Bőny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel: 96/351-01
100-3/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 22-én 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
Cseszregi Zoltánné óvodavezető
Óvári Tamás Pénzügyi Bizottság külsős tagja
Bogdán László alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
határozatképes, dr. Muraközi László polgármester és György János képviselő távollétével, az
ülést megnyitja. A napirend elfogadása és a jegyzőkönyv hitelesítő személye egyhangú
döntéssel- 5 igen szavazattal- történik.
13/2014.(IV.22.) határozat
A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv
hitelesítőnek Vaskó Zsuzsa képviselőt megválasztja.
Napirend tárgyalása:
1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: jegyző
Jegyző: A polgármester urat betegsége idején az Alpolgármester Úr helyettesíti,
előreláthatólag április végéig lesz szanatóriumban és aztán reméljük újra a régi lesz. Ezért a
mai ülésen többnyire én fogok tájékoztatást adni, mert napi szinten én vagyok itt. Beszámoló
írásban mellékelve, melyet a testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal- fogad el.
14/2014.(IV.22.) határozat
A képviselő-testület beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja.
2.) Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Sárközi Zoltánné
Sárközi Zoltánné: Évente rendszeresen visszatérő kérdés szokott lenni, hogy miért van ekkora
eltérés a betervezett és a befolyt adó között. A tervezésnél a MÁK által számított
adóerőképességből indulunk ki és ezt kerekítjük kicsit lefelé óvatosságból, de ebből még úgy
gondolom nem volt baj. A tavalyi évben nálunk maradtak nagyobb összegű túlfizetések is,
amit idén már nem fognak befizetni, mert csak beszámítjuk az idei kötelezettségbe.
Ezenkívül, vannak egyéb előre nem számolható mozgások illetve természetesen

behajthatatlan követelések is. Beszámoló írásban mellékelve, melyet a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal- fogad el.
15/2014.(IV.22.) határozat
Bőny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi adóztatási tevékenységéről szóló
beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja.
Felelős:
Határidő:

jegyző
azonnal

3.) Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenyégéről
Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
Jegyző: A beszámolót írásban kiküldtük lényeges változások a pénzügyi területen történetek.
Gyakorlatilag a 2013-as évben kicserélődtek a kollégák, de úgy gondolom zökkenőmentesen
sikerült a váltás. Véglegesítettem a nálunk gyakornokoskodó Bilánics Cintiát is, mert
elégedettek vagyunk a munkájával és a hozzáállásával. A képviselő-testület a beszámolót
egyhangú döntéssel - 5 igen szavazattal- elfogadta
16/2014.(IV.22.) határozat
Bőny Község Önkormányzata képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

jegyző
azonnal

4.) Éves belsőellenőrzési jelentés 2013.
Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
Jegyző: Előadja, hogy az éves ellenőrzési jelentést a polgármesternek a zárszámadással
egyidejűleg képviselő-testület elé kell terjesztenie. Ez azt jelenti, hogy zárszámadáskor kell
számot adni arról, hogy az önkormányzat a belső ellenőrzést az évben milyen formában
oldotta meg és milyen intézkedéseket tett. Tájékoztatja a testületet, hogy a feladatot a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás látja el, még az idei évben is. A belső ellenőr a 2013. évre
vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentést határidőn belül elkészítette és a javasolt
intézkedést végrehajtottuk. Ahogyan az előző évben is korlátozottan megfelelt lett a
minősítésünk, azt jelenti, hogy jó.
Bogdán László alpolgármester a beszámolót elfogadásra javasolta. A képviselő-testület a
beszámolót egyhangú döntéssel - 5 igen szavazattal- elfogadta
17/2014.(IV.22.) határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzésről
szóló éves jelentést és az annak végrehajtására tett intézkedéseket elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

