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Melléklet a 9/2018. N.281 számú képviselő-testületi határozathoz
17. melléklet ci 44/20 15. (XL 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Az éves statisztikai összegezés

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában
L szakasz: Ajánlatkérő

1.1) Név és címek
Hivatalos név: Böaöt Község Önkormányzata
Postai

Cím:

‘Nemzeti azonositószám:
AK22749

Assisi Szent Ferenc utca 2.

Város: Bögöl

NUTS-kád: HU222

Postai irányítószám: 9612

Ország: Magyarország

típusa

1.2) Az ajánlatkérő

D Központi szintű
X Regionálisibelyi szintű

J Támogatott Szervezet [Kbt.

5.

(2)-(3) bekezdés]

D Egyéb:

J Közjogi szervezet
1.3) Fő

tevékenység

X Általános közszolgáltatások

9 Lakásszolgáhatás és közősségi

J Honvédelem

J

D Közrend ás biztonság
D Környezetvédelem
D Gazdasági és pénzügyek
D Egészségügy

D Szabadidő,

II.

rekreáció

Szociális védelem
kultúra ás vallás

Oktatás
Egyéb tevékenység:

szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános

adatok

11.1) Az uniót értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszenések
(‘valamw,nii mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-bw9
Száma: [ 3 Összértéke: ( 3
11.2) Az uniós értékhatúrok alatti becsült értékű küzheszerzések
(valametmvi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban,)
Száma: [3 Összértéke: []

III.

szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó részletes

adatok

111.1) A közbeszerzések összesítése (kitéve a IV.!. 1)-IV /.2) ás IV!.4,)-IV!.5,) pontokban megadott
közbeszenéseket)
1111.1.1) Árubeszerzés (valamenm’i mezóben érték kizárólag arab számmal adható Illeg, a szerződések értékét HUP-han kel! megadni)
llI.1.t.l) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése2
: Nyílt eljárás / Száma:

[3

Összértéke:

(3
(3 Összértéke: (3
J Meghivásos eljárás / Száma: [1 Összértéke: [3
J Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3
Gyorsított nyilt eLjárás / Száma:

D Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Számtr

[3

Összértéke:

[3

: Tárgyalásos eljárás/ Száma: [3 Összértéke:

[32

J Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [3
Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [j Összértéke:
Versenypárbeszéd/ Száma: [3 Összértéke: [3

[I

: Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: [3
J Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma:

[3

A Kbt. Második Része szerinti összes árubeszerzés

2

Száma:

[1

Összértéke:

Összértéke:

[3

[J

111.1.1.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesitése2
A Kbt. 117. szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma:
J Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []

:

[3

Összértéke:

[3

: Gyorsitott nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [3

J Meghivásos etjárás / Száma: (1 Összértéke: 3

D Gyorsitott meghívásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: []
D Előzetes/idösza os előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3
D Tárgyalásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3
D Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: []
D Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma:
Versenypárbeszédl Száma: (3 Összértéke: (

[3

Összértéke:

[]

J Innovációs partnerséQ / Száma: [1 Összértéke: [3
D Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke:
A Kbt. 113. szerinti nyílt eljárás / Száma: [1 Összértéke: [3

Ó
: A Kbt. 1l3.
D A Kbt.

I 3.

D A Kbt.

115.

JA Kbt. I IS.

szerinti meghivásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3
szerinti tárgyalásos eljárás / Számr. [3 Összértéke: [ 3
szerinti nyílt eljárás / Száma:

*

[] Összértéke: [3

szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma:

A Kbt. Harmadik Része szerinti Összes árubeszerzés
Száma:

[1

Összértéke:

[1 Összértéke: [3

2

[3

111.1.1.3) Az árubeszenések Tő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése

2

A Kbt Második Része
F6CPV-kód: ‘[][].[3[].[][3.[3[j—[]/Száma:

[3 Összértéke: []

A Kbt. Harmadik Része
FőCPV-kód:

‘[3[L[3[).[)[].[)t]-[3/Szüma:I]Összénéke:[3

111.1.2) Építési beruházás (valamemwi mezőben érték kizárólag arab a-ámmal adható meg, a szerződések értékét JIUF-ban kelt
megadni)
111.1.2.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások dsszesítése2

D Nyílt eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3
D Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [3 Összértéke: [I
Meghívásos eljárás / Számu’.

[]

Összértéke:

[]

D Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: []
Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma:
J Tárgyalásos eljárás / Száma: [1 Összértéke: [3
J Gyorsiloti tárgyalásos eljárás / Száma: [3 Összértéke:

D
J

[3

Összértéke:

[3

[3

Előzeles tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma:
Versenypárbeszéd! Száma: [3 Összértéke: [3

[3 Összértéke: [3

J Innovációs partnerség / Száma: [3 Összértéke:
D Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma:

[J

Összértéke:

A Kbt. Második Része szerinti összes építési beruházás
Száma:

[]

2

[1 Összértéke: [1

111.1.2.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése2
JA Kbt. 117. szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás/ Száma:
J Nyílt eljárási Száma: L I Összértéke: []
J Gyorsított nyílt eljárás/ Száma:

[]

Összértéke:

[J

[ J Összértéke: [3

D Meghivásos eljárási Száma: [3 Összértéke: []
D Gyorsított meghívásos eljárási Száma: [3 Összértéke:

[]

D Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárási Száma:
Tárgyalásos eljárási Száma• [] Összértéke: [3
J Gyorsított tárgyalásos eljárási Száma: [3 Összértéke: [3

[3

Összértéke:

[3

Elözetesiidöszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárási Száma:
nypárbeszédi Száma: [3 Összértéke: [3

[3

Összértéke:

[3

.

J Ve

J lnnováciös partnerségi Száma: [3 Összértéke: []
J Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási Száma: [] Összértéke:
A Kbt. 113. szerinti nyílt eljárási Száma: [] Összértéke: [3
JA Kbt. 113.

