BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A.
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Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 23-án (hétfőn)
15:30 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata hivatalos helyiségében ülést tart,
amelyre meghívom.
NAPIREND
I.!

Önkormányzati
rendeletalkotás
gazdálkodásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2.!

„Pályázat benyújtása az önkormányzati
támogatására”
Előadó: Farkas László polgármester

3.!

Bögöt Község Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Előadó: Farkas László polgármester

4.!

2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előadó: Farkas László polgármester

5.!

Egyebek

az

önkormányzat

feladatellátást

201 7.évi

szolgáló

e—

Bögöt, 2018. április 20.
‘

Faas László
jo12ántester

költségvetési

fejlesztések

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 23-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.
Biró Gábor képviselő.

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Biróné Balogh Boglárka képviselő,
Csákvári Attila képviselő.
Tanácskozási jozgal jelen van:
dr. Szijártó Valéria címzetes fójegyző.
Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető.
Jelen van továbbá:
Kenesei Viktor jegyzőkőnyvvezető.
Farkas László po]ármester: Köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteke
t.
Megállapítja. hogy az 5 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 3 fő jelen van. az ülés
határozatképes. azt megnyitja. Biróné Balogh Boglárka. és Csákvári Attila képviselők
a
távolmaradásukat előzetesen bejelentették.
Farkas László nolzármester: Az ülés napirendjét a meghivóban szereplő napirenddel
megegyezően, javasolja megállapítani azzal a kiegészítéssel. hogy a 3. és a 4. napirendi Pont
előadója dr. Szijártó Valéria címzetes föjegyző.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadja, és az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak
szerint állapítja meg:
NAPIREND
II

Önkormányzati
rendeletalkotás
gazdálkodásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2./

‚Pályázat benyújtása az önkormányzati
támogatására.”
Előadó: Farkas László polgármester

3./

Bögöt Község Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítása.
Előadó: dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
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2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előadó: dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző

5./

Egyebek.

az

önkormányzat

feladatellátást

201 7.évi

szolgáló

költségvetési

fejlesztések
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I. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Halászné Udvardi Sarolta: Az önkormányzat 2017. évi bevétele 41.580.145
Ft volt, melyből
23.578.080 Ft a központi költségvetési forrásból származott. mely magáb
an foglalja a
Kossuth Lajos utcai felújításra elnyert 1.000.000 Ft-ot is.
2017-ben 30.769.462 Ft kiadás került elkönyvelésre, melyben megtalálható
a könyvtár
fejlesztése, valamint az év végi betlehem szoborcsoport megvásárlása is.
ezáltal az összes
maradvány 10.810.683 Ft.
Az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége, valamint adóssága továbbra sincs. Így
a 2017.
évi gazdálkodás jónak tekinthető.
Farkas László poLgármester: Mivel a képviselők részéröl kérdés. hozzászólás
nem érkezik. az
önkormányzati rendelet-tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

-

3 igen, O nem. szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (lv. 24.) önkormányzati rendelete
Bögöt Község Onkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv I. számú mellékletét képezi.)
2. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László pohármester: A tavalyi évben is benyújtásra került a pályáz
at, akkor
útfelújításra pályázott az önkormányzat, az idei évben járdafelújításra kerül
sor, ha a
pályázatot sikeresen elbírálják.
Farkas László polármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik
, az
önkormányzati rendelet-tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

3 igen, O nem, szavazattal és 0 tartózkodással

-

az alábbi

6/2018. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az önkorm
ányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igénylésére az alábbi pályázati célra.
Tóth Györí.w utca járdafelújitása (Bööt 95 hrsz)
A képviselő-testület a tervezett beruházás költségét bruttó 15.418.493 Ft összeggel
jóváhagyja. Az önkormányzat a pályázat útján 13.105.719 Ft vissza nem térintendő
támogatást igényel. A saját forrás összegét 2.312.774 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására és minden további jognyilatkozat megtételére. a szüksé
ges
dokumentumok aláírására.
A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetére kötelezettséget vállal arra, hogy
az
önkormányzat költségvetésében a felújítási kiadások előirányzatai között a terveze
tt
beruházás összegét biztosítja. melynek forrásául a saját bevételekből származó saját erő
mellett
a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat
szolgál.
-

-

3
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
3. Napirendi pont: Előadó: dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
dr. Szijártó Valéria címzetes fője2vző: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
40. * értelmében 2018 április 1 5-ét követően csak elektronikus közbeszerzési rendszeren
keresztül valósulhatnak meg a közbeszerzések, ezért szükséges az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatának módosítása. A szabályzat tartalmi része változatlan marad.
Farkas László polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés. hozzászólás nem érkezik. az
önkormányzati rendelet-tervezetet szavazásra teszi Fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

