Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel/Fax: 96/547-013
129-4/2016.
Jegyzőkönyv
Készült: Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 26-án 17.00 órakor
bőnyi községházán megtartott üléséről.
Jelen vannak: képviselők a jelenléti ív szerint
Tanácskozási joggal megjelent: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
Cseszregi Zoltánné óvodavezető
Balogh Zsolt intézményvezető, Szabó Csaba Bőnyi SE.
Magassy Zoltán evangélikus lelkész
Kovács Katalin, Sárközi Zoltánné Bőnyi PH, 10 fő érdeklődő
Dr. Muraközi László polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Bőhm Csaba képviselőt javasolja. A napirendi pontokban
változtatást javasol, az első helyre javasolja tenni a közbeszerzéssel kapcsolatos döntések
meghozatalát, valamint az időközben termőföld eladása kapcsán érkezett kifogás elbírálása
okán a nyílt ülést követően zárt ülés tartására tesz javaslatot. A képviselő-testület a napirend
tárgyalására és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot 7 jelenlévő képviselő 7 igen
szavazatával elfogadja.
26/2016.(V.26.) határozat
A képviselő-testület a napirendet a meghívónak és a szóban elhangzott javaslatnak
megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv hitelesítőnek Bőhm Csaba képviselőt megválasztja.
Napirend tárgyalása:
1.) Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések
Jegyző: A minisztériumból kedvező választ kaptunk a kérelmünkre, megérkezett a módosított
támogató okirat, tehát elindítható a közbeszerzési eljárás. Két döntést kell meghozni, ez egyik
az ajánlattételi felhívásra, a másik a meghívandó kivitelezőkre vonatkozik. Búza Veronika
fogja lebonyolítani a közbeszerzést, röviden ismerteti az eljárást, illetőleg lehet természetesen
kérdezni is a közbeszerzéssel kapcsolatban.
Búza Veronika: A közbeszerzési eljárás egy hirdetménynélküli tárgyalásos eljárás lesz:
Tekintettel az értékhatárra, ezt szoktuk javasolni, ugyanis a tárgyalásos szakaszban még
lehetőség van jobb árat kiharcolni. Bírálati szempontként azonos arányban a nettó ajánlati ár
és a teljesítési határidő került beállításra, ugyanis a törvény kizárja, hogy kizárólag az ár
legyen az egyetlen döntési tényező. Így a legjobb ár-érték arány alapján születik meg a
döntés. Természetesen minden ajánlattevőnek meg kell felelnie az alkalmassági
követelményeknek, aki nem felel meg, azt alkalmatlanná kell nyilvánítani. A holnapi napon
az ajánlattételi felhívások megküldésre kerülnek és azt követően az ajánlattételi felhívásban
leírt menetrendet követjük.
Virág József: Nekem elég rövidnek tűnik ez az idő, mi van, ha valaki május 31-én nem tud
eljönni? Azt sem értem, hogy miért kell 5 nap a bontás és a tárgyalás között?
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Búza Veronika: Ez pusztán egy további lehetőség, hogy lássák a helyszínt. Az ajánlat alapja a
részletes árazatlan költségvetés és az ott meghatározott követelményeknek kell megfelelni
mennyiségben, minőségben. Az 5 napra azért van szükség, mert ilyenkor vizsgáljuk meg a
beérkezett árajánlatokat illetve ilyenkor van még lehetőség hiánypótlásra.
Kiss Imre: Én kevésnek tartom ezt a két szempontot, számomra fontos lenne az is, hogy
mennyi idő alatt készül el, esetleg, hogy lehessen tudni mikor melyik utca lesz lezárva és
mennyi időre.
Búza Veronika: Lehetséges ilyen bírálati szempontot beállítani és esetlegesen, az egész
kivitelezés hosszát meghatározni és kérni mellé egy ütemtervet. Szerepelhetne a vállalási
határidő és a kivitelezés hossza 25-25%-os súllyal.
Polgármester: A határozathozatal név szerinti szavazást igényel. megállapítom, hogy a
képviselőtestület névszerinti szavazással, egyhangúlag döntött.
27/2016.(V.26.) határozat
Bőny Község Önkormányzata elfogadta a „Bőny községben belterületi utak felújítása” tárgyú
közbeszerzés ajánlattételi felhívását a melléklet szerint.
Felelős: polgármester
határidő: október 31.
