Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel: 96/351-011
92-10/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 26-án 17.00
órakor a Községházán megtartott képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselők
Tanácskozási joggal megjelent: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző
Dr. Muraközi László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületváltozatlanul határozatképes, az ülést megnyitja.
55/2015.(XI.26.) határozat
A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv
hitelesítőnek, Vaskó Zsuzsanna képviselőt megválasztja.
Napirend tárgyalása:
1.) Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről (mellékletben.)
Jegyző: A Polgármester úr fogászatról jön ezért a hosszabb ismertetéseket én fogom mondani.
Kiegészítve a leírtakat röviden ismertetném szóban a két ülés között történt fontosabb
eseményeket. Október 30-án a szokásos körülmények között megkoszorúztuk a Hősök
Emlékművét és elhunyt képviselőtársaink sírjait. A Bőnyön áthaladó főút felújításával, illetve
a falu közepén található csomópont biztonságosabbá tételével kapcsolatban ismételten
megkerestük az illetékeseket, Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt, Kara
Ákos országgyűlési képviselőt és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t. Érdemi választ nem
kaptunk. A szőlőhegyi buszjáratokkal kapcsolatban újabb - úgy tűnik eredményes
egyeztetéseket folytattunk, ez Kiss Imre képviselő érdeme. Ez azt jelenti, hogy több busz fog
oda betérni. Otthonában köszöntöttük a 95 éves Baranyai Jánosné, Margit nénit. November
21-én tartottuk a hagyományos Idősek Napi rendezvényünket, a megjelentek nagyon jól
érezték magukat. November 24-én megtörtént a Győri Geotermikus Projekt átadása, melynek
helyszíne a bőnyi hőközpont volt. Az eseményről megjelent tudósításokkal sok helyen lehetett
találkozni. A négyoldalú szerződést a périek is elfogadták, az aláírásra még nem került sor.
A napirendi pontot - 7 igen szavazattal - egyhangúlag fogadta el a testület.
56/2015.(XI.26.) határozat
A polgármester jelentését a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről a testület jóváhagyólag tudomásul vette.
2.) Település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló
Jegyző: Dr. Menyhárt Miklós ügyeletes, ezért sajnos nem tudja személyesen ismertetni az
általa leírtakat.

György János: Miattam került keddről a mai napra a testületi ülés és ezért nem lett jó neki, ezt
sajnálom. A beszámoló igen alaposra sikeredett és vannak benne figyelemre méltó részek. Azt
gondolom meg kell találni az alkalmat, hogy személyesen is beszéljünk erről, de
természetesen ez nem gátolja meg most a beszámoló elfogadását.
Bőhm Csaba: Az épület elmúlt 15 éves most már vannak karbantartási szükségletek, ezeket
rendezni kell. A lépcsőt szerintem nem lehet korrektül javítani, az látszik, hogy voltak
próbálkozások, térkővel kellene megoldani és talán az előtte levő részt is, mert van ahol
csúnyán megsüllyedt.
Virág József: A szalagfüggönyt is ki kell cserélni, nem olyan nagy dolog.
A háziorvos beszámolóját - 7 igen szavazattal- egyhangúlag fogadta el a testület.
57/2015.(XI.26.) határozat
A képviselő-testület dr. Menyhárt Miklós háziorvos melléklet szerint beszámolóját jóváhagyja.
Halászné Biró Anita: A háziorvosi beszámoló kapcsán említett balesetveszélyes lépcső, hátul
a mi bejáratunkat is jellemzi, ha sor kerül felújításra azt is kérném belevenni. A bejárat feletti
részt is át kellene vizsgálni, mert vakolathullást észleltünk. A kéményseprő pedig a kémény
tisztítónyílásával nincs megelégedve.
György János: Azt gondolom, ezeket nem feltétlenül itt kellene jelezni, tessék javítani a
kommunikáción a hivatallal.
A védőnő beszámolóját - 7 igen szavazattal- egyhangúlag fogadta el a testület.
58/2015.(XI.26.) határozat
A képviselő-testület Halászné Biró Anita védőnő melléklet szerint beszámolóját jóváhagyja.
3.) A 2015. évi költségvetés 3/4 évi végrehajtásáról szóló tájékoztató
Jegyző: Ez a tájékoztató a régen kötelező beszámolót idézi, azt gondoljuk, hogy egy ilyen
rövidített verzió még hasznos lehet, a költségvetés háromnegyed éves módosításának
előkészítésére is. Ismertetést követően 7 igen szavazattal fogadja a testület a határozatot.
59/2015.(XI.26.) határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.
4.) Rendeletalkotás: - a 2015. évi költségvetés módosításáról
- HÉSZ módosításáról
Jegyző: Az írásos előterjesztést a Pénzügyi Bizottság a mai napon megtárgyalta.
Bőhm Csaba: A Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy időarányosan megfelelő a teljesítés,
természetesen a pályázathoz kötött beruházások eleve bizonytalanok voltak, ebből a menzára
forráshiány miatt nem kaptunk támogatást, az utakra kaptunk, de ennek a kivitelezésére a
következő évben kerülhet sor. A Pénzügyi Bizottság a rendeletmódosítást az előterjesztésnek
megfelelően elfogadásra javasolja. A döntés- 7 igen szavazattal- egyhangúlag megszületett a
9/2015.(XI. 26.) önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Jegyző: Először szükséges egy a Településszerkezeti tervet módosító határozatot meghozni és
ezt követően kerülhet sor a rendeletmódosítás elfogadására. Ismertetést követően 7 igen
szavazattal fogadja a testület a határozatot.
60/2015. (XI.26.) határozat
1. Bőny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Településszerkezeti Tervének módosítását az