[3

szerinti meghívásos eljárási Száma:

J A Kbt. 113.
A Kbt. 115.

a

[3 Összértéke: (1
szerinti tárgyalásos eljárási Száma: [] Összértéke: [3
szerinti nyílt eljárási Száma: []Összértéke: [3

D A Kbt. 115.

szerinti hirdetmérw nélküli táreyalásos eljárási Száma:

[]

Összértéke:

[1

A Kbt. Harmadik Része szerinti Összes építési beruházás2
Száma: [1 Összértéke:
111.1.2.3) Az építési beruházások fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő ősszesítése
;A Kbt. Második Része
FóCPV-kód:’[][].[][].[][].[J[j-[]iSzáma:[]Összértéke:[]
A Kbt. Harmadik Része
F6CPV-kód:’[][].[J[3.[J[J.[][J-[]iSzáma:[)Összértéke:[)
111.1.3) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell
megadni,)
111.1.3.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése2
J Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós bzenési eljárási Száma: [3 Összértéke:

[3

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárási Száma: [1 Összértéke:
Hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás I Száma: [3 Összértéke: [3
J
Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárási Száma’’. [JÖsszértéke: [1

[1

A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű Összes építési koncesszió2
Száma: [1 Összértéke: [3
‘111.13.2) A Kbt Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatád elérő becsült értékíl eljárások ősszesitése 2 (valamennyi mezőben
énék kizárólag arab számmal adható ‘izeg, a szerződések értékét FI VF-ban kell megadni)

J Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli

koncessziós beszerzési eljárási Száma: [] Összértéke: [1
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárási Száma:
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárási Száma’’. [3 Összértéke:

[3 Összértéke: [3

[]

J Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárási Száma: [1 Összértéke: []

A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió2
[1 Összértéke:

Száma:

111.1.3.3) Az építési koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesitése2
Uniós értékhalárt elérő építési koncessziók
FőCPV-kód: ‘(][J.[][].[][].[][]-[]JSzáma:[]Összértéke:[J
Nemzeti értékhatúrt elérő épitési koncessziók
F6CPV-kód:1[J[].[][].[][].E][]-[]/Száma:[JÖsszértéke:[]
111.1.4) Szolgáltatásmegrendelés 2 ‘vakunennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban
kell megadni)
111.1.4.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesitése
Nyílt eljárás / Száma: [JÖsszértéke: []
Gyorsított nyílt eljárás/ Száma:

[J Összértéke: [J
[] Összértéke: []

D Meghívásos eljárás / Száma:
D Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [JÖsszértéke: [J
D Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma. [1 Összértéke: []
C Tárgyalásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: [J
Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás/ Száma: (jÖsszértéke:
Versenypárbeszéw Száma: [] Összértéke: (J

: Innovációs partnerség / Száma: [J Összértéke: E]
D Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: []

Összértéke:

(]

[

A Kbt. Második Része szerinti Összes sznlgáltatásmegrernlelés
Száma: [ ] Összértéke:
111.1.3.2) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2 (a Kb: 3, mellékletében
meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)
D A Kbt. 117. szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: E] Összértéke: []
Nyílt eljárás / Száma:

[] Összértéke: []

: Gyorsított nyilt eljárás / Száma: []

Összértéke:

[1

Meghivásos eljárás / Száma: []Összénéke: E I
Gyorsított meghivásos eljárás / Száma: [] Összértéke:

]
E]
: Előzetes/idöszakos előzetes tájékozlaróval meghirdetett meghivásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: E I
D Gyorsitott tárgyalásos eljárás / Száma: []Összértéke: []
Előzeles/idöszakos előzetes tMékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ Ússzéfléke:
[)
: VerseiypárbeszéW Száma: []Összéiiéke: E]
fl Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: []
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [1 Összértéke: []
D A Kbt. 113. szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
A Kbt. 113. szerinti meghívásos eljárás / Száma: []Összértéke: [I
D A Kbt. 113. szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: (] Összértéke:
A Kbt. 115. * szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [J
A Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: E] Összértéke: []
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. l-lannadik Része szerinti összes
meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások,)

Száma: [] Összértéke: []

szolgáltatásmegrendelés2

(ii

Kbt 3. mellékletében

111.1.43) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások ősszesitése
C A Kbt, Ill. szerinti Saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [1 Összértéke: []
J Nyílt eljárási Száma:

(3

Összértéke:

2

[3

D Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke:
D Meghivásos eljárási Száma; [] Összértéke: [3

[3

D Gyorsított meghivásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3
D Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatőval meghirdetett meghivásos eljárás / Száma:
D Tárgyalásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: []
Gyorsitott tárgyalásos eljárás / Száma:

[3

Összértéke:

[3

Összértéke:

[3

[3

Összértéke:

[3

[]

Előzetes/időszakos előzetes iájékoztatóval meghirdetett tár2yaiásos eljárás / Száma:
Versenypárbeszéd/
Száma: [] Összértéke: [1
D
Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: [ 3
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: []

:

: A Kbt. 113.

szerinti nyílt eljárás / Száma:

1]

Összértéke:

D A Kbt. 113.
DA Kbt. 113.
D A Kbt. 115.

[]
[J Összértéke: [3
* szerinti tárgyalásos eljárási Száma: [1 Összértéke: []
* szerinti nyílt eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3

A Kbt. 115.

szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma:

szerinti meghívásos eljárás / Száma:

[1 Összértéke: []

Az uniős értékhatás alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti Összes szolgáltatásmegrendelés2
Száma: [)Összértéke: [3
111.1.4.4) A szolgáltatsmegreiidelés fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése2
A Kbt. Második Része

FőCPV.kód:’(3(3.[3[3j3[3.fl(3-[3/Száma:[3Összénékc:[3
Az uniós őrtékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti Összes szolgáltatásmegrendelés (a Kbt 3. ‚neuékletében
meghatározott szociális és em’éb szolgáltatások
FöCPV-kód:’[][].[J[J.[][}.[][].[]/Száma:[]Összértéke:[]
A Kbt. Harmadik Része
FőCPV.kád:’[][J.[j[}.[][].[j[j-[]/Száma:[]Összértéke:[J
111.1.5) Szolgáltatási koncesszió 2 (valarnen,iv( mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a s:ecódések- értékét HUP -bari
kell megadni.)
111.1.5.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [3 Összértéke:

