Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel: 96/351-011
129-10/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 18-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 testület
Óvári Tamás távollétében is határozatképes, az ülést megnyitja. A képviselő-testület a
polgármester javaslatára Szarka Tamást fogadja el jegyzőkönyv hitelesítőként. A képviselőtestület a javaslatot egyhangú döntéssel – 6 igen szavazattal- elfogadta.
71/2016.( X.18.) határozat
A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv
hitelesítőnek Óvári Tamás képviselőt megválasztja.
1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről (írásbeli+szóbeli előterjesztés)
Előadó: dr. Muraközi László polgármester
Polgármester: Az ismertetetteken túl még néhány dolgot elmondanék. Pályázati támogatás
nélkül is megtartottuk a Szent Mihály napot, ami nagyon jól sikerült, aki ott volt az meg is
tapasztalhatta. Köszönöm mindenkinek, aki ebben segítségünkre volt. A rétalapi iskolások
buszoztatása kapcsán volt egy komoly, sokszereplős egyeztetés a múlt héten. A résztvevők a
KLIK, a Közút, az ÉNYKK, a KTI, az iskola, és az önkormányzat a megfelelő leszállóhelyet
keresték a gyerekek számára, mivel a jelenlegi megoldás balesetveszélyes. Abban
megegyeztünk, hogy a hazafelé tartó járat buszmegállója megfelelő, oda a gyerekek
biztonságosan tudnak menni. A megfelelő leszálló helyet megtalálni nagyon nehéz, mert
valamelyik hatóságnak biztosan gondja lesz vele és azért is nehéz, mert csuklós buszról
beszélünk. A résztvevők, abban maradtak, hogy a megoldás további egyeztetéseket igényel.
Egyeztettünk továbbá a Sacra Velo kerékpárút vonatkozásában az evangélikus és a katolikus
egyház helyi képviselőivel, reméljük eredményes lesz az ezzel kapcsolatos pályázat.
Jegyző: Néhány szót had szóljak én is az elmúlt időszakról. Rendben lezajlott a népszavazás.
Folynak a már többször említett ASP rendszer bevezetésének előkészületei, a pályázatunkat
már befogadták. Az engedély nélkül épített/fúrt kutak legalizálásával kapcsolatban kiküldött
tájékoztató anyagot a honlapunkra is feltettük, ennek végső határideje 2018.december 31.
Polgármester: Az elhangzott beszámolót elfogadja a testület? A döntés 6 igen szavazattal,
egyhangú.
72/2016.( X.18.) határozat
A Képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló jelentést elfogadta.

2.) Rendeletalkotás:
- az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
- a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról
Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző
Jegyző: Az előterjesztés tartalmazza a rendelet megalkotásának indokát, a szükséges
egyeztetést lefolytattuk, a NEMFI és Rétalap Község is egyetértett a tervezettel. Ez a rendelet
semmi változást nem jelent az alapellátásban, pusztán a jogszabályoknak való megfelelésről
van szó.
Polgármester: Úgy látom nincs kérdés a rendelettel kapcsolatban, szavazás következik.
Megállapítom, hogy 6 jelenlévő képviselő 6 igen szavazatával megszületett
8/2016. (X.18.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról – a melléklet szerint.
Jegyző: A szociális célú tűzifa rendelet esetében hasonló a helyzet. az indok itt is a
jogszabályváltozás.
Polgármester: Úgy látom nincs kérdés a rendelettel kapcsolatban, szavazás következik.
Megállapítom, hogy 6 jelenlévő képviselő 6 igen szavazatával megszületett
9/2016. (X.18.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és
felhasználásáról– a melléklet szerint.
3.) Település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló: védőnő, háziorvos
Előadó: Halászné Bíró Anita, dr. Menyhárt Miklós
Polgármester: Az írásos beszámolót megküldtük.
Virág József: Rendeződött-e a lefestett kéménytisztító lyukkal kapcsolatos probléma?
Védőnő: Igen, volt egy riasztás a szénmonoxid mérőn, ezért átvizsgálták a kéményt is és a
kazán mellé egy további szellőző cső is beépítésre került. Az ajtó feletti vakolatpergésről nem
tudom, hogy megjavították volna.
Polgármester: Úgy látom nincs kérdés a beszámolóval kapcsolatban, szavazás következik.
Megállapítom, hogy 6 jelenlévő képviselő 6 igen szavazatával elfogadta.
73/2016.( X.18.) határozat
A képviselő-testület Halászné Biró Anita védőnő melléklet szerinti beszámolóját jóváhagyja.
Polgármester: Dr. Menyhárt Miklós egyéb elfoglaltsága miatt, sajnos nem tudja személyesen
ismertetni az általa leírtakat.
Polgármester: Úgy látom nincs kérdés a beszámolóval kapcsolatban, szavazás következik.
Megállapítom, hogy 6 jelenlévő képviselő 6 igen szavazatával elfogadta.
74/2016.( X.18.) határozat
A képviselő-testület dr. Menyhárt Miklós háziorvos melléklet szerinti beszámolóját
jóváhagyja.
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4.) Belső ellenőrzési jelentés: tárgyi eszköz gazdálkodás felülvizsgálata
Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző
Jegyző: A teljes jelentést megküldtem mindenkinek, azt gondolom nem kaptunk
összességében rossz minősítést. A hiányosságokat pótoltuk és jövőre igyekszünk egy
leltározást is beiktatni, az ASP rendszerre történő átállás függvényében, meglátjuk, hogyan
lesz ez lehetséges.
Polgármester: Megállapítom, hogy a belső ellenőrzési jelentést 6 jelenlévő képviselő 6 igen
szavazatával elfogadta.
75/2016.( X.18.) határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi eszköz
felülvizsgálatára vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadja.

