SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sán’ár, Várkerület 2.

KIVONAT
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 23-i ülésének
jegyzőkönyvéből
6/20 13. /IV.23./ Számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az önkormányzati
feladatellátást szolgáló Fejlesztési támogatás igénylésére az alábbi pályázati célra.
Tóth György utca járdafelújítása (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 szükséges
dokumentumok aláírására.
A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetére kötelezettséget vállal arra, hogy az
önkormányzat költségvetésében a felújítási kiadások előirányzatai között a tervezett
beruházás összegét biztosítja, melynek forrásául a saját bevételekből származó saját erő
mellett
a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat
szolgál.
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Határidő: azormal
Felelős: Farkas László polgármester
Sárvár, 2018. április 24.
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Szijártó Valéria :1
címzetes főjegyző

SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZÖJE
9600 Sárvár, Várkerület 2.

KIVONAT
Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 23-i ülésének
jegyzőkönyvéből
7/2018. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 44/2015. /XI[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: „A.z elkészült
közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kelt 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 Önkormányzat el]enőrzésére feljogosított szervezet kérésére történő
megküldéséért a közbeszerzési referens a felelős.”
2. A 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?. (1) bekezdés h) pontja.
4. Hatályát veszti a Szabályzat?. * (1) bekezdés o) pontja.
5. A Szabályzat 7. (1) bekezdés r) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: ‚1gondoskodik
az Onkormányzat EKR-be való rögzítéséről és a szervezet adatok karbantartásáról, a
közbeszerzési eljárások nyilvúnosságáról a Kbt. 43. (1) bekezdés a)-» pontja szerinti adatok
közzétételével, így különösen a Kbt. 43. * (1) bekezdés c,), d) ésj9 pontja szerinti adatoknak
az EKR-ben és a Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus szerződéstárban való
közzétételéről, a Kbt. 43.
(1) bekezdés a), b), és e) pontja, valamint a Kbt. 103. * (6)
bekezdése és 115. (7) bekezdése szerinti dokumentumoknak, valamint a Kbt. 113. * (1)
bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásnak, a közbeszerzési tervnek, a szerződés
teljesítésére, az alkalmazott értékelési szempontokra és a jogorvoslati eljárásra vonatkozó
statisztikai ürlapnak az EKR-ben való rögzítéséröl, valamint az EKR-ben az erre szolgáló
felületen az eljárás teljes iratanyagának utólagos rőgzítéséről,”.
6. A Szabályzat 7. * (2) bekezdésében a
.Kbt. 23.
(3) bekezdésében...” szövegrész
helyébe a
Kbt. 27. (3) bekezdésében,..” szöveg lép.
7. A Szabályzat 8.
(2) bekezdés a) pontjában a _...Jegyzö
szövegrész helyébe a
.eímzetes főjegyző
szöveg lép.
8. A Szabályzat 8.
(2) bekezdés e) pontjában a ‚....Jegyző
szövegrész helyébe a
.címzetes főjegyző...” szöveg lép.
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9. A Szabályzat 8. * (3) bekezdés b) pontjában a
.Jegyz...” szövegrész helyébe a
.cimzetes rojegyző
szöveg lép.
10. Hatályát veszti a Szabályzat 8. (4) bekezdése.
11. 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 ...‚Jegvző...” szövegrész helyébe a „...cimzetes
főjegyzö...” szöveg lép.
13. A Szabályzat 11. (1) bekezdésében a „...Jegyző
szövegrész helyébe a „...cimzetes
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

Sárvár, 2018. április 24.

Szijártó Valéria :1
föjegyzö

SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sáiwár, Várkerület 2.

KIVONAT
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 23-i ülésén
ek
jegyzőkönyvéből
8/2018. /IV.23./ Számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi.
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Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
Sárvár, 2018. április 24.

(

.1

főjegyző

2
*

.SAR’J

‘I

ellenőrzési

