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BÖGÖT KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2. A. épület

MEGHÍVÓ

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018.
november 26-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel a Bögöti
Hivatalban közmeghallgatást tart, amelyre meghívom.
Bögöt, 2Ol8. november 23

1: .Frkas László:!
polgármester

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 26-án (hétfőn)
17.00 órai kezdettel Bőgöt Község Onkormányzata hivatalos helyiségében (Bögöt, Assisi
Szent Ferenc utca 2/A.) megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak: Farkas László polgármester,
Koloczné Szalai Ibolya alpolgármester,
Biróné Balogh Boglárka képviselő.
Biró Gábor képviselő.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Csákvári Attila képviselő.
Tanácskozási joal jelen van:
Sütő Károly aljegyző.
Jelen van ovábbá:
Erdeklődő állampolgár 18 fő
Kenesei Viktor jegyzőkönyvvezető.

Farkas László noltármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy
az 5 lé önkormányzati képviselő-testületi tag közül 4 lé Jelen van az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Csákvári Attila képviselő a távolmaradását előzetesen bejelentette.
Farkas László polEármester: Az idei évi költségvetés a tervezett szerint alakult, váratlan
költség nem jelentkezett.
Az év megfelelő időszakaiban a mára már szokásos rendezvények megtartásra kerültek a
kirándulás kivételével, mivel az erre szánt összeg átcsoportosításra került.
A községben a felújítások sikeresen zárultak. ennek köszönhetően több utca is Új burkolattal
büszkélkedhet.
A szennyvízberuházás lezárására még nem került sor. ez a feladat remélhetőleg jövőre
megvalósul. erről egy nyilatkozattétel történt 2018 augusztusában.
A vasútállomáson található kerékpártároló, valamint autóparkoló, kialakítása is megtörtént.
A kátyúzásra I millió ü-ot nyert az önkormányzat, melynek a kivitelezése is megtörtént.
A kerékpárút létesítésére kiírt 15 millió fl-os pályázatra az önkormányzat jelentkezett, siker
esetén a szükséges önerő rendelkezésre áll.
A községben található villanyoszlopokon történt állami beruházás, amely szélessávú internet
elérbetöséget biztosít ajövőben.
Az egészséges ivóvízprogramhoz kapcsolódó szerződéskötés megtörtént, a szerződésben I év
kivitetezési időtartam került meghatározásra.
A községet is sújtó viharok sajnos megrongáltak egy szobrot, melynek a helyreállítási
költsége 650.000 Ft-volt, amely összegre támogatási lehetőséget is meghirdetett az