[3

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma:
D Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [3 Összértéke: []
D Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [3 Összértéke:

Összértéke:

3

[3

[3

A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű Összes szolgáltatási koncesszió2

Száma: [] Összértéke: []
111.1.5.2) Á Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 (valamennyi mezőben
/rték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések errékét HUF-ban kel! megadni)

D Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli

:

koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [3 Összértéke:
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma:
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési djárás / Száma: [JÖsszértéke: []

j Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás! Száma:

[1

[3 Összértéke: [3

A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű Összes szolgáltatási koncesszió2
Száma: [ ] Összértéke:

Összértéke:

[]

111.1.53) A szolgáltatási koncessziók f tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése2
Uniós értékhatárt elérő szolgáltatási koneessziók
FőCPV-kód:

‘[][].[][J.[fl] .[][]-[]!Száma:(J Összértéke: []

Nemzeti értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók
FőCPV-kód:

‘[][J.[][].[][].[][]-[]/Száma: [JÖsszértéke: [J

111.2) A tárgyalásos eljárások alapján mcgvalósított közbeszerzések összesítése
111.2.1) Árubeszerzés (valamentM mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUP-ban kell megadni,)
111.2.1.1) Az uniós értékhatárt elérő becsillt értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogeim alapján
KIM. Második Része szerinti jogeímek
KIM. 85.

(2) bekezdés a) Pont / Száma:

[] Összértéke: [1
(2) bekezdés b) Pont / Száma: [] Összértéke: [1
Kbt.
85.
(2)
bekezdés c) pont! Száma: [J Összértéke: [1
J
Kbt. 85, (2) bekezdés d) pont / Száma: [J Összértéke: [3
Kbt. 85. (2) bekezdése) pont! Száma: [3 Összértéke: [3
L Kbt. 98. (2) bekezdés a) pont! Száma: [1 Összértéke:
KIM. 98. * (2) bekezdés b) pont! Száma: [] Összértéke: [3
D Kbt. 98. * (2) bekezdés c) pont! Száma: [] Összértéke: [1
D Kbt. 98. * (2) bekezdés d) pont! Száma: [] Összértéke: [3
D KIM. 98. (2) bekezdés e) pont! Száma: [jÖsszértéke: [3
D KIM. 98. (4) bekezdés a) pont! Száma: [1 Összértéke: [1
L Kbt. 98. (4) bekezdés b) pont! Száma: [3 Összértéke: []
D Kbt. 98. (4) bekezdése) pont! Száma: [3 Összértéke: [3
D Kbt. 98. (4) bekezdés d) pont! Száma: [] Összértéke: [J
KIM. 85.

Az uniós énékhatár feletti ámbeszerzések összesitése tárgyalásos eljárások esetében2
Száma: [ ] Összértéke: [1
111.2.1.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcim alapján
Kbt. Harmadik Része szerinti jogcimek

D Kbt.

85.

(2) bekezdés a) pont! Száma:

[3 Összértéke:
(2) bekezdés b) pont! Száma: [3 Összértéke:
(2) bekezdése) pont! Száma: [] Összértéke:
(2) bekezdés d) pont! Száma: [3 Összértéke:

[1
[1
[1
D Kbt. 85.
[3
Kbt.
85.
(2)
bekezdés
e) pont! Száma: [JÖsszértéke: []
*
D
Kbt.
98.
(2)
bekezdés
pont! Száma: [1 Összértéke: [1
a)
D
L KIM. 98. * (2) bekezdés b) pont I Száma: []Összértéke: [3
L KIM. 98. * (2) bekezdés c) pont! Száma: [3 Összértéke: [3
Kbt. 98. (2) bekezdés d) pont! Száma: [] Összértéke: [3
C KIM. 98. (2) bekezdése) pont! Száma: [3 Összértéke: [1
L Kbt. 98. (4) bekezdés a) pont! Száma: [3 Összértéke:
L Kbt. 98. (4) bekezdés b) pont! Száma: [3 Összértéke: [1
D KIM. 98. (4) bekezdés c) pont! Száma: [] Összértéke: [3
D Kbt. 98. * (4) bekezdés d) pont! Száma: [] Összértéke: [1
D KIM. 113. (1) bekezdés! Száma’. [3 Összértéke: [3
L Kbt. 114. (9) bekezdés! Száma: [3 Összértéke: [3
L Kbt. 85.
Kbt. 85.

2

2

J Kbt.

115.

(1) bekezdés / Száma:

[3

Összértéke:

[3

Az unids értékhatár alatti árubeszerzések összesitése tárgyalásos eljárások esetében 2

Száma:

3 Összértéke: [1

111.2.2) Építési
megadni,)

beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, íz s:ecődések értékét HUF-ban kell

111.2.2.1) Az uniás értékhatárt elérő becsült értéká eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján
Kbt. Második Része szerinti jogcímek

: Kbt. 85.

2

[1 Összértéke: []
C Kbt. 85. (2) bekezdés b) pont I Száma: [3 Összértéke: [3
C Kbt. 85. * (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: [J
Kbt. 85. * (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: [1
Kbt. 85. * (2) bekezdés e) pont I Száma: [3 Összértéke: [3
Kbt. 98. * (2) bekezdés a) pont / Száma: (1 Összértéke: (3
Kbt. 98, (2) bekezdés b) pont / Száma: [3 Összértéke: []
Kbt. 98. (2) bekezdés c) pont / Száma: [3 Összértéke: [1
D Kbt. 98. * (2) bekezdés d) pont / Száma: [3 Összértéke: [1
D Kbt. 98. * (2) bekezdése) pont / Száma: [] Összértéke: [3
D Kbt. 98. (3) bekezdés! Száma: [jÖsszértéke: [1
(2) bekezdés a) pont I Száma:

:

:

Az uniös értékhatár feletti építési beruházások összesiiése tárgyalásos eljárások esetében2
Száma: [ ] Összértéke: [1
111.2.2.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékú eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcim alapján
Kbt. Harmadik Része szerinti jogcimek
Kbt. 85.

