: Farkas László polgármester
Bögöt, 2017. augusztus 30.
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BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKOR)IÁNYZATA
9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc utca 2/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 4-én (hétíő)
10.00 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata hivatalos helyiségében (Bögöt, Assisi
Szent Ferenc utca 2/A.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: polgármester, alpolgármester
1 fő önkormányzati képviselő:
Farkas László, Koloczné Szalai [bolya,
Biróné Balogh Boglárka képviselő.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Biró Gábor, és Csákvári Attila képviselök.
jelen Van:
dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző.
Jelen van továbbá:
Kenesei Viktor jegyzőkönyvvezető.
Farkas László pol2áester Köszönti a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 3 fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a képviselöket, hogy Biró Gábor
és Csákvári Attila képviselő a távolmaradását előzetesen bejelentette.
Farkas László pol2ármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel
megegyezően az alábbiak szerint javasolja megállapítani.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadja, és az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak
szerint állapítja meg:
NAPIREND

1./ Pályázat benyújtása kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására.
Előadó: Farkas László polgármester
2.1 A viziközmű szolgáltatás ágazatonkénti gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása.
Előadó: Farkas László polgármester
3./ Munkaruha juttatási szabályzat jóváhagyása.
Előadó: Farkas László polgármester
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1. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester: Megjelent egy aiacsony összegű fejlesztési pályázat, mely
keretein belül a település 1.000.060 Ft vissza nem térintendö támogatást tud igényelni. Elsö
felvetése az volt, hogy az önkormányzat hivatalos helyiségeinek a központi
fűtéskorszerűsítésére kellene fordítani ezt az összeget, ezért kért árajánlatot, amin azonban
5.000.000 Ft körüli végköltség szerepeit, azonban a különbözet nem áJI rendelkezésre, ezért
ezt elvetette. Ez az 1.000.000 Ft az előterjesztésben szereplő utcák kátyúzására tökéletes
lenne, ezért kéri a képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.
Mivel a képviselők részéről 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

19/2017. JIX.04J számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” kiírt pályázati felhívásra az
alábbi pályázati cé]ra.
Kossuth utca ( Bögöt 94 hrsz.), Petőű utca ( Bögöt 54 hrsz.) és Vasút utca (Bögöt 40 hrsz.)
kátyúzása.
A képviselő-testület a tervezett projekt költségét bruttó 1.000.000 Ft összeggel jóváhagyja. Az
önkormányzat a pályázat útján 1.000.000 Ft vissza nem térintendő támogatást igényel.
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtásám 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 a címzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetéséről
szóló rendeletének ezen pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
2. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásos beszámolóhoz.
Mivel a képviselök részéről 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
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20/2017. íIX.04./ számú képviselő-testületi határozat
Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a víziközmű-szolgáhatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vkszt.) L. c) alapján Rögöt község közigazgatási területén a
víziközmű-szolgáltatás ellátásáért felelős a V002 jelű Porpác ivóvízellátási rendszer 15 éves, 2018
és 2032 közötti évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a Vkszt. I l.-a alapján
véleményeltérés nélkül tudomásul veszi, jóváhagyja. A gördülő fejlesztési tervben foglalt
munkálatok elvégzésére a rendelkezésre álló források függvényében kerülhet sor.
A képviselő-testület felkéri a Vasivíz Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési terveket Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) nyújtsa be jóváhagyásra,
valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hivatal eljárásához szükséges, a gördülő
fejlesztési tervek készítésére, a Hivatalhoz történő benyújtására és a hatósági eljárásban való
képviseletre vonatkozó meghatalmazást aláírja.
Hatáddö: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
3. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polármester: Törvényi előírás megköveteli a munkawha biztosítását, ezért
javasolja az előterjesztés elfogadását.
Mivel a képviselők részéről 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

21/2017. íIX.04J számú képviselő-testületi határozat
Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rögöt Község Munkaruha Juttatási
Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a
szabályzat aláírására.
Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a
K3. Dologi kiadások előirányzatát Munkaruha beszerzése címén 50.000,- Ft-tal megemeli,
melynek forrásaként a költségvetésben jóváhagyott tartalékot jelöli meg.
A képviselő-testület felkéri a eímzetes főjegyzöt, hogy a fenti előirányzat átcsoportosításnak
megfelelően az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
Farkas László nolármester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendeket a képviselő-testület
megtárgyalta. Mivel a képviselők részéről napirend utáni kérdés, bejelentés nem érkezik,
megköszöni ajelenlévők munkájátés a nyilvános ülést bezárja.
Kmft.

/:Farkas László:/
polgármester

/:dr. Szijáhó áléria:/
címzetes főjegyző

JELENLÉTI

ÍV

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 4-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

Farkas Laszto
Koloczné SzaI o1ya
Biró Gábor
Biróné Balogh Boglárka

Csákvári Attila