Jegyző: Az ajánlattevők vonatkozásában a több helyről is bekért javaslatokat megszűrtük oly
módon, hogy lehetőleg csak megyei cégek maradjanak, akiket más önkormányzatok is
ajánlanak, illetve az útépítés legyen a főprofiljuk. Ez alapján öt cég maradt a javaslatban,
ebben egy nagy cég is van a STRABAG, mondanám a javaslatot. Ismertetés.
Polgármester: A képviselő-testület az ajánlattevőkre vonatkozó javaslatot 7 jelenlévő
képviselő 7 igen szavazatával elfogadja.
28/2016.(V.26.) határozat
Bőny Község Önkormányzata a „Bőny községben belterületi utak felújítása” tárgyú
közbeszerzés ajánlattételi felhívását a következő ajánlattevőknek küldi meg:
1. ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
9024 Győr, Bartók Béla u. 8/A I 4.
2. Földműép 2004 Kft.
9151 Abda, Hulesch Ernő utca 3.
3. Lang Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9081 Győrújbarát, István u. 213.
4. Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
9028 Győr, Külső Sági u. 20.
5. Strabag Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. INFOPARK „D” Ép.
Felelős: polgármester
Határidő: október 31.
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2) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről (írásban csatolva)
Polgármester: Kiegészítésként még elmondom, hogy az ÉNYKK hajlandó a buszmegálló
eltolásáról egyeztetni, de ezt nem a menetrendi egyeztetés keretében, hanem külön fogjuk
bonyolítani. A Közút a vezetékfelszedést végleg leállítatta Bőny belterületén, a vízvezeték
elvágását követően, arra hivatkozással, hogy a két vezeték végig túl közel halad egymáshoz.
Kiss Imre: Én úgy értelmezem a választ, hogy a buszmegálló áthelyezésével kapcsolatos
egyeztetést nekünk kell kezdeményezni. A beszámolót 7 jelenlévő képviselő 7 igen
szavazatával elfogadja.
29/2016.(V.26.) határozat
A Képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló jelentést elfogadta.
3.) A 2015. évi zárszámadás
Bőhm Csaba: A Pénzügyi Bizottság 2016. május 17-én tárgyalta az előterjesztést. Új
pénzügyi előírások miatt az átmenetileg szabad pénzeszközök halmozott összegének kötelező
szerepeltetése miatt van 530 milliós többlet a zárszámadásban. A bizottság a zárszámadást
ezzel együtt fogadta el a bevételi és kiadási oldalon. Erre sem előirányzat, sem teljesítés nem
tervezhető és csak év végével módosul emiatt a költségvetés. A Pénzügyi Bizottság
határozata a 2015. évi zárszámadást a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerint, de a
rendelet 1.§-ának a „módosított bevételi és kiadási előirányzat 503 383 eFt” kiegészítéssel
elfogadásra javasolja. Kérem Kovács Katalint, hogy fő vonalakban ismertesse az
előterjesztést. Ismertetés.
Polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet elfogadja-e a 2015. évi zárszámadást az
előterjesztésnek megfelelően? A rendelet 7 képviselő egybehangzó szavazatával megszületett.
3/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet- az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról – a melléklet szerint.
4.) Bőny Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése
Jegyző: 2015. évben a belső ellenőrzés által elvégzett vizsgálatnál sem büntető-, sem
szabálysértési, sem kártérítési, sem pedig fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. 2015. évi költségvetés
megalapozottságának felülvizsgálatára vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentést a
képviselő-testület 2015. április 28-i ülésén elfogadta.
Bőhm Csaba: A Pénzügyi Bizottság a Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2015. évre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló éves jelentést és az annak végrehajtására tett
intézkedéseket elfogadta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület a jelentést 7 igen szavazattal elfogadta.
30/2016.(V.26.) határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzésről
szóló éves jelentést és az annak végrehajtására tett intézkedéseket elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: május 31.
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5.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Jegyző: A beszámoló részben Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámolón alapul, a
további részeit a statisztikák illetve teljesített adatszolgáltatásaink alapozzák meg. A területen
dolgozó munkatársak körében az alacsony bérek miatt igen nagy a mozgás, de már nem
különül el a gyermekjóléti és családsegítő személye, ezért a kieső munkatársat kicsit
könnyebb helyettesíteni.
Virág József: Az iskola már nem hozzánk tartozik, tudunk-e mindent a gyerekekről, mielőtt
baj lenne.
