SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍrVIZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sárvár, Várkerület u 2.

KIVONAT
Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből
19/2018. /XI.26J számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község 2019. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. évi költségvetés tervezési munkái a
benne foglaltak alapján folytatódjanak.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
Sárvár, 2018. november 27.
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SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CLMZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sárvár, Várkerület u 2.

KIVONAT
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből
20/2018. /XI.26J számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Nem közművet
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése 2019. január 1.
2019. december 31.” tárgyú,
Bögöt Község Onkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 13.*-a alapján
lefolytatott egyszerű beszerzési eljárás eredményes volt.
—

Érvényes ajánlatot nyújtott be Szabó Norbert, 9600 Sáiwár, Cukorgyár u. 8. szám alatti
vállalkozó. Nyertes ajánlattevőnek Szabó Norbert, 9600 Súiwár, Cukorgyár u. 8. szám alatti
vállalkozót hirdeti ki tekintettel arra, hogy az ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot. (Nettó teljes euenszolgáltatás összege
(HUF): 306.000,- Ft+AFA.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert közszolgáltatási szerződés mellékelt
szerződéstervezet szerinti aláírására.
A képviselő-testület egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a 2019. évre számított díjkompenzáció
fedezetéül szolgáló bruttó 27.432,- Ft-os összeget az Onkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló rendelet tervezetébe építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
Sárvár, 2018. november27.
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t. melléklet a 20/20 18. 1XL26./ számú képviselő-testületi határozathoz
„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése 2019. január 1.—
2019. december 31.” Bögöt
-

tervezet
Mely létrejött Bögöt község Önkormónyzata (9612 Bögőt, Assisi Szent Ferenc u. 2.,
képviseletében eljár Farkas László polgármester), továbbiakban mint Megrendelő, valamint
Szabó Norbert e.v. (székhely: 9600 Sárvár, Cukorgyár u. 8. nyilvántartási szám:, 1984705;
adószám: 53507367-2-38), továbbiakban mint Kőzszolgáltató között az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Megrendelő a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását,
ártalmatlanításra történő átadását Bögöt község közigazgatási területén kötelező helyi
közszolgáltatás útján jelen közszolgáltatási szerződés keretei között, a vonatkozó
jogszabályok, elsősorban a vízgazdálkodásról 1995. évi LVII. Törvény (továbbiakban: Vgtv.),
valamint a nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó rendelkezései szerint
Közszolgáitató közreműködésével biztosítja.
Közszolgáltató kötelezettségei
1.1. Bögöt közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzése, mely során a Közszolgáltató
a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatás folyamatos
és teljes körű ellátásával elszállítja és elhelyezi a VASWÍZ Zrt. szombathelyi
szennyvíztisztító telepén.
1.2. A Közszolgáltató a szennyvizet telefonon történő megrendelés alapján mennyiségtől
függetlenül kettő munkanapon belül szállítja cl.
1.3. A közszolgáltatás ellátásához a Közszolgáltató alvállalkozót nem vehet igénybe.
1.4. A Közszolgáltató köteles gondoskodni:
a) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép,
eszköz, berendezés biztosításáról, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakember alkalmazásáról;
b) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztések és karbantanások elvégzéséről;
c) a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz ártalmatlanítására az önkormányzat
képviselő-testülete által kijelölt helyek és létesítmények igénybevéte[ét;
d) a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás
tapasztalatairól szóló, részletes költségelszámolással kiegészített tájékoztatás
tárgyévet követő év március 31-ig történő benyújtásáról az önkormányzat képviselö
testületének legalább évenkénti egyszeri alkalommal;

e) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítéséröl
és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetéséről;

