BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A.
MECHÍVÓ
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 26-án (hétfőn)
15:30 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata hivatalos helyiségében ülést tart,
amelyre meghívom.
NAPIREND

I .1

A szociális ellátásohól szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Farkas László polgármester

2.!

Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca és Vasút utca burkolat felújítása. kivitelező
kiválasztása.
Előadó: Farkas László polgármester

3.!

Egyebek.

Rögöt, 2018. február 23.

7
Farkas László
polgármester

BÖCÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 26-án (hétfőn)
15.30 órai kezdettel Bögöt Község Onkormányzata hivatalos helyiségében (Bögöt, Assisi
Szent Ferenc utca 2/A.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Farkas László polgármester,
Koloczné Szalai Ibolya alpolgármester,
Biróné Balogh Boglárka képviselő.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Biró Gábor képviselő,
Csákvári Attila képviselő.
Tanácskozási jo2al jelen van:
dr. Szijártó Valéria címzetes föjegyzö.
Jelen van továbbá:
Kenesei Viktor jegyzőkönyvvezető.
Farkas László polzármester: Köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az 5 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 3 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Biró Gábor, és Csákvári Attila képviselők a távolmaradásukat
előzetesen bejelentették.
Farkas László pohármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel
megegyezően, javasolja megállapítani.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadja, és az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak
szerint állapítja meg:
NAPIREND
II

Önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2./

Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca és Vasút utca burkolat felújítása. kivitelező
kiválasztása.
Előadó: Farkas László polgármester

3./

Egyebek.

9

1. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László Dolármester: Mivel a képviselők részéről kérdés. hozzászólás nem érkezik, az
önkormányzati rendelet-tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

-

3 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. ([1.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv I. számú mellékletét képezi.)
2. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polúrmester: Javasolja a képviselő-testületnek a legalacsonyabb ajánlattevő
választását. A pályázaton elnyert összeg nem fedezi a beruházás teljes költségét, ezért a
szükséges többlet Forrás átcsoportosítással kerüljön biztosításra. 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

5/2018. /11.26.1 számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca és
Vasút utca burkolat felújítása, Kivitelező kiválasztása” tárgyú egyszerű beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja. Nyertes ajánlattevönek a TIA 2002 Kft. (9600 Sárvár, Sótonyi u.
13.) ajánlattevőt hirdeti ki.
A képviselő-testület a vállalkozási díj fedezetére bruttó 15.557.697,- Ft összegű forrást
biztosít, melyből a 2018. évi költségvetésben a Felújítási kiadások előirányzata között
rendelkezésre áll bruttó 14.818.665,- Ft, továbbá a 2017. évi költségvetési maradvány
igénybevétele terhére a képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatára bruttó 739.032,Ft összegű forrást átcsoportosít.
A képviselő-testület felkéri a címzetes fójegyzöt. hogy az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséröl szóló önkormányzati rendeletének módosításáról a fenti előirányzat
átesoportosításnak megfelelően gondoskodjon.
1-latáridő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
Farkas Lász)ó pohzármester: 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.
k.m.f.

!:Farkas László:!
polgármester

!fdr ijártó Valéria:!
címzetes főjegyző

JELENLÉT! ÍV
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 26-án megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről
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