2

(2) bekezdés a) pont / Száma:
(2) bekezdés b) pont / Száma:

] Összértéke: 1]
D
[3 Összértéke: [3
D Kbt. 85. (2) bekezdés c) pont! Száma: [1 Összértéke: [3
J Kbt. 85. (2) bekezdés d) pont! Száma: [3 Összértéke: [3
J Kbt. 85. * (2) bekezdés e) pont! Száma’. [] Összértéke: []
Kbt. 98. * (2) bekezdés a) pont! Száma: []Összértéke: f]
D Kbt. 98. (2) bekezdés b) pont / Száma: [)Összértéke: I 3
J KbL 98. * (2) bekezdés c) pont! Számw [3 Összértéke: [1
Kbt. 98. (2) bekezdés d) Pont / Száma: [] Összértéke: [3
Kbt. 98. (2) bekezdés e) pont! Száma: [] Összértéke: [3
Kbt. 98. (3) bekezdés! Száma: [I Összértéke: [ 3
Kbt. 113. (1) bekezdés! Száma: [1 Összértéke: [3
D Kbt. 114. * (9) bekezdés! Száma: [3 Összértéke: []
D Kbt. 115. * (1) bekezdés! Száma: [] Összértéke: [3
Kbt. 85.

:

:
:

Az uniós értékhatár alatti épitési beruházások összesitése tárgyalásos eljárások esetében
Száma: [3 Összértéke: [3

2

111.23) Szolgáltatásmegrendelés (valanrennvi mezőben érték kiárólrzg arab számmal adható meg, a s:ertődések értékét !1UF-ban
kell megadni)
111.23.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kht. szerinti jogeim alapján
Kbt. Második Része

: KM. 85. * (2) bekezdés a) pont! Száma: []Összértéke: []
D Kht.
D Kbt.

* (2) bekezdés b) pont / Száma: [3 Összértéke: []
85, (2) bekezdés c) pont! Szúma: [] Összértéke:
85.

2

[3 Összértéke:
D
[3 Összértéke: []
D
[] Összértéke: []
5(2)
Kbt.
bekezdés
98.
b) pont / Száma: [3 Összértéke: [3
J
D Kbt. 98. (2) bekezdés c) pont / Száma: [3 Összértéke: [3
Kbt. 98. 5(2) bekezdés d) Pont / Száma: [3 Összértéke: []
98-5(2) bekezdése) pont! Száma: [3 Összértéke: []
Kbt.
J
Kbt. 98. 5(5) bekezdés / Száma: [3 Összértéke: [1
Kbt. 85.5(2) bekezdés d) pont! Számx.

Kbt. 85. 5(2) bekezdés e) pont / Száma:
Kbt. 98. 5(2) bekezdés a) pont! Száma:

:

Az uniés értékhatár feletti szolgáltatásmegrendelések összesitése tárgyalásos eljárások esetében
[3 Összértéke: [3

Száma:

111.2.3.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján

2

Kbt. Harmadik Része
85. 5(2) bekezdés a) pont! Száma:
Kbt. 85. * (2) bekezdés b) pont / Száma:

J Kbt.

[ 3 Összértéke: []
[3 Összértéke: [3
5(2)
Kbt.
bekezdés
85.
c)
pont!
Száma:
[]Összértéke
: [1
D
Kbt. 85. 5(2) bekezdés d) pont / Száma: [3 Összértéke: [3
Kbt. 85. 5(2) bekezdés e) pont / Száma: [JÖsszértéke: []
Kbt. 98. 5(2) bekezdés a) pont / Száma: [3 Összértéke: [3
Kbt. 98. 5(2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: [3
J Kbt. 98. * (2) bekezdés c) pont! Száma: [3 Összértéke: [3
D Kbt. 98. (2) bekezdés d) pont! Száma: [JÖsszértéke: [3
D Kbt. 98. 5(2) bekezdés e) pont / Száma: [1 Összértéke: [1
D Kbt. 98. * (5) bekezdés / Száma: [3 Összértéke: [3
D Kbt. 113. 5(l) bekezdés! Száma: [3 Összértéke: [3
Kbt. 114, 5(9) bekezdés! Száma: [3 Összértéke: [3
D Kbt. 115. 4(l) bekezdés / Száma: [3 Összértéke: [1

:

:

:

:

Az uniós értékliatár alatti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárámk esetében 2
Száma: I Összértéke: [3
111.2.4) Építési koncesszió (‘valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUP-ban kell
megadni)
111.2.4.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcim alapján
Kbt. Neuyedik Része

J Kbt.

lix.

J Kbt 128.
Kbt. 128.

:

D Kbt.

129.

2

* ! Száma: [] Összértéke: []
* (1) bekezdés a) pont / Száma: [3 Összértéke: [3
4 (1) bekezdés b) Pont / Száma: [3 Összértéke: [3
5! Száma: [3 Összértéke: []

Az uniás értékhatár feletti építési koncessziók összesitése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [3 Összértéke: [1
111.2.3.2) A nemzeti órtókhatúrt elérő becsült értékű eljárások részletezése a KbL szerinti jogcim alapján
Kbt. Negyedik Része

5 / Száma: [] Összértéke: [3
5 (1) bekezdés a) pont / Száma: [3 Összértéke: [3
D
D Kbt. 128, * (1) bekezdés b) pont / Számw. [3 Összértéke: []
DKbt 129.5! Száma: [1 Összértéke: [3
Kbt 118.

Kbt. 128.

2

Az uniós értékhatár alatti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében
Száma:

[]

Összértéke:

2

[]

111.2.5) Szolgáltatási koncesszió valamemzvi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell
megadni,l
111.2.5.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcim alapján

2

Kbt. Negyedik Része

D Kbt.
D Kbt.

/ Száma:

128.

(1) bekezdés a) Pont! Száma:

D Kbt. 128.
D Kbt. 129.

(1) bekezdés b) pont! Száma:

[]

! Száma:

[]

Összértéke:

[]

118.

Összértéke:

[] Összértéke: []
[] Összértéke: []

[]

Az uniás értékhatár ületti szolzáltatási koncessziók összesitése tárgyalásos eljárások esetében
Száma:

[)

Összértéke:

2

[]

111.2.5.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján
Kbt. Negyedik Része

: Kbt.
: Kbt.