önkormányzat a lakók felé, ennek köszönhetően 250.000 Ft folyt be e nemes cél érdekében, a
fennmaradó 400.000 Ft-ot a település a költségvetésből fedezte, ennek következményeként
maradt el az idei évben a kirándulás.
A kültéri tároló, amelyben az évszaknak megfelelő kompozíciók, valamint a betlehem is
megtalálható elkészült.
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Az időskorúak támogatásához nélkülözhetetlen, hogy a megfelelő kérvényt, valamint a hozzá
tartozó igazolásokat az önkormányzati hivatalba el kell juttatni.
A „konditerem” fűtési költsége éves szinten 966.629 Ft amelyet az önkormányzat fizet, mivel
a „konditermet” használókkal nem sikerült tárgyalnia, Így a fűtési költség mérséklésére klíma
egység került felszerelésre, amely csak a „konditeremben” biztosít fűtési lehetőséget, Így az
épület egészére elégséges a temperáló fűtés.
Háziorvos betegség miatt sajnos továbbra sincs a községben, így az eddigi feltételeknek
megfelelően a betege]látás továbbra is Sárváron biztosított.
A kormány meghirdette a ‚.Magyar falu programot” amelyben járda, utak felújítására, családi
otthonteremtési kedvezményre. orvosi. és kulturális épületek felújítására és iskolabusz hálózat
kiépítésére lesz majd lehetőség. Az önkormányzat a megvalósu]ás esetén jó ötletnek tartja az
iskolabusz programhoz való csatlakozást.
Szár Andrea: A „konditeremben” kialakult probléma miatt nem kellene-e nyitvatartási időt
bevezetni, illetve zárcserét követően egy megbízonat kinevezni. aki felügyelné a helységet?
Farkas László polármester: Sajnos a „konditermet” használók rendszertelen időpontokban
jelennek meg, így nincs olyan ember aki ezt a feladatot el tudná látni.
Béres Károly: Az október 23.-ai megemlékezésen az RTL televízió adásából kiderült, hogy a
bögöti falubusz is Budapesten volt, hogyan fordulhatott ez elő?
Farkas László pohzármester: Egy bögőti lakos kereste meg, hogy kibérelné a falubuszt, mely a
gépjármű üzemeltetési szabályzatnak megfelelően került bérbeadásra. Az, hogy a bérlő hova
szándékozik utazni a falubusszal az nem tartozik az önkormányzatra.
VarEa Katalin: A ravatalozó ajtajának megjavíttatása mikorra várható?
Farkas László pobzármester: A közeljövőben várható.
Vara Katalin: A buszváró ablaka ki van törve, az önkormányzat nem szándékozik
megjavítani?
Farkas László polármester: Az ablaküveg pótlása kétszer megtörtént, azt sajnálattal veszi
tudomásul, hogy ajavítást követő rövid időn belül ismeretlen tettes ismételten megrongálta.
Varga Katalin: A Vasút utcában található vízelvezető árok tele van a fenyőfa ágaival, úgy
gondolja, hogy illene eltakarítani.
Farkas László polánnester: Az E.ON a felsővezeték védelmében végzett munkálatokat.
Varga Katalin: A Vasút utcában található gödrök kijavítása mikorra várható?
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Farkas László polármester: Az utca felújítása részben megtörtént, Sajnos az Új burkolat
lefektetése addig valósult meg amíg a rendelkezésre álló forrás megengedte.
Vara Katalin: A Deák Ferenc utcában található egy hatalmas gödör, ami balesetveszélyes.
Farkas László yohármester: Köszöni a segítő hozzászólást, utána fog járni.
Varza Katalin: A művelődési háznál található villanyóra szekrény ajtajából hiányzik az üveg,
pótolni kellene.
Farkas László polármester: A kéktúrások bélyegzője ott taláLható, azóta van ez a gond.
Vara Katalin: Köszöni az időskorúak tiszteletére megrendezésre került rendezvényt, Úgy
véli, hogy jól sikerült, a túl hangos zenét leszámítva valamint köszöni Sárvári Közös
Onkormányzati Hivatal dolgozóinak a segítségét.
-

Horváth László: Javasolja, hogy a kéktÚra pecsét kerüljön egy külön dobozba a művelődési
húz falára így a villaityóraszekrényből fakadó balesetveszély elkerülhető.
Farkas László polEánnester: Egyetért, ás köszöni a segítő hozzászólást az jövőben így fog
me2valósulm.
Marton Ferenc: Úgy hallotta, hogy a közútkezelő a falu bizonyos százalékái az utakat
rendben tartja. Hogyan van ez egész pontosan?
Farkas László rol2ármester: A falun belül a Váti, ás a Sárvád utca tartozik a közútkezelőhöz.
Marton Ferenc: A temetőben össze kellene gereblyézni a faleveleket.
Farkas László Jol2ármester: Az esőt követően el lesz végezve a [eladat.
Szár Andrea: Miért nem lehet társadalmi munkát kiírni, hogy a falu szépüljön?
Farkas László rolármester: Sok bögöti lakostól hallotta már, hogy jön segíteni társadalmi
munkát vállalni, de végül sajnos nagyon kevesen jelentek csak meg. Azoknak, akik
megjelentek, és ajövőben is Jönnek segíteni, azoknak előre is köszöni a segítséget.

Farkas László polEármester: További kérdés, hozzászólás nincs. A közmeghallgatást 19:30kor bezárja.
-
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t:Dt. Szijártó Valéria:!
cimzetes főjegyző

JELENLÉT! ÍV
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 26-án megtartott
közmeghallgatásról

:zzai olya
Bíró Gábor
Biróné Balogh Boglárka
Csákvári Attila
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