D

a fogyasztók Számára hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer
müködtetéséről;

g) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapításáról.
1.5. A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos
valamennyi dokumentumot, nyilvántartást a folyamatban lévő ügyek irataival együtt a
Közszolgáltató a települési önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződés megszűnése
napján átadja.
2. A Megrendelő kötelezettségei
2.1. Megrendelő közigazgatási területén belül a lakosságot tájékoztatja háztartási szennyvíz
begyűjtésével kapcsolatos feladatokról.
2.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt a közigazgatási
területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtést jelen szerződés hatálya
alatt kizárólag a Közszolgáltató végezhet.
2.3. Megrendelő vállalja a településen működtetett különböző közszolgáltatások
összehangolásának elősegítését, valamint a közszolgáltatás hatékony és folyamatos
ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását a Közszolgáltató
részére, annak írásos kérelme alapján a Vgtv. 44/C. (2) bekezdés g) pontjában foglaltak
betartásával.
2.4. Megrendelő a birtokában lévő és a közszolgáltatássai kapcsolatos valamennyi
dokumentumot, nyilvántartást a folyamatban lévő ügyek irataival együtt legkésőbb a jelen
szerződés hatálybalépésének napjáig Közszolgáltatónak átadja.
3. A Közszolgáltató jogosult
3.1. A 4. pontban rögzítettek szerint egytényezős díjszabás szerinti díj alkalmazására.
3.2. Amennyiben kétség merül fel a felek között a tekintetben, hogy az összegyűjtött
háztartási szennyvíz idegen anyagot is tartalmaz, amely ártalmatlanító helyen nem helyezhető
el, Úgy Közszolgáltató a Megbízó képviselőjével azt közösen megvizsgálja, és fenti esetben a
közszolgáltatást megtagadhatja.
4. Díjazás
4.1. Alkalmazott díjtétel (közszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által fizetendő díj):
Nettó ürítési és ártalmatlanítási díj:

2370,- FUm3

A díj tartalmazza a begyűjtés és a szállítás költségét és az ártalmatlanítás díját.
4.2. Megrendelő elismeri és tudomásul veszi, hogy
működéséhez szükséges díj mértéke 2550,- Ft+AFNm3.

a

Közszolgáltató gazdaságos

4.3. Megrendelő vállalja, hogy a 4.1. és 4.3. pontokban meghatározott díjak közötti
különbözetet (180,- Ft+AFA/m3) díjkompenzációként megfizeti a Közszolgáltató részére
havonta, utólag, a benyújtott számlamásolatok alapján azok beérkezését követő 15. napig.
Közszolgáltató a számlamásolatokat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles
benyújtani.

4.4. A kompenzáció összegét csökkenti a Vgt. 44/I.* (1) bekezdése alapján a mindenkor
hatályos költségvetési törvényben szabályozott költségvetési támogatás összege. Felek
megállapodnak, hogy a költségvetési támogatással a támogatás folyósítását követően
számolnak el oly módon, hogy a költségvetési támogatás összege a folyósítást követő
hónap(ok)ban benyújtott, 4.3 Pont szerint számítoLt kompenzációs igényt a költségvetési
támogatás összegének mértékéig csökkenti.
4.5. A 4.4. pont szerinti díjkompenzáció megfizetésére a Vgtv. 44/D.* (8) bekezdése alapján
kerül sor. Közszolgáltató jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a díjkompenzáció
Fizetés megfelel az Európai Unió müködésérőt szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének
az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásra való alkalmazásáról szóló,
2011. december 20-ai 20l2/21/EU bizottsági határozat 4. cikkében foglalt, alább részletezett
elemeknek és egyebekben megfelel az e ha(ározatban foglalt valamennyi egyéb
követelménynek.
a) a közszolgáltatót (a kedvezményezett vállalkozást) jelen szerződés alapján
ténylegesen, egyértelműen meghatározott közszolgáltatási kötelezettség terheli;
b) a díjkompenzáció (az ellentételezés) kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket
tárgyilagos és átlátható módon előzetesen meg lettek állapítva;
c) a díjkompenzáció (az eflentételezés) nem haladja meg a közszolgáhatási
kötelezettségek végrehajtása során felmerülő költségek egészben vagy részben való
fedezéséhez szükséges mértéket, Figyelemmel az érintett bevételekre és az ésszerű
nyereségre;
d) a szükséges ellentételezés mértéke azon költségek elemzése alapján lett
megállapítani, amelyek egy átlagos, jól vezetett és a szükséges eszközökkel
megfelelően felszerelt vállalkozásnál felmerülnének.
4.6. A 4. pontban meghatározott díjtételek módosítására jelen szerződés módosításával,
kizárólag Megrendelő és Közszolgáltató érdekkörén kívül eső objektív körülmények
(különösen jogszabályváltozás, ártalmatlanítási díj változása, jelentős mértékű, 5%-ot
meghaladó éven belüli infláció) estében kerülhet sor.
5. Kapesolattartók:
5.1. Közszolgáltató részéről:
Név: Szabó Norbert egyéni vállalkozó
Cím: 9600 Sárvár, Cukorgyár

ii.