5.) 2013. évi költségvetési beszámoló
Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
Bőhm Csaba: A Pénzügyi Bizottság a 2013. évre vonatkozó beszámolót áttekintette, a
zárszámadást rendben találta és elfogadásra javasolja. A gazdálkodást anyagi helyzete
biztonságos és megnyugtató mértékű 57 milliós tartalékkal rendelkezünk.
A képviselőtestület a beszámolót egyhangú döntéssel - 5 igen szavazattal- elfogadta.
18/2014.(IV.22.) határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi zárszámadás általános
értékelésére vonatkozó beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6.) Rendeletalkotás: - a 2013. évi költségvetés IV. negyedévi módosítása
- 2013. évi költségvetési zárszámadás
Előadó: jegyző
Jegyző: Ez a rendeletmódosítás szükséges ahhoz, hogy a 2013-as év zárását el tudjuk majd
fogadni, ezzel történik meg ugyanis a IV. negyedévi változások követése a költségvetési
rendeletben.
Bogdán László alpolgármester a 2013. évi költségvetés módosításra vonatkozó rendeletet
elfogadásra javasolta. A képviselő-testület a beszámolót egyhangú döntéssel - 5 igen
szavazattal- elfogadta:
2/2014.(IV. 22.) ÖK rendelet a képviselő – testület és szervei 2013. évi költségvetéséről
szóló 1/2013. (II. 15.) rendeletének módosítására
Ezt követően Bogdán László alpolgármester a 2013. évi zárszámadásról szöveges értékelését
tartalmazó előterjesztést elfogadásra javasolta. A képviselő-testület az előterjesztést egyhangú
döntéssel - 5 igen szavazattal- elfogadta:
19/2014.(IV.22.) határozat
A képviselő-testület a 2013. évi zárszámadás szöveges értékelését az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ezt követően Bogdán László alpolgármester a 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletet
elfogadásra javasolta. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet egyhangú döntéssel - 5
igen szavazattal- elfogadta:
3/2014.(IV.22.) ÖK rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről és felterjesztéséről gondoskodjon.

7.) BM- Közbiztonság növelését szolgáló pályázat
Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző
Jegyző: Ezt a pályázatot önkormányzatok számára akár 100%-os támogatással írta ki a BM,
ez azt jelenti, hogy az áfát is magában foglalja, mivel ezen a területen nem vagyunk
jogosultak a visszaigénylésre. Az, hogy ki kap 100%-os támogatást a jogszabályból sajnos
nem derül ki. A pályázathoz csak egy táblázatot kell kitölteni és csatolni az árajánlatot a
kamerarendszerről, a határidő 2014. április 23. Pusoma Norberttől és a Patenttől is kaptunk
árajánlatot. Lényeges különbség van a két ajánlat között, mindkét ajánlatot kiküldtük
mindenkinek.
Vaskó Zsuzsa bejelenti, hogy érintettsége okán nem vesz részt a szavazásban.
Az alpolgármester javaslatára a képviselő-testület 3 igen szavazattal egy nem ellenében
következő határozatot hozta:
20/2014.(IV.22.) határozat
Bőny Község Önkormányzata pályázatot nyújt be „a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról” szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendeletben
meghatározott térfigyelő kamerarendszerre.
A rendelet 2.§ (1) bekezdés pontja szerint a támogatás maximális mértéke a fejlesztéshez
szükséges összeg 100%-a lehet. Önkormányzatunk adósságkonszolidációban, törlesztési
támogatásban nem részesült, ezért az előző évben forráshiány miatt elutasított támogatási
kérelmünket ismételten 100% támogatást remélve nyújtjuk be. A pályázat tárgya:” Térfigyelő
kamerarendszer kiépítése Bőnyön”.
A bruttó pályázati összeg 6.469 063 a Patent Biztonságtechnika Kft. (9024 Győr Mécs L. u.
7.) árajánlata alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2014. április 23.
Felelős: alpolgármester
8.) Egyebek: - bejelentések
- interpellációk
Bőhm Csaba: Térjünk ki még a Kiss Imre féle válaszlevélre. Én a magam részéről úgy
gondolom, hogy nem változtatnék a korábbi álláspontunkon. Nem támogatom, hogy egy
belterülettől távolabb eső külterületet, vagy esetleg néhány kisebb foltot belterületbe vonjunk.
Azt, hogy a rendezési terv elfogadása nem a megfelelő eljárási rendben, a nyilvánosság
kizárásával történt volna, kikérem magamnak. Abban az időben én voltam a polgármester és
minden szükséges lépést betartottunk, különben a főépítész visszadobta volna az anyagunkat.
Az ipari parki terület kialakítása a tulajdonosnak sok pénzébe, nekünk pedig sok munkánkba
került és előbb-utóbb megjön majd arra is a megfelelő befektető, ezért botorság lenne az
egészet kidobni az ablakon. A levélre ennek ismeretében válaszoljunk, vagyis az álláspontunk
nem változik.
Bogdán László: Aki külterületen él, mert ott szerzett ingatlant, az olyan áron szerezte és
tisztában lehetett a körülményekkel is. Egyetértek Csabával, mert nagy harc volt, hogy Győr

