Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel: 96/351-011
109-9/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 20-án 17. 00 órakor a
Községházán megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselők: György János, Kiss Imre, Óvári Tamás, dr.
Muraközi László, Szelecz Veronika, Virág József, valamint Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző
Dr. Muraközi László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mivel minden képviselő megjelent, az ülést megnyitja. Javasolja napirendnek a
Bursa Hungarica pályázatra vonatkozó, valamint a költségvetésen belüli átcsoportosításokról való
döntést. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú döntéssel - 6 igen szavazattal- elfogadta.
51/2017.(IX.20.) határozat
A képviselő-testület a napirendet a javaslatnak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv hitelesítőnek
Óvári Tamás képviselőt megválasztja.
Napirend tárgyalása:
1./ Bursa Hungarica pályázat
Előadó: dr. Muraközi László polgármester.
Polgármester: Az ülés elektronikus úton illetve telefonon történő sürgős összehívását az indokolta,
hogy a pályázatot be kívánjuk nyújtani és előrébb tolódott a beadási határidőt, továbbá a református
iskola kazánja nem javítható, ezért cserélni kell, illetve a Vízi Társulat kapacitása is most jelentkezett
a belterületi árkok tisztítása kapcsán. Kezdenénk a szokásos Bursa Hungarica pályázattal. Ismertetem
a határozati javaslatot. Ismertetés. A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
52/2017.(IX.20.) határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a 2018. évi Bursa Hungarica
felsőoktatási pályázathoz, és annak csatlakozási nyilatkozatát elfogadja.
A képviselő-testület kiírja a Bursa A és B típusú pályázati kiírást, melynek a beadási határideje 2017.
november 7.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a település hirdetőtábláján és a honlapon a
kiírásokat megjelentesse, illetve az érdeklődő kérelmezőknek a pályázati kiírást átadja.
Felelős: polgármester
Határidő: november 7.
Kiss Imre: Én is kértem némi murvázást a szőlőhegyi területre, pontosabban a Páskom egy
szakaszára. Arról volt szó, hogy erre visszatérünk ősszel. Elég sok mindenre átcsoportosítottunk
azóta komolyabb összegeket, akkor talán ez is sorra kerülhetne.
Óvári Tamás: Igen ez tényleg így volt, ezért ezt én is támogatom, illetve érkezett egy kérés egy
másik belterületi rövid szakasz vonatkozásában is, akkor ezt a kettőt egybe lehetne vonni.
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Polgármester: Javaslom, hogy a napelemes sebességmérős táblára előirányzott összeget
csoportosítsuk át ide, mert a főút tervezett átépítése miatt ezt nem célszerű megvalósítani. A testület
6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
53/2017.(IX.20.) határozat
A képviselő-testület 300.000Ft+ áfa összeget átcsoportosít a közutak üzemeltetése fejlesztési
feladatról a karbantartás feladatra, két útszakasz murvázásának fedezetére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: Az őszi árok karbantartási munkákra a Győri Vízi Társulat tudott rendkívüli kapacitást
biztosítani. Ezek az árkok azonban többnyire a mi fenntartásunkban vannak, ezért 60-40%-os
költségviselésben állapodtunk meg. Így a mi részünkről 700,- eFt. társulati hozzájárulást kell fizetni.
A másik tétel a református iskola elromlott, régi kazánjának pótlása erről már beszéltünk, de a
költségvetésbe nem került be. A tetőn levő napelemek kapacitása közel sincs kihasználva, ezért
elektromos kazánt vettünk és ehhez jön még a beszerelési, illetve átszerelési költség, ami nagyjából a
kazán árával egyező összeg. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jegyző ezekről nem tudott, mert
szabadságon volt.
György János: Ezekkel az igényekkel mi is egyetértünk, de az időzítéssel gond van, ezeket időben
kellett volna ismertetni. Van telefon, van email, elérhetők vagyunk azonnal, részemről ez az utolsó
eset, hogy ezt az eljárást elfogadom. A Pénzügyi Bizottság Elnökeként is nyomatékosan felhívom a
figyelmet, többet ez nem fordulhat elő. Polgármester javaslatára a testület 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
54/2017.(IX.20.) határozat
A képviselő-testület 900.000Ft+ áfa összeget átcsoportosít a köztemetők fenntartása és működtetése
beruházások feladatáról a város és községgazdálkodás karbantartás feladatra, belterületi árkok
tisztítása és a volt református iskola kazánjának cseréje céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: Egyéb kérdés nem lévén, az ülést 17. 40-kor bezárom.

K.m.f.

dr. Muraközi László
polgármester

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Hitelesítő:
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