8.

e-mail cím: szabonorbert@gmail.hu
mobiltelefonszám: 06 3097 26414

5.2. Megrendelő részéről:
Név: dr. Kovács Attila
Cím: 9600 Sárvár, Várkerület 2.
e-mail cím: kovacs.attila@sarvar.hu
mobiltelefonszám: +36 304797 334

6. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei:
6.1. Az ingatlan-tulajdonos köteles a nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére
irányuló
igényét bejelenteni
a
Közszolgáltatónak.
6.2. A tulajdonos köteles Megrendelő által megállapított mindenkori a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díjat
a díjfizetésre vonatkozó számla
kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltatónak megfizetni.
—

7. Szerződés hatálya
Jelen szerződés 2019. január 1. napjától
hatályos.

—

2019. december 31. napjáig határozott ideig

8. A Szerződés megszűnése, felmondása
8.1. Jelen szerződés megszűnik:
ci) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával;
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg;
d) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel; vagy
e) felmondással.

8.2. Jelen szerződést Megrendelő két hónapos felmondási idővel felmondhatja:
a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra
vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan
megséni, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja; vagy
b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.
Felmondási ok a Megrendelő részéről különösen:
Vis major eset kivételével a Közszolgáltató igazolhatóan jelentősen
meghaladóan késlekedik a közszolgáltatás ellátásával.

-

—

5 munkanapot

—

-

-

A Közszolgáltató ellen felszámolási, végelszámolási, vagy csödeljárás indul
A Közszolgáltató jogosultsága a tevékenység végzésére megszűnik.

8.3. Jelen szerződést Közszolgáltató hat hónapos felmondási idővel, a közszolgáltatás
felmondási határidő végéig változatlan feltételekkel történő ellátása mellett felmondhatja,
amennyiben:
Megrendelő a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét
a
közszolgáltató felszólítása ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak
kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy

ci)

—

—

b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a

közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerzödésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges
ésjogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
Felmondási oka Közszolgáltató részéről különösen:
Megrendelő a 4.2. pontban és 4.4. pontban vállalt kötelezeitségével indokolatlanul
késlekedik.
-

9. Záró rendelkezések
A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződésből adódó vitáikat elsődlegesen tárgyalás
útján próbálják rendezni. Jogvita esetén az általános hatáskörű és illerékességü bíróság jár el.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos jogszabályok
iránymutatásai a mérvadóak.
Jelen szerződés módosítása írásos formában, mindkét fél aláírásával hatályos.
A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás után helybenhagyólag
írták alá.
Kelt: Bögöt, 2018
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SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍNIZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sárvár, Várkerület u 2.

KIVONAT
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből
21/2018. /XI.261 Számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bögöt Község 2018-2023. időszakra szóló
Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
Sárvár, 2018. november27.
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SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sárvár, Várkerület u 2.

KIVONAT
Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből
22/20 18. /XI.26./ Számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20t8. év novemberében
megállapításra kerülő gyermekek egyszeri támogatásának a mértékét jogosultanként 10.000 Ft
összegben határozza meg.
Határidő; azonnal
Felelős: Farkas László polgármester

Sún’ár, 2018. november 27.
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SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CflvIZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sárvár, Várkerület u 2.

KIVONAT
Rögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből
23/20 18. 1XL26./ Számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervét a melléklet szerinti
tartalommal állapítja meg.
Határidő; azonnal
Felelős; Farkas László polgármester
Súrvár,

2018. november 27.
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1. melléklet a23/2018. /XI.26./számú képviselő-testületi határozathoz

RÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2019. évi
MUNKATERVE
Az ülés időpontja:

Napirend:

Február:
1.1

Onkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletének módosításáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2.!