gazdálkodás

5.) Egyebek
Kiss Imre: Küldtem át egy pályázati lehetőséget mezőgazdasági munkagép, erőgép
beszerzésére, szerintem egy ilyen igen jó lenne nekünk. Az a gréderezés, amit a tsz. csinál
semmire se jó, mert nem csinál bakhátat és áll a víz az úton.
Virág József: Van egy olyan megállapodásunk a Tsz-szel, hogy cserébe az út menti fák
nyeséséért a külterületi utakat karban tartják és ezzel így nincs gondunk.
Kiss Imre: Erről én nem tudok, de biztosan jobb minőséget lehetne elérni ha, magunk
csinálnánk.
Polgármester: 10 millió forintra lehet pályázni 75%-os intenzitás mellett és két gépet is venni
kéne, aztán kell felvenni valakit, aki kezeli. A péri önkormányzatnak van grédere és kölcsön
is adják, ha kérjük. Ebben a pályázatban lehetőség van külterületi út építésére pályázni, én
inkább ebben látnék lehetőséget, hogy ezt a kritikus szakaszt a Páskomon megcsináltassuk. A
pályázat még nem jelent meg, ez csak egy előzetes tervezet, egy véleményeztetési eljárás
zajlik jelenleg.
György János: Bekövetkezett, amit sejtettünk, ha megcsináljuk az utat a faluban, gyorsabban
fognak hajtani rajta. Szeretném kérni, hogy a Béke utcába kerüljön kihelyezésre 30-as
korlátozó tábla, mert sok a gyerek arrafelé és volt már rossz tapasztalatom ezzel kapcsolatban.
Polgármester: Vannak emberek, akik nem tartják be a szabályokat. A kamionstopot azért
szerencsére sikerült elérni, ha nem is lett jobb az út Győr felé, legalább kevéssé veszélyes. Ez
a hír a Kisalföldben is megjelent, ezt követi még az útfelújításokról és a defibrillátorról szóló
tájékoztatás, hogy lássák Bőnyön is haladnak a dolgok.
Cseszregi Zoltánné: Én is jó hírről tudok beszámolni, a sportmanó egyesület tagja lett
óvodánk. Erről a lehetőségről már korábban volt szó és gyakorlatilag utolsóként még sikerült
csatlakoznunk, a főként városi óvodákat tömörítő programhoz. A foglalkozások elkezdődtek a
faluházban és már a szükséges eszközöket is megkaptuk a Decathlonon keresztül, a
korosztálynak megfelelő méretben. Ezeket használni tudja majd a programban részt nem vevő
többi óvodás is.
Polgármester: Még több sportra is lenne igény, sőt talán keményebbre is. Csányi János itt van
a körünkben, aki Gyárvárosban egy klubot működtet és egyébként Bőny szülöttje.
Csányi János: Szívesen segítünk, ha van ilyen igény. Egyesületünk 1999-ben alakult azzal a
céllal, hogy a kick-box és a thai box sportágat népszerűsítsük, a gyermekkorosztálytól a
felnőttekig.
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Virág József: Van már önkormányzati busz, szóval erre is rá lehet szervezni, ha van rá igény.
Polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, észrevétel nincs az ülést 18.50-kor bezárom.

K.m.f.
dr. Muraközi László
polgármester

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
jegyző
Hitelesítő:
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