118.

! Száma:

128.

(1) bekezdés a) pont! Száma: []Összértéke:

Kbt. 128.
: Kbt. 129.

[]

Összértéke:

[J

(1) bekezdés b) pont / Száma
/ Száma:

[]

Összértéke:

2

[]

Összértéke:

[]
[]

[]

Az uniós értékhatár alatti szolgáltatási koncessziék összesitése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: []Összértéke:

[]

IV. szakasz: Kiegészítő információk
IV.1) Kiegészítő információk

2

(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg. a szerzódések

értékét HUF-ban kell megadni)
lvii) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatórokat elérő vagy azt meghaladó
értékű közbeszenések 2
Száma:

[]

Összértéke:

[]

L’.l.2) A központosított közbeszerzési eljárásbaa beszerzett áruWszolgáltatások 2
Összértéke: [752.817]
1V.l3) Elektronikus árlejtések
Száma:

2

fl Összértéke: [

IV.l.4) Keretmegállapodások alapján megkötött szerződések2

Száma:

[]

Összértéke:

[1

Dinamikus beszerzési rcndszcrek alapján megkötött szerződések 2
Száma: [1 Összértéke: []
lV.1.5)

IV.1.6) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti közbeszenések

2

D Szerzödéses fl2ltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: Ii
D Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján! Száma: [JÖsszértéke: [
D Műszaki leirásban meghatározott szempontok alapján! Száma: [] Összértéke: []
D Alkalmassági Feltételek körében meghatározott szempontok alapján! Száma: [ ] Ősszértéke: []
D Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszerek alapján / Szúmu:
Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti beszerzések összesitése2
Száma:

[]

Összértéke:

[1

[] Összértéke: []

IV.1.7) Szociális szempontok flgyeiembe vételével történt közbeszerzések 2
Szerződéses feitételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [3 Összértéke:
Éiiékelési szempnntként meghatározott feltételek alapján I Száma: (3 Összértéke:
Műszaki leirásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [3 Összértéke: [3
Alkalmassági tltételek körében meghatározott szempontok alapján I Száma:
Védett műhelyek Számára fenntartott szerződések / Száma: [1 Összértéke: [j

[1

(3

[] Összértéke: []

Szociális szempontok szerinti beszerzések összesítése2
Száma: [] Összértéke: [3

Európai uniós alapokból fmanszírozoh közbeszerzések
Száma: [3 Összértéke: [3
w.1.s)

lV.1,9) A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert közbeszerzések
Száma: [3 Összértéke: [J

2

lV.1.lO) A mikro-, kis-és középvállalkozások számára fenntartott közbeszenések
Száma: 13 Összértéke: 1]
IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: (2018/05

/

Farkas László
polgármester

2

[Kbt. 114.

(1) bekezdés]

2

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

KIVONAT
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 28-i ülésének
jegyzőkönyvéből
10/2018. /V.28./ Számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feLadatainak ellátásáról készült átfogó értékelést az előterjesztés szerinti
tartalommal,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
81, (3) bekezdés f) pontja szerinti, ajegyző hivatali tevékenységéről szóló beszámolóként is
elfogadja.
—

—

Natáridö: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
Sárvár, 2018. május 29.
-

r
/

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

KIVONAT
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 28-i ülésének
jegyzőkönyvéből
11/2018. N.283 Számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 40/2013. (VIII.7.) számú képviselő
testületi határozatával elfogadott vagyongazdálkodási tervet hatályon kívül heLyezi, a 20182022 idöszakra vonatkozó vagyongazdálkodási tervet a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Farkas László polgármester
Sárvár, 2018. május 29.

T

‘

•

jóil .Y/ó

Melléklet a 11/2018. /V.28./ számú képviselő-testületi határozathoz
BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE
1. A vagyongazdálkodási terv készítésének oka, célja, törvényi alapja

1.1. Az önkormányzati rendszer, az önkormányzati feladatellátás felelősségének és
módjának jelentős változásait éltük át az elmúlt években. A megváltozott társadalmigazdasági körülmények, a közszo]gáltatási rendszer, ezen belül az önkormányzati rendszer
átalakítása, és az ezt megalapozó új jogszabályi környezet, a feladatalapú finanszírozás és a
megváltozott központi támogatási rendszer, arra kell, hogy ösztönözze az önkormányzatokat,
hogy a működésük biztosítása és eredményes gazdálkodásuk fenntartása érdekében a
vagyongazdálkodás kapcsán a kialakult, alkalmazott, célokat, módszereket, stratégiákat
áttekintsék, ahol szükséges a megváltozott körülményekhez igazítsák.
A vagyongazdálkodási terv feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területén
szükséges intézkedések irányvonalát, valamint hogy a Jövőre vonatkozóan
más
önkormányzati koncepciókkal, stratégiákkal összhangban
megfogalmazza a hatékony,
felelős vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit.
—

-

1.2. A vagyongazdálkodási terv alapvető célkitűzései:
1.2.1. a kötelező és a vállalt közfeladatok biztonságos ellátása feltételeinek megteremtése,
megőrzése,
1.2.2. kiszámítható és átlátható gazdálkodás,
1.2.3. pénzügyi egyensúly biztosítása,
1.2.4. a vagyon értékének megőrzése, növelése,
1.2.5. a rendeltetésénél fogva eleve hasznosítandó vagyon közfeladat ellátásának megfelelő
hasznosítása,
1.2.6. a rendeltetésénél fogva alapvetöen nem hasznosítandó, de a közfeladat ellátásához
átmenetileg nélkülözhető vagyon megfelelő hasznosítása, a közfeladat minél színvonalasabb
ellátásához szükséges bevételek kiegészítése érdekében,
1.2.7. a közfeladat ellátásához szükségtelen. illetve a gazdaságosan nem hasznosítható
ingatlanok értékesítése
1.3. A vagyongazdálkodási terv készítésének törvényi alapja, főbb alapelvei
1.3.1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 9.
(1) bekezdése
alapján: A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7.
(2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.