3 Igen. O nem, szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

7/2018. /JV.23./ Számú képviselő-testületi határozat
Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 44/2015. /X1I.3./ számú határozatával
jóváhagyott, Bögöt Község Onkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát
(továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint módosítja:
1. A Szabályzat 3. * (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az elkészült
közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv
megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért. valamint a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban
amennyiben a Közbeszerzési
Adatbázisban való közzététel nem lehetséges. a saját honlapon való közzétételéért. továbbá
a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési
eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszerben
Elektronikus
Közbeszerzési Rendszer (EKR)
való közzétételéért és a Közbeszerzési Hatóság vagy a
jogszabályban az Onkormányzat ellenőrzésére feljogosított szervezet kérésére történő
megküldéséért a közbeszerzési referens a felelős.”
2. Á Szabályzat 7.
(1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: .elkészíti
közbeszerzési eljárást megindító vagy meghirdető felhívást, tájékoztatást és az eljárás
lefolytatásához szükséges közbeszerzési dokumentumokat,”.
3. Hatályát veszti a Szabályzat 7. * (1) bekezdés h) pontja.
4. Hatályát veszti a Szabályzat 7. * (1) bekezdés o) pontja.
5. A Szabályzat 7. * (1) bekezdés r) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „gondoskodik
az Onkormányzat EKR-be való rögzítéséröl és a szervezet adatok karbantartásáról. a
közbeszerzési eljárások nyilvánosságáról a Kbt. 43. (1) bekezdés a,)-» pontja szerinti adatok
közzétételével. így különösen a Kbt. 43. (1) bekezdés c, d) év/,) pontja szerinti adatoknak
az EKR-ben és a Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus szerződéstárban való
közzétételéről, a Kbt. 43.
(1) bekezdés ci,), b), és c) pontja, valamint a Kbt. 103. * (6)
bekezdése és 115.
bekezdése
(7)
szerinti dokumentumoknak, valamint a Kbt. 113.
(1)
bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásnak, a közbeszerzési tervnek. a szerződés
teljesítésére. az alkalmazott énékelési szempontokra és a jogorvoslati eljárásra vonatkozó
statisztikai űrlapnak az EKR-ben való rögzitéséről. valamint az EKR-ben az erre szolgáló
felületen az eljárás teljes iratanyagának utólagos rögzitéséről,”.
6. A Szabályzat 7. (2) bekezdésében a
Kbt. 23. * (3) bekezdésében
szövegrész helyébe a
.Kbt. 27. (3) bekezdésében
szőveg lép.
7. A Szabályzat 8. * (2) bekezdés a) pontjában a
Jegyző
szövegrész helyébe a „...címzetes
főjegyzö.
szöveg lép.
—

—

—

—

„...

. .“
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8. A Szabályzat 8. * (2) bekezdés e) pontjában a ......iegyző...” szövegrész helyébe a ‚....cimzetes
rőjegyző
szöveg lép.
9. A Szabályzat 8. (3) bekezdés b) pontjában a
Jegyző...” szövegrész helyébe a
címzetes
főjegyző
szöveg lép.
10. Hatályát veszti a Szabályzat 8. * (4) bekezdése.
II. A Szabályzat 8. (7) bekezdésében a
Kbt. 23. (3) bekezdésében...” szövegrész helyébe
a
Kbt. 27. (3) bekezdésében...” szöveg lép.
12. A Szabályzat 10.
(4) bekezdésében a
Jegyző...’ szövegrész helyébe a
címzetes
főjegyző
szöveg lép.
13. A Szabályzat II.
(1) bekezdésében a
Jegyző...” szövegrész helyébe a ‚...címzetes
főjegyző
szöveg lép.
14. Az 1-13. pontokban meghatározott módosítások 2018. május 2-án lépnek hatályba.
...

. .

Határidő:
Felelős:

2018. május 2.
Farkas László polgármester
dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző

4. Napirendi pont: Előadó: dr. Szijártó Valéria címzctes főjegyző
dr. Szijártó Valéria címzetes főjeivző: Az önkormányzat 2017. évről szóló jelentéséből
megállapítható, hogy a szociális étkeztetés rendben zajlik. Eszrevétel, és javaslat egyedül a
gépjármű üzemeltetési szabályzathoz kapcsolódóan került megfogalmazásra. Az üzemanyag
elszámolást, valamint a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú használat kérdését kell
tisztázni.
Az előterjesztés, mely a szabályzat módosítását tartalmazza a soron következő képviselő
testületi ülésre elkészül.
Farkas László polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés. hozzászólás nem érkezik. az
önkormányzati rendelet-tervezetet szavazásra teszi Fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

3 igen. O nem, szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

8/2018. IIV.23.I számú képviselő-testületi határozat
Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi.

a

2017.

évi

belső

ellenőrzési

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
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.
k.m.f.
/:Farkas László:!
polgármester

k

!:dr. Szij rtó a[éria:/
cimzetes főjegyző

JELENL ÉTI ÍV
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 23-án megtartott nyilvános
üléséről

::zai olya
Biró Gábor
Biróné Balogh Boglárka
Csákvári Attila

