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Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületenek 2020. augusztus hó 7. napján
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége Bodony, Liget utca 2.

Határozat száma Tárgy
16/2020. (VlIl.7.) Bodony Községi Önkormányzat káresemények helyreállítására VIS

MAJOR támogatási jogcímen pályázat benyújtása
17/2020. (Vlll.7.) Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltségének irattári

selejtezési munkák elvégzésére vállalkozó kiválasztásáról.
18/2020. (VlIl.7.) Bodony Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz

kapcsolódó támogatására kiírt pályázaton való részvétele

Napirend:

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő építményekben bekövetkezett káresemény VIS MAIOR
támogatási igény benyújtásához Saját forrás biztosításáról való döntés.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltségének irattári selejtezési
munkák elvégzésére vállalkozó kiválasztásáról’

Előterjesztő: Vince János polgármester

3. Egyeztetés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatására kiírt pályázaton való részvétel, önrész vállalásáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

4. Egyebek

Jelen vannak: Vince János polgármester
Farkas István alpolgármester
Kovács Dominika képviselő
Szabó Gábor képviselő
Vince-Kovács Katalin képviselő
Fábián Antónia aljegyző



Vince János polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy négy képviselő jelen van, Így az ülést
határozatképesnek mondja ki és megnyitja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Szabó Gábor
képviselő urat javasolja. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselő testületi ülésről hangfelvétel
készül.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a mai ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Szabó Gábor képviselő urat választotta meg.

Vince János polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére vonatkozóan.

Javasolt napirendi pontok:

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő építményekben bekövetkezett káresemény VIS MAIOR
támogatási igény benyújtásához saját forrás biztosításáról való döntés.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltségének irattári selejtezési
munkák elvégzésére vállalkozó kiválasztásáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

3. Egyeztetés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatására kiírt pályázaton való részvétel, önrész vállalásáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

4. Egyebek

Vince János polgármester:
A testület az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően megkapta a mai testületi ülés napirendi
pontjainak anyagát. A rendkívüli ülés összehívását indokolja a pályázatok benyújtásának határideje,
emellett figyelemmel kell lennünk a szabadságolásokra is, sajnos a helyi igazgatás terén egyre
szűkösebb szakmai apparátussal kell dolgoznunk, Bodony hivatalában 2 fő köztisztviselő és
Dominika látja el a település igazgatási feladatait, a szabadságaik összeegyeztetése elég nagyfeladat
itt helyben.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott
el szavazásra bocsátja a rendkívüli testületi ülés napirendi pontjait.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester
által javasolt napirendi pontokat.

1. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Bodony Községi Önkormányzat VIS MAIOR támogatási címen pályázatot kíván ben újtani a
Belügyminisztériumhoz a 2020. június hó 27. napján történt káresemények yreállítási
költségeinek a fedezetére. 2



Az igényelhető és megítélhetőtámogatás maximális mértéke önkormányzatunk esetében legfeljebb
az elismert helyreállítási költségek 90%-nak megfelelő mértékű támogatás.

Káresemények helyszíne:
1. Bodony, Virág utca (44 Hrsz.) melletti partfal,
2. Bodony II. Rákóczi Ferenc utcára (840 Hrsz.) vezető Kata — réti patak hídjának pillére és a partfala.
Káresemények típusai: Partfalomlás, támfalomlás.
3. Bodony Petőfi Sándor utca (627/1 hrsz.) önkormányzati tulajdonú utcában a lezúduló Víz hatására
a régi aszfaltos burkolat több helyen teljesen megsemmisült, lemosódott kb. 150 m hosszan. A
közlekedés az úton rendkívül nehézkessé, veszélyessé vájt.

A támogatási igény benyújtásához saját forrás biztosításáról szóló döntéshez a következő határozati
javaslatot teszem.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2019. év
Saját forrás (biztosítási összeg 7.380.986.- Ft
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis major támogatási igény 73.809.860.- Ft
Források összesen 66.428.874.- Ft

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 73.809.860.- Ft, azaz
hetvenhárommillió:nyolcszázkilencezer:nyolcszázhatvan__forint,__melynek_ fedezetét__az
önkormányzat nem tudja biztosítani. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel
érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik. A károsodott építmények az önkormányzat kötelező
feladatainak az ellátását szolgálják.

Szabó Gábor képviselő:
Kérdezné, hogy a biztosító ehhez nem fizet nekünk semmit? Hogyan működne pályáztatással a
folyamat a kivitelező kiválasztása, ha megnyerjük a pályázatot? Vagy a Bm által kirendelt
kivitelezőt kell elfogadni?