Bögöt község Önkormányzata 2020-2022.
tervének jóváhagyása
Előadó: Farkas László polgármester

3./

Önkormányzati rendektalkotás az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről.
Előadó: Farkas László polgármester

41

Bögöt Község Önkormányzata 2019.
Tervének jóváhagyása
Előadó: Farkas László polgármester

5.1

Beszámoló ajegyző 2018. évi adóztatási tevékenységéről.
Előadó: Farkas László polgármester

6.1

Egyebek.

1.!

Onkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2018. évi
költségvetési gazdálkodásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

21

Beszámoló a 2018. évi be]sö el]enőrzési tevékenységről.
Előadó: Farkas László polgármester

3./

Egyebek.

1.!

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018.
évi ellátásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2.1

Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi
költségvetési rendeletének módosításáról.
Előadó: Farkas László polgármester

3.!

Bögöt Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseiről
szóló statisztikai összegzés jóváhagyása
Előadó: Farkas László polgármester

4.!

Egyebek.

évi

évi

középtávú

Közbeszerzési

Április:

Május:

Szeptember:
1.!

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2019. évi
költségvetési rendeletének módosításáró].
Elöadó: Farkas László polgármester

2.!

Beszámoló az önkormányzat 2019. I. félévi költségvetési
gazdáI kodásúró I.
Előadó: Farkas László polgármester

3.!

Csatlakozás a Bursa Hungarica
pályázathoz.
Előadó: Farkas László polgármester

4.!

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása.
Előadó: Farkas László polgármester

5.!

Szerzödéskötés hóe[takarítási feladatok eLlátására Bögöt Község
közterületein a 20 19-2020. évben.
Előadó: Farkas László polgármester

6.1

Az időskorúak támogatása összegének megállapítása.
Elöadó: Farkas László polgármester

7.!

A gyermekek egyszeri támogatása összegének megállapítása.
Elöadó: Farkas LászLó polgármester

8.1

Egyebek.

1.1

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2019. évi
költségvetési rendeletének módosításáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2.1

Beszámoló az önkormányzat 20t9.
gazdálkodásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

3.!

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési
elfogadása.
Előadó: Farkas László polgármester

4.1

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó: Farkas László polgármester

5.!

Hungarica
Bursa
Felsőoktatási
Önkormányzati
ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek eLbírálása.
Előadó: Farkas László polgármester

Felsőokta[ási

ösztöndíj

November:

évi

I-III.

negyedévi

koncepciójának

6.1

„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése”
tárgyú egyszerű beszerzési eljárásban az eljárás eredményének
megállapítása és a közszolgáltatási szerződés jóváhagyása.
Előadó: Farkas László polgármester

7.!

Egyebek

December:
KÖZMEGHALLGATÁS
1.1

Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi
átmeneti gazdálkodásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

2.1

Az önkormányzat 2020. évi munkatervének megállapítása.
Előadó: Farkas László polgármester

3.!

Az önkormányzat 2020. évi belső
elfogadása.
Előadó: Farkas László polgármester

4.!

Egyebek

ellenőrzési

tervének

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

KIVONAT
Dögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből
24/2018. /XI.26./ számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018-2019. évi téli időszakra
vonatkozóan a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. (5) bekezdése a]apján
kötelező feladatát képező, a közútkezelői feladatok köré tartozó hóeltakarítási feladat
ellátásáról Kiss Miklós Péter vállalkozóval (cím: 9611 Csénye, Ady u. 10.) határozat
mellékletét képező kötendő szerződés révén gondoskodik.
-

-

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező
szerződést aláitja.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László polgármester
2018. november27.

-

(F

(

-t

-
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1. melléklet a 24/2018. /XL26./ számú képviselő-testületi határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
SZERZÖDÖ FELEK
I. Bögöt Község Önkormányzata
9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc u. 2.
Adószáma: 15423627-1-18
Képviseli: Farkas László polgármester
II. Kiss Miklós Péter
Cím: 9611 Csénye, Ady u. 10.
Családi gazdaság azonosító
(a továbbiakban együtt: felek)
1. A felek rögzítik, hogy a közúti közlekedésröl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban:
törvény) 34. * (5) bekezdése értelmében a közútról történő hó eltakarítás, továbbá az Út
síkossága elleni védekezés a közút kezelöjének a feladata.
2. Jelen szerződés célja, hogy Bögöt Község valamennyi a törvény hatálya alá eső a
szerződés mellékletében felsorolt szilárd burkolatú belterületi útjainak hómentesítésével
kapcsolatos köztisztasági feladatok folyamatos és szükségszerű ellátása biztosított legyen.
-