Jegyző: Van egy jól működő jelzőrendszer, minden intézményben van gyermekvédelmi
felelős, ezért ilyen veszély nem fenyeget. Történt mostanában néhány kirívó eset az
országban, de velünk még sosem fordult elő, hogy valahová ne jutottunk volna be, hogy nem
volt együttműködő a szülő.
31/2016.(V.26.) határozat
A képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a beszámolót küldje meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: jegyző
6.)Lakossági beadvány megtárgyalása
Jegyző: Az avar és kerti hulladékégetéssel kapcsolatban érkezett a beadvány. Ismertetés.
Röviden tehát, szeretnék, ha szűkítenénk az intervallumot, mert a ruhaszárítás, szellőztetés
miatt zavaró, hogy csak vasárnap tilos ilyen tevékenységet folytatni. Javaslat nem érkezett a
korlátozásra. Ezért javasolnám, hogy gondolkozzon mindenki a szabályozáson, lehet kikérni a
lakosság véleményét és a következő ülésen lehetne dönteni, hiszen május 31-től szeptember
1-ig a jelenlegi rendeletünk szerint is tilos az égetés.
7.)Bakony-ér Többcélú Társulás - társulási megállapodás módosítása
Jegyző: A változtatást az ismételt megint jogszabályváltozás indokolja. A következő nevelési
évben nálunk is változtatni kell majd, mert az óvoda-bölcsőde ilyen felállásban nem maradhat
meg. Az előterjesztés tartalmazza a határozati javaslatot is.
Polgármester: Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a
határozatot a tervezet szerint.
32/2016.(V.26.) határozat
Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 31.
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8.) Egyebek
Polgármester: A Banai Tűzoltó Egyesület megkeresése egy együttműködésre vonatkozik,
aminek a tartalma még nem körvonalazott.
Bogdán László: Persze jó lenne tudni, hogy mire gondolnak pontosan, de ez majd kialakul.
Virág József: Jó lenne, ha bőnyiek is kedvet kapnának és lennének köztük, akik szívesen be is
lépnének.
Vaskó Zsuzsanna: Nagyon fontos, hogy mielőbb jöjjön a segítség, ha baj van, én tudom, mert
megtapasztaltam.
Polgármester: Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a
határozatot a javaslat szerint.
33/2016.(V.26.) határozat
Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást kíván kötni a
Banai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás előkészítésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
Polgármester: A Győri Vízi Társulat társulati hozzájárulás ügyében keresett meg minket az
idei évben 675,- eFt-ot kell fizetnünk, mert az előző évi díjfizetés is elmaradt véletlenül.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a határozatot a javaslat
szerint.
34/2016.(V.26.) határozat
Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés általános tartalékából 675 e,Ft összeget biztosít a Győri Vízi Társulat társulati hozzájárulásnak rendezésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
Polgármester: A menza tervezésével kapcsolatban több tervezőt is megkerestünk, de a nagy
irodák ezzel nem akarnak foglalkozni és a kisebbeknek is úgy tűnik sok a munkájuk. A
korábbi tervezőt is ismételten megkerestük és végül hajlandó volt a tervezési díjat
csökkenteni, a vállalási ár így az engedélyezési terv esetén 650,- eFt+ áfa, a kiviteli terv
esetén 1 260,- eFt áfa lenne, ez alá nem tudnak menni.
Vaskó Zsuzsanna: Megközelítés az építkezés alatt hogyan történne?
Polgármester: Az érintettekkel egyeztetve, jól megközelíthető marad a régi menza az óvoda
másik kapuján át.
Kiss Imre: Én most is azt mondom, hogy az idei évben úgysem lesz kész, hiszen kb. három
hónap, míg a tervek elkészülnek és lesz engedély. Jövőre több pénzünk lesz, tudnánk akár
nagyobbat is építeni.
Virág József: Túl nagyot akartunk ezért nem kaptuk meg tavaly a támogatást, akkor is te
akartál nagyot álmodni. A te gyereked nem idejár, de az én unokám igen és borzalmas az az
épület, az régen gazdasági épület volt, a fala részben tömés.
Bogdán László: Fontos, hogy az új menza megépüljön, mert valóban nem megfelelőek ott a
körülmények, szinte az egyetlen épületünk, ami nem került felújításra.
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Polgármester: Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a
határozatot a javaslat szerint.