Fábián Antónia aljegvző:
Azt a tájékoztatást adja a szakértői állásfoglalás tegnap érkezett meg. Azt tudtuk benyújtani és az
alapján döntenek. A káresemények részletesen lebontásra kerültek.

Vince János polgármester:
A kivitelező pályáztatás útján kerül kiválasztásra, még nem tudjuk ez a későbbiekben kerül
megbeszélésre. Bejártuk a területeket, ahol a károk keletkeztek, felmérésre került minden
részletesen. Sok helyen elég nagy a gond. Gondolatom szerint, ha ez elkészül a lakosság részéről
sokan örülni fognak, mert a későbbiekben remélhetőleg nem lesz ilyen gond. (p1: Kis Jóska bácsiék,
Éváék)
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Szabó Gábor képviselő:
A vízügytől is kell engedély, kerülethatárokat is ki kell jelölni stb. Nem csak azaz egy lesz, Marci
bátyáéknál is az lesz, csak az magán terület az egy része.

Kérem a testületet, hogy támogassa az önkormányzatot a pályázaton való részvételében és az
önerő biztosításában.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a VIS MAIOR
támogatási jogcímre történő pályázat benyújtását és a pályázathoz szükséges saját forrás
biztosítását.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2020. (Vlll.7.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat 2020. augusztus hó 7. napján megtartott rendkívüli képviselő
testületi ülésén határozott, hogy VIS MAIOR támogatási címen pályázatot nyújt be a
Belügyminisztériumhoz a 2020. június hó 27. napján történt káresemények helyreállítási
költségeinek a fedezetére.

Káresemények helyszíne:
1. Bodony, Virág utca (44 Hrsz.) melletti partfal,
2. Bodony II. Rákóczi Ferenc utcára (840 Hrsz.) vezető Kata — réti patak hídjának pillére és a partfala.
Káresemények típusai: Partfalomlás, támfalomlás.
3. Bodony Petőfi Sándor utca (627/l hrsz.) önkormányzati tulajdonú utcában a lezúduló víz hatására
a régi aszfaltos burkolat több helyen teljesen megsemmisült, lemosódott kb. 150 m hosszan. A
közlekedés az úton rendkívül nehézkessé, veszélyessé vált.
A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2Ol9Tév
Saját forrás (biztosítási összeg 7.380.986.- Ft
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
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Vis maior támogatási igény 73.809.860.- Ft
Források összesen 66.428.874.- Ft

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 73.809.860.- Ft, azaz
hetvenhárommillió-nyolcszázkilencezer-nyolcszázhatvan forint, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja biztosítani. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel

—‘

90



érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik. A károsodott építmények az önkormányzat kötelező
feladatainak az ellátását szolgálják.

1. Bodony, Virág utca (44 Hrsz.) melletti partfal - önkormányzati utak fenntartása - kötelező feladat
2. Bodony II. Rákóczi Ferenc utcára (840 Hrsz.) vezető Kata — réti patak hídjának pillére és a partfala
- vízelvezetés - kötelező feladat
3. Bodony Petőfi Sándor utca (627/1 hrsz.) - önkormányzati utak fenntartása - kötelező feladat

A bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban az önkormányzat rendelkezik vagyonbiztosítással.
A biztosító társaság megnevezése: Groupama Biztosító Zrt.
Biztosítási szerződésszám: 519/835170416
Az önkormányzat az adott káreseményekre igényelt biztosítási összeget.
Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság ás a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat a tulajdonában lévő más vagyontárggyal nem tudja ellátni a kötelező feladatait.
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (1.31.) számú

( Koltsegvetesi Rendeleteben biztositja
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi Pont

Vince János polgármester:
Bodony Községi Önkormányzat árajánlatot kért a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi
Kirendeltsége két irattárának selejtezési munkáinak az elvégzésére. A két irattár selejtezését, a
selejtezési jegyzőkönyv elkészítését, valamint a megmaradt iratanyag alapfokú rendezését összesen
98 iratfolyóméter terjedelemben foglalja magában a selejtezési munkálatok.
Három ajánlattevőtől érkezett árajánlat:

1. Baracskai András e.v. 9029 Győr, Csalogány utca 111. bruttó: 600.000.- Ft
2. Birinyi Tímea e.v. Maklár, József Attila utca 23. bruttó: 490.000.- Ft
3. Gócza Gábor 3399 Andornaktálya, József Attila utca 41/2. bruttó: 560.000.- Ft

Birinyi Tímea Maklár, József Attila utca 23. szám alatti egyéni vállalkozót adta a legkedvezőbb
ajánlatot, ezért javaslom őt megbízni a munkálatok elvégzésével bruttó 490.000.- Ft vállalkozói díj
mellett. Két részletben tudjuk kifizetni az idei év költségvetéséből, illetve a jövő évi költségvetésből.