1.3.2. M önkormányzati vagyongazdálkodás törvényben rögzített főbb alapelvei
Az Nvt. 7. (1) bekezdése szerint: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat
ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való etlátását és e feladatok
ellátásához szükséges infiastwktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
Az Nvt. 7. (2) bekezdése értelmében: A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti
Vyon rendeltetésének megfelelő,
állam, az önkormányt mindenkori teherbíró

képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok eljátásához és a mindenkori társadalmi
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat
feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
2. Az önkormányzati közfeladatok
2.1. Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása nem öncélú, ellenkezőleg
a vagyon az önkormányzati közfeladatok megvalósításának eszköze. Az önkormányzat
vagyona elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben (Mötv.) és az egyes önkormányzati ágazati jogszabályokban meghatározott
közfeladatok ellátását rendeltetésüknek megfelelöen szolgálják.
Az önkormányzat egyes vagyontipusaival, vagyonelemeivel való gazdálkodás során érvényre
kell juttatni az 1.3.2. pontban hivatkozott alapelveket.
A közfeladat ellátási rendszer átalakítása különösen az egészségügyi, szociális szakellátást
nyújtó intézmények állami fenntartásba kerülése, majd a járások megalakulása, a köznevelési
(oktatási) Intézmények állami fenntartásba vétele, illetve a múzeumok önkormányzati
fenntartásba adása az önkormányzati rendszert alapvetően érintette. Az állami feladatellátást
szolgáló vagyonelemek ingyenes vagyonkezelésbe, ingyenes használatba adása, illetve vétele
a törvényi előírásoknak megfelelően történt meg. Az egyes intézmények fenntartásának
átadása mellett a köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló vagyon működtetése
kivéve a szakképzést nyújtó intézményekét önkormányzati feladat maradt.
—

-

—

-

2.2. A Mötv. 10. * (1) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat ellátja a törvényben
meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.
A Mötv. 13. * (1) bekezdése szerint: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
1. telepűlésfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágitásról való
gondoskodás, kéményseprö-ipad szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjármüvek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar
és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti Szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható
meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek etlátásának és rehabilitációjának, valamint a
haj léktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára
jogszabályban meghatározott termékeik
értékesítési lehetőségeinek biztosítása. ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
A Mötv. 106. (2) bekezdése értelmében: A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a
helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati
feladatok és célok ellátását szolgálják.
—

—

Az egyes ágazati törvények elöírásai, az önkormányzat célkitűzései alapján évente, a
költségvetés tervezésének időszakában át kell tekinteni az önkormányzati kötelező és önként
vállalt feladatokat, ehhez kapcsolódóan a feladatellátást szolgáló vagyon helyzetét, a
gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét.
2.3. Az Önkormányzat vagyongazdálkodását négy fő cselekvési, tevékenységi terület
köré lehet csoportosítani;
a vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés, kisajátítás,
adomány elfogadása, térítésmentes juttatás)
a meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás)
vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás)
elidegenítés (értékesítés, térítésmentes átadás, csere)
-

-

-

-

Amennyiben a vagyon az önkormányzat által közvetlenül ellátott közfeladat biztosításához
részben, vagy egészben, idölegesen, vagy tartósan nem szükséges, úgy gondoskodni kell a
vagyon Nvt. szabályainak megfelelő vagyonkezelésbe adásáról, illetve hasznosításáról.
Amennyiben vagyonkezelésbe adásra, illetve hasznosításra nincsen mód, Úgy meg kell
vizsgálni, hogy a vagyon a kötelező feladatokat nem veszélyeztető vállalkozói tevékenység
keretében hasznosítható-e.
Ha a vagyon az önkormányzati feladatellátáshoz szükségtelen, meg kell vizsgálni a vagyon
értékesítésének lehetőségét. ennek keretében folyamatosan értékelni kell, hogy a vagyontárgy
az adott, esetleg az elidegenítés lehetőségét kizáró önkormányzati vagyontípusba történt
besorolásának fenntartása továbbra is indokolt-e.
A vagyon hasznosítására, vagyonkezelésbe adására, elidegenítésére, megterhelésére,
biztositékul adására a vagyon típusának megfelelő törvényi szabályok maradéktalan betartása
mellett kerülhet sor. A vagyon hasznosítására, elidegenítésére az Nvt-ben meghatározott
kivételekkel, a szolgáltatás, ellenszolgáltatás értékarányosságára vonatkozó követelmények
megtartása mellett kerülhet sor.
Folyamatosan gondoskodni kell az önkormányzati vagyon állagának megóvásáról, a
szükséges karbantartások, felújítások tervszerű elvégzéséről.
Felújítások, beruházások
lehetőség szerint pályázati források bevonása mellett
az
önkormányzati fejlesztésre fordítható források minél hatékonyabb felhasználásával
történbetnek.
-

-

A 2.2. pontban meghatározott önkormányzati feladat ellátását szolgáló vagyonelemek,
vagyontárgyak vagyontípusokban történő besorolása az Nvt-n és az önkormányzat
vagyonrendeletén alapul.
Az egyes önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás céljait, forrásait a mindenkori
költségvetési rendelet is meghatározza.
A vagyonnal való gazdálkodásért az önkormányzat képviselő-testülete, az önkormányzat
szervei, adott önkormányzati feladat ellátásával megbízott költségvetési szerv, illetve a
vagyon kezelésére, hasznosítására jogosult, az Nvt. szerinti átlátható szervezet felelős.
A vagyongazdálkodás alapelvei, célkitűzései nem különülhetnek cl más szakterületek
elképzeléseitől, ágazati stratégiáitól, hiszen valamennyi koncepció, terv érinti a
vagyongazdálkodást, azza’ összetiigg, ezért fontos háttere a konkrét vagyongazdálkodási
tevékenység meghatározásának.