jóváhagyja

Bőny

Község

Ö-TSZTM-1 és az Ö-TSZTM-2 tervlap szerint.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Bőny Község
Szabályozási Terve és Bőny Község Helyi Építési Szabályzat című dokumentumokban,
valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett
államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és társadalmi szervezeteknek.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2015. december 31.

Jegyző: A rendeletmódosítás a rendezési tervmódosítás lezáró momentuma, legalább 30
napnak el kell telnie a megalkotástól a hatálybalépésig, ezért 2016. január 1-én lépne
hatályba. A képviselő-testület 7 igen szavazattal fogadta el a rendeletet.
10/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet - Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 12/2005.(XII.31.) rendelet módosításáról
5.) Óvoda alapító okiratának módosítása
Jegyző: Az előterjesztésben ismertettem a módosítás szükségességének indokait, kiküldtük a
módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A módosítás legfőbb
indoka, mint általában a jogszabályváltozás. A képviselő-testület a javaslatról - 7 igen
szavazattal - egyhangúlag döntött.
61/2015. (XI.26.) határozat
1.) Bőny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bőnyi Szivárvány Egységes ÓvodaBölcsőde –a határozat 1. mellékletét képező –Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt –a határozat 2. mellékletét képező –Alapító Okiratát jóváhagyja.
2.) Bőny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 10.
6.) 2016. évi Belső ellenőrzési terv
Bőhm Csaba: A tervet előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolja.
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Jegyző: A munkát a 2016-os évben is a GYTKT által megbízott, megfelelő kompetenciájú
ellenőr végzi, önkormányzatonként fizetünk érte. A képviselő-testület a javaslatról - 7 igen
szavazattal - egyhangúlag döntött.
62/2015.(XI. 26.) határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési tervet a
melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. december 31.
7.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Jegyző: Írásban elkészítettük a javaslatunkat a napirendre vonatkozóan. A Pénzügyi Bizottság
előzetesen megvitatta és elfogadásra javasolja.
Bőhm Csaba: Ez a pályázat már talán 15 éves múltra tekint vissza, sokáig a Megyei
Önkormányzat is támogatta az első helyen kiemelt pályázót, ez már nem így van. Az idei
évben 7 fő adta be a pályázatot, vannak új nevek is, de vannak olyanok is, akiket sok éve már
támogatunk ilyen módon. Elutasítani senkit sem szoktunk. A pénzügy bizottság megtárgyalta
a javaslatot és azt elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület a javaslatról - 7 igen szavazattal - egyhangúlag döntött.
63/2015.(XI.26.) határozat
Bőny Község Önkormányzata 2016. évi Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról a melléklet szerint döntött.