Szabó Gábor képviselő:
Kérdezné Parádon ki végezte a munkálatokat?

Fábián Antónia aljegyző:
Parádon Birínyi Tímeáék csinálták.

Szabó Gábor képviselő:
Úgy tudja Parádon jó munkát végeztek
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Vince János polgármester:
Kérem a testület szavazatát.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az irattárának
selejtezési munkáinak az elvégzésére Birinyi Tímea Maklár, József Attila utca 23. szám alatti egyéni
vállalkozó megbízását bruttó 490.000.- Ft vállalkozói díj mellett.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2020. (Vlll.7.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020. augusztus hó 7. napján megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésén határozott, a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi
Kirendeltsége két irattár selejtezéséről, a selejtezési jegyzőkönyv elkészítését, valamint a
megmaradt iratanyag alapfokú rendezését összesen 98 iratfolyóméter terjedelemben a munkálatok
elvégzésére Birinyi Tímea Maklár, József Attila utca 23. szám alatti egyéni vállalkozót kívánja
megbízni bruttó 490.000.- Ft vállalkozói díj mellett. A vállalkozói díjat a 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (1.31.) számú Költségvetési Rendeletében és a 2021. évi költségvetésében biztosítja,
akként, hogy 50 - 50 %-ban vállalja a két évben költségvetésének a vállalkozói díjjal történő
terhelését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Önkormányzatunk szeretne idén is pályázatot benyújtani a belügyminiszter által meghirdetett a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8.
pontja alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatására. Önkormányzatunk esetében a támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében
15.000.- Ft/erdei m3 + Áfa. A támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény
lombos fafajta esetében 1.000.- Ft/erdei m3 + Áfa mértékű önrész vállalása. Önkormányzatunk
esetében az igényelt mennyiség a település szociális statisztikai mutatói szerint az Idén 102 m3.
Tehát a szállítási, a feldolgozási költségeken felül a testületnek dönteni kell a támogatás saját forrás
részéről is, mely a maximálisan igényelhető mennyiség esetében 129.540.- Ft. Amennyiben egyetért
a testület a pályázat benyújtásával, illetve az önrész költségvetésünkben történő biztosításával
kérem szavazatukat.

Szabó Gábor képviselő:
Parádsasváron Lajgút István nem tudna nekünk a szállításban segíteni? Vagy valaki környékbeli
vállalkozó? Nagyon fontos, hogy motor fűrészes papírja legyen az illetőnek. A fa ennyibe kerül
15.000.-ft, m3?

Vince János polgármester:
Ha odajutunk több vállalkozót is megfogunk keresni, és megbeszéljük. A Lajgútéknak nincsen teher
autója. A fa ára ennyi. Az állam adja, és ennyiben határozta meg az árát. Szeretném, ha az idén ez
lebonyolódna. A fára nagyobb lesz az érdeklődés.



Szabó Gábor képviselő:
Ha meglesz a támogatás, gyorsan hozunk határozatot és tudjuk osztani a fát. Erre biztosan nagy
érdeklődés lesz, igaz nem hallottam panaszkodást tavaly, talán amiatt, hogy szén lett osztva.

A Képviselő-testület S Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra a pályázat benyújtását és vállalja a
támogatáshoz szükséges önerő biztosítását.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2020. (VIll.7.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormá nyzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által meghirdetett, a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8.
pontja alapján szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím
szerint, 102 m3 kemény lombos tűzifára, 129.540,- Ft, azaz százhuszonkilencezer-ötszáznegyven
forint önerő vállalással benyújtja pályázatát.

Bodony Községi Önkormányzat a pályázati kiírás 6. pontjában foglaltak szerint vállalja továbbá, hogy
az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, valamint
nyilatkozik a rászorultság feltételeit szabályozó hatályos rendelettel való rendelkezésről.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. Egyebek napirendi pont

Vince János polgármester:
Még egy rövid tájékoztatás. A zsidó temetős pályázatunkat befogadták ez egy jó hír. Az Árpád
utcánál elkezdődtek a munkálatok. Kértem árajánlatot a kivitelezőtől a kátyúzásra is, valamint az
elkerülő úton is elindulnak a javítási munkálatok. A kultúrház és buszmegálló ablakainak
felujitasara elkuldtuk a kiirast A piacternel a parkoloval kapcsolatban meg nincs valtozas

( A Magyar Falu programban jelentek meg pályázati lehetőségek, a temetővel, falubusszal
kapcsolatban. Ezekről még fogunk megbeszélést tartani.