3. Az önkormányzati vagyon négy típusát az Nvt. határozza meg.
Az egyes vagyontípusba sorolással az önkormányzat egyben dönt arról is, hogy közép-, illetve
hosszútávon a vagyongazdálkodás területén mit tervez az adott vagyonnal: önkormányzati
tulajdonban marad, vagy sem, hasznosítható vagy sem, elidegeníthető, vagy sem,
megterhelhető, biztosítékul adható, vagy sem, illetve milyen feltételek mellett.
3.1. Forgalomképtelen tönsvagyon
A Nvtv. meghatározza a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek
csoportját:
3.1.1. a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő dolgok, (a helyi közutak és
műtárgyaik, az önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok)
3.1.2. a törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségűvé nyilvánított nemzeti vagyon.
A forgalomképtelen törzsvagyont meg kell tartani és megfelelő fenntartásáról.
karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
A forgalomképtelen törzsvagyon felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez
köti. A törzsvagyon forgalomképtelen része az Nvtv-ben meghatározott kivételekkel nem
idegenithető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom
kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető.
—

—

Az éves vagyongazdálkodási irányelvek meghatározásakor, az önkormányzati közfeladatok
áttekintéséhez kötődően tételesen vizsgálni kell, hogy melyek azok a vagyontárgyak, amelyek
esetében a besorolás indoka továbbra is fennáll, avagy a körülmények változása folytán
szükséges a besorolás megváltoztatása.

3.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
A törzsvagyon további része az a vagyonelem, amelyet törvény vagy önkormányzati rendelet
korlátozottan forgalomképes vagyonként állapít meg, és amely esetében törvényben vagy
önkormányzati rendeletben meghatározott Feltételek szerint lehet rendelkezni.
A korlátozottan forgalomképes körbe sorolt közművek, intézmények és középületek esetében
biztosítani kell a vagyonmegóvást, a vagyon értékmegőrzö fenntartását és hasznosítását a
közfeLadat. valamint a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásnak biztosítása céljából.
Az Onkormányzat közép- és hosszú távú célkitűzése az önkormányzati tulajdonban maradó
ingatlanvagyonnak a korábbi évek gyakorlatának megfelelő tervszerű felújítása, ezáltal
értékének növelése.
A vagyon hasznosítása történhet a vagyontárgy használatba adásával, illetve bérbeadásával,
valamint vállalkozási tevékenység folytatásával. Mindezeket az önkormányzat kötelező
feladatának veszélyeztetése nélkül kell folytatni.
3.3. Üzleti vagyon
A forgalomképes üzleti vagyonnal az Önkormányzat
a jogszabályokban meghatározott
keretek között szabadon rendelkezik.
A forgalomképes vagyon hasznositása történhet elidegenítéssel, valamint használatba adással,
bérbeadással, illetve vállalkozási tevékenység folytatásával.
—

—

4. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
(2018-2022, 2018-2027)
4.1. Őnkormányzati tulajdonú épületek felújítása
Az Önkormányzat a költség-és energiatakarékos működés érdekében pályázati források és
önerő igénybevételével felújította az önkormányzati hivatal és a kultúrház elhelyezésére
szolgáló épületeit. A vagyongazdálkodási tervidőszakban tovább kell folytatni az
önkormányzati Majdonú épületek karbantartását, felújítását, melyre elsősorban a pályázati
források igénybevételével, továbbá az önkormányzat gazdasági lehetőségei fliggvényében kell
forrást biztosítani.
2014-ben megvalósult cél:
•

Sárvári
a
utca
1/A szám alatti
kultúrház feIújtása,
nyilászárócsere,
az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása
keretében

2015-ben megvalósult cél:
• a Sárvári utca 1/A szám alatti kultúrház fűtéskorszerüsités befejezése, az előző évben elnyert,
az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása
keretében

2016-ban megvalósult cél:
•

az Assisi Szent Ferenc utca 2. szám alatti orvosi rendelő épületének
karbantartása

-

ezen belül a feljáró

-

4.2. Gazdasági társaságok
A részben önkormányzati tulajdonban álló, az ivóvíz közművet üzemeltető helyi
kőzszolgáltatóval (VASIVIZ Zrt.) kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala különösen
az üzleti terv jóváhagyása
során a gazdasági társaság eredményes működése mellett a
szolgáltatásait igénybe vevő lakossági és közületi fogyasztók érdekeit is folyamatosan szem
előtt kell tartani.
Az üzleti vagyon esetében alapvető célkitűzés az, hogy működtetése, hasznosítása,
karbantartása, felújítása elsősorban a bérleti üzemeltetési díj terhére, az önkormányzat egyéb
vagyonának igénybevétele, a kötelező feladatok veszélyeztetése nélkül történjen, az
önkormányzat gazdaságpolitikai, foglalkoztatáspolitikai céljai elérését hatékonyan szolgálva.
—

—

4.3. Helyiséggazdálkodás
A részben vagy egészben az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek (p1. kistérségi iroda,
ügysegédi iroda) hasznositása kapcsán törekedni kell arra, hogy a hasznosítás folyamatos
legyen, lehetőség szerint ne. vagy minél rövidebb ideig legyen egy-egy helyiség üres. Azok a
helyiségek, amelyeknél jobb bérbeadási lehetöség nincs, minimális bérleti díj ellenében, akár
önköltségen is bérbe adhatóak azzal, hogy az önkormányzat a fenntartási, üzemeltetési
mentesül.
Az olyan üres helyiségeket, melyek hasznosítása gazdaságosan nem oldható meg,
értékesitésre kell meghirdetni. A bérleti díjakat ditlerenciáltan kell megállapítani, figyelembe
véve a helyiség településen belüli elhelyezkedését. az épület, helyiség műszaki állapotát, a
tervezett tevékenység végzésére való alkalmasságát, a tevékenység jellegét.
4.4. Közutak, közterületek
A helyi kőzutak éves karbantanását, felújítását a lakossági és a gazdasági szereplők igényei
egészséges összhangjának megteremtésével kell tervezni, forrását az éves költségvetésekben
biztosítani kell.
Kiemelt cél:
• a Kossuth, Petőű és Vasút utcák kátyúzása, a 2017-ben elnyert, helyi önkormányzatok
működési célú kiegészitö támogatása pályázatból
• a Vasút és Assisi Szent Ferenc utcák aszfaltozása, pályázati forrásból.
2014-ben megvalósult cél:
•
•
•

a Petőfi utca 555 m2 területű részének aszfaltozása,
a Vasút utca 402 m2 területű részének aszfaltozása,
a Sárvári utca 91 m2 területű részének aszfaltozása.