Felsőoktatási

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. december 7.
8.) Társulási megállapodás módosítása: Bakony-ér Többcélú Társulás
Jegyző: Az előterjesztésben részletesen szerepel az ismételt módosítás indoka, illetőleg hogy
miért szükséges a márciusi határozat visszavonása. Reméljük ez a módosítás már megfelelő
lesz és a kincstár is befogadja.
A képviselő-testület az írásbeli javaslatáról - 7 igen szavazattal - egyhangúlag döntött.
64/2015. (XI.26.) határozat
A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás elfogadásáról

szóló,

Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2015.(III. 31.) határozatát visszavonja,
egyidejűleg a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról szóló,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást jelen jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bakony-ér Többcélú Társulás Társulási
Tanácsát a döntésről tájékoztassa.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 15.
9.)Egyebek: - bejelentések
- interpellációk
Jegyző: Az iskola részéről érkezett a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban írásbeli kérés, hát
némileg megkésve, de állítólag a képviselők is személyesen megkapták.
Virág József: Engem személyesen felháborított a levél, éppen eleget adtunk az iskolának az
idei évben és akkor arra se méltatnak, hogy ezeket ismertessék. Az a legkevesebb, hogy
elmondják minden fórumon, hogy mi mindennel segítettük őket. Kicseréltük a tornaterem
ablakait és ajtóit, napelemek kerültek a tetőre, biztosítottunk buszt sportversenyre,
fogorvoshoz, és mi fizetjük az iskolában a néptánc oktatását teljes egészében. Nem azt
mondom, hogy ne adjunk, de az legyen tudott, hogy igenis fontos nekünk az iskola és erre mi
költünk, nem is keveset. Adjunk most is, de az önkormányzat képviselői adják át, hogy a
gyerekek és a szülők is tisztában legyenek a jó szándékunkkal.
Balogh Zsolt: Ez a támogatói lista példálózó volt, ezért nem kerül felsorolásra minden, de mi
minden lehető alakalommal elmondjuk, hogy milyen támogatást kapunk az önkormányzattól.
Egyébként a levél megírása óta is kaptunk már újabb támogatást, többek között egy
helytörténeti kiállításra való anyagot. Minden segítséget ezúton is szeretnék megköszönni,
mert sajnos olyan helyzetben vagyunk, hogy minden támogatás ránk fér.
Vaskó Zsuzsanna: A karácsonyi ajándékozás emlékeim szerint mindig a képviselők
közreműködésével zajlott esetleg mi pedagógusok segítettünk a kiosztásban.
A képviselő-testület az elhangzott javaslatról - 7 igen szavazattal - egyhangúlag döntött.
65/2015. (XI.26.) határozat
A Bőnyi Szent István Király Általános Iskola tanulóinak karácsonyi ajándékozására 200 000,Ft támogatást biztosít a képviselő-testület, az ünnepségen az önkormányzat képviselői nyújtják
át az ajándékokat.
Bogdán László: A közvilágítással kapcsolatban már többször tettünk bejelentést, de nem
jöttek ki.
Kiss Imre: Beszéltem én is velük, az a probléma, hogy bizonyos lámpatípusokhoz már nincs
utánpótlás. Ráférne a hálózatra a korszerűsítés, le kellene ledes rendszerre cserélni.
Balogh Zsolt: A mögöttünk levő árok takarítása félbemaradt vagy a ledarált nádat még
kiszedik a mederből, mert szerintem, ha így marad az csak akadály lesz.
Bőhm Csaba: 20 év távlatában messze ez a legjobban működő vízi társulat és ezt úgy
mondom, hogy sokat fizetünk nekik a földjeink után, de látjuk az elvégzett munkát, jól lehet
velük együttműködni is, van látszata a tevékenységüknek.
Polgármester: Egyéb kérdés nem lévén, az ülést 18.25-kor bezárom, köszönöm a mai munkát.

K.m.f.
dr. Muraközi László
polgármester

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
jegyző
Hitelesítő:
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