Szabó Gábor képviselő:
Az ÉMÁSZ levágta a gallyakat a faluban. Az elszállításról tudni valamit? A lakosság már mérgelődik
e miatt. A héten a sok áramkimaradás miért lehetett? A napelem park miatt? Ez nagyon nem jó a
gépeknek, tönkre is teheti a sok áramszünet. Az ÉMÁSZ nagyon csúnyán vágta lea fákát, nem
visszavágás volt, hanem csonkítás. Az ÉMÁSZ-nál is szépen kellene dolgozni, nem úgy, hogy a fele
ott marad. A nővérkéknél nem lógott bele a fa.

Vince János polgármester:
Azt a tájékoztatást adja igen a gallyak szállítása is megbeszélésre került.
Kijelöltünk a lerakásra helyet és oda kell nekik elszállítani. Tőlünk lesz ott dolgozó, és égetik is el a
gallyakat. Rákérdezek az áram kimaradásokra is. Sok helyen nem jól vágták lea gallyakat. Ez úgy
lenne jó, ha lenne kosaras kocsi ehhez, és úgy tudnának szépen dolgozni.



Farkas István képviselő:
A régi vágásokkor is sok kárt okoztak. Náluk a kertben is olyan ágat levágtak, ami 5-6 év múlva jött
rendbe. Azt kérdezném még, ha valakinek ellopták a kukáját, hogyan lehet igényelni?

Vince János polgármester:
Azt a tájékoztatást adja nem lehet igényelni a Pevik felé jelezni kell, de Sajnos a kukát mindenkinek
magának kell megvennie.

Vince János polgármester:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben további kérdés nem merül fel a
testület részéről, megköszöni a részvételt az ülést bezárja.
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Vi eJános FábianAn onia
polgármester aljegyző
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Szabó Gábor
jk. hitelesítő



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

3243 Bodony, Liget u. 2.
Telefon: 06-36/544-173

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt a 2020. augusztus 7-én pénteken 16~ órakor kezdődő,
rendkívüli képviselő-testületi ülésre.

Az ülés helye:

Napirend:

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége
Bodony, Liget utca 2.

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő építményekben bekövetkezett káresemény VIS MAIOR
támogatási igény benyújtásához saját forrás biztosításáról való döntés.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltségének irattári selejtezési
munkák elvégzésére vállalkozó kiválasztásáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

3. Egyeztetés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatására kiírt pályázaton való részvétel, önrész vállalásáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

4. Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Bodony, 2020. augusztus 3.
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JELENLÉTI ÍV

Bodony Községi Önkormányzat 2020. augusztus hó 7. napján megtartott rendkívüli
képviselő-testületi üléséről

- ~Ccc~o tJ~dt~

Vince János polgármester

Farkas István alpolgármester

Kovács Dominika képviselő

Szabó Gábor képviselő

Vince-Kovács Katalin képviselő

Fábián Antónia aljegyző



Lakosság részéről az ülésen megjelentek:

2



Bodony Kozségi Onkormányzat
Belugyminisztériumhoz a 2020.
koltségeinek a fedezetére.
Az igényelhető és megítélhető
legfeljebb az elismert helyreállítási
A támogatás’ igény benyújtásához
javaslatot teszem

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
S: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Bodony Községi Önkormányzat 2020. augusztus hó 7. napján megtartott rendkívüli képviselő
testületi ülésén határozott, hogy VIS MAIOR támogatási címen pályázatot nyújt be a
Belügyminisztériumhoz a 2020. június hó 27. napján történt káresemények helyreállítási
költségeinek a fedezetére.

Káresemények helyszíne:
1. Bodony, Virág utca (44 Hrsz.) melletti partfal,
2. Bodony II. Rákóczi Ferenc utcára (840 Hrsz.) vezető Kata — réti patak hidjának pillére és a
partfala. Káresemények típusai: Partfalomlás, támfalomlás.
3. Bodony Petőfi Sándor utca (627/1 hrsz.) önkormányzati tulajdonú utcában a lezúduló víz
hatására a régi aszfaltos burkolat több helyen teljesen megsemmisült, lemosódott kb. 150 m
hosszan. A közlekedés az úton rendkívül nehézkessé, veszélyessé vált’
A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2019. év %
Saját forrás (biztosítási összeg 7.380.986.- Ft 10
nélkül)
Biztosító kártérítése -

Egyéb forrás -

Vis maior támogatási igény 73.809.860.- Ft 100
Források összesen 66.428.874.- Ft 90

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
hetvenhárommillió-nyolcszázkilencezer-nyolcszázhatvan forint, mely
önkormányzat nem tudja biztosítani. A képviselő-testület nyilatkozik arról,
érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik. A károsodott építmények az
feladatainak az ellátását szolgálják.