2015-ben megvalósult cél:
•

az önkormányzati utak burkolatának karbantartása, kátyúzása

2016-ban megvalósult cél:
•

a Kossuth, Ady ésiókai utcák karbantartása, kátyúzása

A csapadékvíz elvezetésére szolgáló, az önkormányzat forga[ornképtelen vagyonát képező
nyílt árkok folyamatos karbantartása, felújítása, fejlesztése is kiemelt feladat, melyet
elsősorban pályázati források igénybevételével kell megvalósítani.

4.4.1. Közterületck rendeltetéstől eltérő használata, hasznosítása
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tktv.) elfogadásával ajogalkotó
célja a városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása Oly módon, hogy
önkormányzati rendeletben kerüljenek megállapításra a településkép védelmének elemei,
A településképi rendelet elfogadására még nem került sor, azonban az önkormányzat
felhatalmazást kapott arra, hogy az említett rendelet megalkotásáig rendeletben szabályozza a
reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeit,
feltételeit és tilalmát, valamint a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó előírásokat. A
reklámrendeletet 2018. december 31-ig, illetve a településkép védelméröl szóló rendelet
hatályba lépéséig tehet alkalmazni.
4.4.2. Zöldterületek, fenntartása, gondozása
A zőldterületek megóvása, szakszerű kezelése (sövénygondozás, fűnyírás, virágositás)
kiemelt feladat. A zöldterületek, virágosított területek bővítése a faluképi, idegenforgalmi
célok megvalósításához elengedhetetlen. Mindezen feladatok forrásait az éves költségvetési
rendeletekben kefl biztosítani. A zöldterületek gondozása, karbantartása során egyedi
esetekben vizsgálandó, hogy célszerű-e, indokolt-e esetlegesen külső gazdasági szereplő
igénybevétele a faállomány gondozása során.
4.4.3. Játszóterek
Nemcsak egyéni, hanem alapvető közösségi érdek is, hogy gyermekeink korszerű,
biztonságos játszótereken tölthessék a szabadban való kikapcsolódásra fordítható idő egy
részét. Fontos, hogy a szükséges karbantartások ütemezetten történjenek, illetve, hogy az éves
költségvetésben az indokolt forrás biztosítva legyen.
4.4.4. Infrastrukturális fejlesztések
Bögöt infrastruktúrája fokozatosan fejlődik. A községben megtörtént a vezetékes vízhálózat, a
vezetékes gázhálózat, a telefon bekapcsolása. A szilárd szemétszállítás bevezetése is
megtörtént, továbbá folyamatban van a folyékony hulladék elhelyezésének tervezése.
A települési ivóvíz minőség javítása KEHOP pályázat keretében valósul meg, konzorciumi
együttműködési megállapodás alapján; a konzorcium tagjai: NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kit, Bögöt Község Onkormányzata, Porpác Község Onkormányzata
és Vép Város Onkormányzata.
Kiemelt cél:
• a település ivóvíz minőség javítása, KEHOP pályázat keretében
2017-ben megvalósujt cél:
•
•

a 2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása
keretében a temetőben térburkolattal ellátott gyalogút készült,
a közvilágitás korszerűsítés keretében 66 db lámpatest cseréjére került sor, melyek
karbantartás bérleti-szolgáltatási szerződés keretében történik.

4.5. Sporteélú ingatlanok
Az önkormányzat támogatja a szabadidős sport feltételeinek megteremtését, megőrzését
sportcélú ingatlanai révén. A sporttelep kispályás labdarúgó-, röplabda- és lengőte
ke
mérkőzések lebonyolítására biztosít lehetőséget.
4.6. Egészségügyi alapellátást szolgáló ingatlanok
Az egészségügyi alapellátás várhatóan hosszú távon önkormányzati feladat marad.
A
háziorvosi rendelő az önkormányzati tulajdonú épületegyüttesben működik; háziorv
os hetente
egy alkalommal, gyermekorvos havonta egyszer rendel.
4.7. Ingó vagyon
Közép- és hosszú távú célkitűzés az ingó vagyon értékének megörzése, az önkorm
ányzati
feladatellátás tárgyi feltételeinek magas színvonalú biztosítása.
A nagy értékű eszközállomány karbantartását, javítását szükség szerint cl ke)l végezni.
Az
eszközt mindaddig célszerű megtartani és használni, amíg a javítással a működőképes
ségét
biztosítani lehet. Uj eszközbeszerzést fentiek 5gyelembevételével csak indokolt esetben
és
a használhatatlan eszközök pótlására lehet teljesíteni.
Az önkormányzat a falugondnoki szolgáltatás keretében a 2015-ben részben pályázati forrás
felhasználásával beszerzett falugondnoki busz igénybevételével biztosítja a lakossá
g részére
a településen hiányzó, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz. illetve
a
közszolgáltatásokhoz való hozzájutást.
—

—

—

—

5. A hosszú távú terv a 4.1-4.7. pontokban megfogalmazott, felülvizsgálat során módos
ított
célok, elképzelések összessége. E célok, elképzelések megvalósíthatóságát évente
a
költségvetés tervezésével együtt kezelve át kell tekinteni, megvalósulását kétévente
értékelni
kell, 1w szükséges a célok, tervek módosítását el kell végezni.
Bőgöt,2018

hó....nap
Farkas László
polgármester

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

KIVONAT
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 28-i ülésének
jegyzőkönyvéből
12/2018. /V.28./ Számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bögöti Csatomamű Társulatot ( 9612
Bögöt, Tóth Gy. u.12. Adószám : 12995738-1-18 ) 50.000 Ft működési támogatásban
részesíti, melynek forrásaként az önkormányzat 2018. évi költségvetés dologi kiadások
előirányzatát jelöli meg.
A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt. hogy a megáflapitott működési támogatás
átutalásához a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint az önkormányzat 2018. évi
köttségvetéséről szóló rendetetének nódositás előkészitéséről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Farkas László polgármester
dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
Sárvár, 2018. május 29.
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