-

3. Bögöt Község Önkormányzata tulajdonát képezi 1 db. gumiszegéllyel ellátott toló lap,
amely a Kiss Miklós Péter tulajdonát képező Kiss Miklós PéterLF746 forgalmi rendszámú
MTZ munkagépre csatlakoztatva alkalmas közúti hó eltolási munkák végzésére.
4. Kiss Miklós Péter vállalja, hogy a szerződés aláírása és 2019. március 31. közötti
idöszakban az önkormányzati kezelésű utakon a hó eltolási feladatokat a törvényben, illetve a
helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (1.28.) GKtvI rendeletben
meghatározottak szerint ellátja, azzal, hogy a hó eltolását Bögöt Község polgármestere
telefonos bejelentésére a bejelentés napján végzi el. A szerződés fennállása alatt e
kötelezettség elmulasztásából fakadó felelősség Kiss Miklós Pétert terheli.
5. Az ellenszolgáltatás egyeztetett hótolásonként 5 liter gázolaj Nemzeti Adó és vámhivatal
bonlapján elérhető mindenkori üzemanyag ára. Felek megállapodnak, hogy Bögöt Község
Onkomiányzata az üzemanyag költségekhez történő jelen pont szerinti hozzájárulást 2019.
március 31. napján a teljes szezon tekintetében elkészített és Bögöt Község Onkormányzata
részéről igazolt kimutatás alapján kiállított számla ellenében, 15 napos fizetési határidővel
fizeti meg.
6. Az aktuális hó eltolási munkálatok egyeztetésére Farkas László polgármester és Kiss
Miklós Péter jogosultak.
7. A felek a szerződést közös megegyezéssel. illetve 30 napos felmondási idővel
megszűntethetik, az addig elvégzett és igazolt munka díjának megfizetése mellett.

A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
A szerződő felek a Jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóvábagyólag
és saját kezűleg írták alá.
Bögöt, 2018

Farkas László
polgármester
Bögöt

Pénzügyi ellenjegyző:

Halászné Udvardi Sarolta
Gazdasági vezető

Kiss Miklós Péter
őstermelő

Nlelléklet:

A „Szerződéskötés hó eltakarítási feladatok ellátására Rögöt Község közterületein 2018-2019.
évben” tárgyú vállalkozási szerződéshez
A hócitakarítással érintett önkormányzati utak felsorolása:
1.
40 helyrajzi szám
Vasút utca
2.
52 helyrajzi szám
52 brsz. belterületi
3.
54 helyrajzi szám
Petőű Sándor utca
4.
71/I helyrajzi szám
Ady Endre és Jókai
5.
94 helyrajzi szám
Kossuth Lajos utca
6.
95 helyrajzi szám
Tóth György utca
106 helyrajzi szám
7.
Sárvád utca
8.
152 helyrajzi szám
Deák Ferenc utca
9.
182/1 helyrajzi szám
Autóbusz forduló, hő
10. 193 helyrajzi szám
193 hrsz. belterület
11. 200 helyrajzi szám
200 hrsz. belterület
12. 202 helyrajzi szám
202 hrsz. belterület”

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

KIVONAT
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 26-i zárt ülésének
jegyzőkönyvéből
25/2018. JXI.26.I számú képviselő-testületi határozat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselö

—

testülete:

A.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójára beérkezett pályázatok közül az alábbi felsorolásban szereplő 2 pályázó
részére 10 hónapra, havi 2.500,- Ft összegű támogatást állapít meg:
1. Büki Alida
2. Palej Márk

9612 Bögöt, Kossuth Lajos utca 6.
9612 Bögöt, Vád u. 1.

B.) Bögöt Község Önkormányzata Képviselő testülete az ösztöndíjpályázathoz szükséges
saját részt 50.000,- Et-ban határozza meg és kötelezettséget vállal ezen összegnek az
önkormányzat 2019. évi költségvetésben történő tervezésére.
—

Határidő; 2018. december 7., illetve a 2019. évi költségvetésről szóló
rendelet megalkotásának időpontja.
Felelős; Farkas László polgármester
SÚYVÚr, 2018. november 27.
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