73.809.860.- Ft, azaz
nek fedezetét az
hogy a káreseménnyel

önkormányzat kötelező

Tisztelt Képviselők!

VIS MAIOR támogatási címen pályázatot nyújt be a
június hó 27. napján történt káresemények helyreállítási

támogatás maximális mértéke önkormányzatunk esetében
költségek 90%-nak megfelelő mértékű támogatás.
saját forrás biztosításáról szóló döntéshez az alábbi határozati

Határozati javaslat

1. Bodony, Virág utca (44 Hrsz.) melletti partfal - önkormányzati utak fenntartása - kötelező feladat



2. Bodony II. Rákóczi Ferenc utcára (840 Hrsz.) vezető Kata — réti patak hídjának pillére és a partfala
- vízelvezetés - kötelező feladat
3. Bodony Petőfi Sándor utca (627/1 hrsz.) - önkormányzati utak fenntartása - kötelező feladat

A bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban az önkormányzat rendelkezik vagyonbiztosítással.
A biztosító társaság megnevezése: Groupama Biztosító Zrt.
Biztosítási szerződésszám: 519/835170416
Az önkormányzat az adott káreseményekre igényelt biztosítási összeget.
Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat a tulajdonában lévő más vagyontárggyal nem tudja ellátni a kötelező feladatait.
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (1.31.) számú
Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Vince János polgármester O
Határidő: azonnal

Bodony, 2020. augusztus 3.



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
t: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodonv.hu

Tisztelt Képviselők!

Bodony Községi Önkormányzat árajánlatot kért a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi

Kirendeltsége két irattárának selejtezési munkáinak az elvégzésére. A két irattár selejtezését, a

selejtezési jegyzőkönyv elkészítését, valamint a megmaradt iratanyag alapfokú rendezését

összesen 98 iratfolyóméter terjedelemben foglalja magában a selejtezési munkálatok.

Három ajánlattevőtől érkezett árajánlat:

1. Baracskai András e.v. 9029 Győr, Csalogány utca 111. bruttó: 600.000.- Ft
2. Birinyi Tímea e.v. Maklár, József Attila utca 23. bruttó: 490.000.- Ft
3. Gócza Gábor 3399 Andornaktálya, József Attila utca 41/2. bruttó: 560.000.- Ft

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020. augusztus hó 7. napján megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésén határozott, a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi
Kirendeltsége két irattár selejtezését, a selejtezési jegyzőkönyv elkészítését, valamint a megmaradt
iratanyag alapfokú rendezését összesen 98 iratfolyóméter terjedelemben a munkálatok
elvégzésére Birinyi Tímea Maklár, József Attila utca 23. szám alatti egyéni vállalkozót kívánja
megbízni bruttó 490.000.- Ft vállalkozói díj mellett. A vállalkozói díjat a 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (1.31.) számú Költségvetési Rendeletében és a 2021. évi költségvetésében biztosítja,
akként, hogy 50-50 %-ban vállalja a költségvetési évek terhelését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2020. augusztus 3.
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BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
V 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Tisztelt Képviselők!

Bodony Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a belügyminiszter által meghirdetett a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8.
pontja alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatására. Önkormányzatunk esetében a támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében
15.000.- Ft/erdei m3 + Áfa. A támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény
lombos fafajta esetében 1.000.- Ft/erdei m3 + Áfa mértékű önrész vállalása. Önkormányzatunk
esetében az igényelt mennyiség a település szociális statisztikai mutatói szerint az idén 102 m3.

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által meghirdetett, a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8.
pontja alapján szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím
szerint, 102 m3 kemény lombos tűzifára, 129.540,- Ft azaz százhuszonkilencezer-ötszáznegyven
forint önerő vállalással benyújtja pályázatát.

Bodony Községi Önkormányzat a pályázati kiírás 6. pontjában foglaltak szerint vállalja továbbá,
hogy az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, valamint
nyilatkozik a rászorultság feltételeit szabályozó hatályos rendelettel való rendelkezésről.

Félélős: pol~ármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2020. augusztus 3
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