BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 26-án
(szerdán) 15:30 órai kezdettel a Bögőt Község Önkormányzata hivata]os helyiségében
rendkívüli nyilvános ülést tart amelyre meghívom.

NAPIREND
I ‚I

Beszámoló az Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2.!

Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
módositásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

3.!

Egyebek.

Rögöt, 2018. szeptember2l.
‘Farkas László
JJ’ polgármester

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Rögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 26-án
(szerdán)
15.30 órai kezdettel Rögöt Község Onkormányzata hivatalos helyiségében (Rögöt
, Assisi
Szent Ferenc utca 2/A.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Farkas László polgármester,
Koloczné Szalai [bolya alpolgármester,
Biróné Ralogh Boglárka képviselő,
Csákvári Attila képviselő.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Riró Gábor képviselő.
Tanácskozási jo2al jelen van;
Sütő Károly aljegyző.
Jelen van továbbá:
Kenesei Viktor jegyzőkönyvvezető.
Farkas László yohármester: Köszönti a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi
ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 Fő önkormányzati képviselő-testületi tag
közül 4 Fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Bíró Gábor képviselő a távolm
aradását
előzetesen bejelentette.
Farkas László pol%ármester; 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

IJ

Beszámoló az önkormányzat 2018. 1. félévi költségvetési gazdálkodásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2./

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendele
tének
módosításáról.
Előadó: Farkas László polgármester

3./

Egyebek.

1. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polgármester: Az önkormányzat közhatalmi bevételek összege
az első félévben
1.515.122 Ft-volt. A szociális étkezésböl származó működési bevétel 144.49
2 Ft-volt.
A kiadások a tervezettek szerint alakultak, működési kiadásként 8.906.9
74 Ft került
kifizetésre. Ezen összegek közül részletesen ismerteti a fontosabb tételeket.
Farkas László r3ohzármester: Mivel a képviselők részéről kérdés! hozzászólás
nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi Fel.

2
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

4 igen, O nem, szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

1712018. IIX.26.I számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. 1. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1-8. mellékletekbe
n
foglaltakkal megegyezö tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
2. Napirendi pont: Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polizármester: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása a korább
i
képviselő-testületi döntések lekövetése miatt szükséges.
Farkas László polEármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik. az
önkormányzati rendelet-tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

—

4 igen, O nem, szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzökönyv 1. számú mellékletét képezi.)
3. Napirendi pont: E2ybek:
A.! Farkas László polEármester: Árajánlatot kapott egy kültéri, fa szerkezetű tárolór
a,
melynek a hasznosítását „kiálütótérként” képzeli el, ahol az évszakoknak megfel
elő
kompozíciók megjelenítésére lesz lehetőség.
Farkas László nolármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik
, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

4 igen, O nem, szavazattal ás O tartózkodással

-

az alábbi

18/2018. JIX.26J számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 ‚5*2,5 m alapterületű és 2,5 m magas
kültéri üt szerkezetű tároló készítésére 500.00 Ft összegű fedezetet biztosít.
Bőgöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében a K6. Beruházási kiadások elöirány2atát kültéri faszerkezetű tároló
felállítása címén 500.000 Ft-tal megemeli, forrásaként az önkormányzat költségvetéséb
en
jóváhagyott tartalék összegét jelöli meg.

3
A képviselő-testület felkéri a cimzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzat
2018. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének Fenti pótelőirányza
ttal történő
módosításáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
B.! Farkas László pol%ármester: Javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is rendelj
en
naptárt az önkormányzat, melynek előirányzatát a költségvetés már tartalmazza.
Farkas László jolármester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendeket
a képviselő
testület megtárgyalta. Megköszöni ajelenlévők munkáját és a nyilvános ülést bezárja
.
k.m.f.
!:Farkas László:!
polgármester

!:dr. .zijártó Vüléda:!
cín’zetes táj egyző1

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

Farkas László
Koloczné Szalai Ibolya
Biró Gábor
Biróné Balogh Boglárka
CsáJcvái Attila
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