35/2016.(V.26.) határozat
A képviselő-testület a menza épületének tervezésével a PallaStudio Kft-t bízza meg. Az
engedélyezési terv díja összesen 650.000,-Ft+áfa, a kiviteli terv 1.260 eFt+áfa, mely összegek
tartalmazzák a szaktervezők díját is.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: Az előző ülésen Kiss Imre képviselő-társunk lemondott a Pénzügyi
Bizottságban betöltött tagságáról, ezért szükséges a helyére másik képviselőt választani,
Vaskó Zsuzsanna előzetesen jelezte, hogy nem kíván bizottsági tag lenni, ezért Virág József
képviselőt javaslom Kiss Imre helyett. Virág József bejelentette, hogy érintettsége okán nem
vesz részt a szavazásban.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a határozatot a javaslat
szerint.
36/2016.(V.26.) határozat
A képviselő-testület Kiss Imre képviselő, Pénzügyi Bizottsági lemondott tagja helyére, Virág
József képviselőt megválasztotta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: A Győrszentiváni Vadásztársaság keresett meg minket azzal a kéréssel, hogy
megvenné a volt orvosi szolgálati lakást, mely átalakítással alkalmassá tehető vadászházzá.
Jegyző: Készítettünk egy értékbecslést, ami a mai napon megérkezett 12 millió lett a két
albetét együttesen. A lakás részét 7,5 millióra értékelte, a rendelőt pedig 4,45 millióra.
Kiss Imre: Én a magam részéről nem támogatom, hogy egy fegyveres testület költözzön a falu
közepébe.
Virág József: Nagykarácsonyban is a falu közepén van és még sok települést fel lehetne
sorolni.
György János: Szerintem először azt kell eldönteni, hogy el akarjuk-e adni, azt hogy kinek
csak ezután következik. Nagyon rossz állapotban van az épület, folyamatosan romlik, és ezzel
csökken az értéke is.
Bőhm Csaba: Egyetértek az előttem szólóval. A fogorvosi kérdés sajnos nem tűnik
megoldhatónak, nem csábító a körzet nagysága és jelentős az elszívó hatás Győr és Bábolna
felé és van itt helyben egy működő magánpraxis is.
Virág József: Volt egy szép kastély Mayer tagon is, amikor kértük nem adták, most már a
teteje is beszakadt.
Polgármester: Megérkeztek a vadásztársaság képviselői, ezért át is adnám a szót Herold Ádám
elnöknek.
Herold Ádám: A felfegyverzett embereket nem értem, a körzeti megbízott is köztünk jár
fegyveresen. A fegyvertartásnak nagyon komoly szabályai vannak és a vadászok ezeket
betartják. Az éjszakai forgalom továbbra sem erősödne fel, hiszen a beírókönyvet a TSZ
portán tartjuk, mert ott 24 órás szolgálat van és szeretnénk, ha ez így is maradhatna. Eladtuk a
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Vadászházat Györgyházán, mert egy 35 fős vadásztársaság nem tud fenntartani egy 700 m2-es
épületet, ami mostanra már felújításra szorul. 3 éve hirdettük és most jelentkezett rá vevő. Az
Örkény puszta - Szőlőhegyi kanyarban a rendezési terv módosítását követően kialakult egy
terület, amire tudunk építeni új épületet, de szívesen jönnénk beljebb a településre, mert
bizonyos szolgáltatásokhoz jó lenne közelebb lenni. A társaság 70 éve működik, most
kezdődik egy újabb 20 éves hasznosítási periódus, aminek az elején nevet is szeretnénk
változtatni. Ez az épület lehetőségként merült fel, esetlegesen nem építenénk, hanem akkor ezt
újítanánk fel. Továbbra is tudnánk biztosítani a gyerekek nyári táboroztatását a környékbeli
településeknek. Tervezünk egy kisebb kiállítást, illetve kialakítanánk 2-3 lakrészt a
vendégvadászok számára, amit igény szerint szálláshelyként is lehetne hasznosítani.
Vadászház valóban számtalan településen van a faluközpontban és pl. Szanyban országos
vadásznapot is rendezett már a „fegyveres testület” több alkalommal. A vadászok segítik a
település életét azzal is, hogy védik a vadaktól a mezőgazdasági területeket, szabályozzák az
állományt, etetnek stb. Nekünk nem kell mindenáron ez az épület, hiszen megvan a megfelelő
terület, ahová építhetünk. A 35 fős vadásztársaságból 6-8 fő aktív, tehát igazából az ő
mozgásukra lehet számítani.
György János: Van-e valami határidő, hogy meddig kell ebben a kérdésben döntenünk? A mai
ülésen valószínűleg nem fogunk dönteni ebben a kérdésben.
Herold Ádám: Mi szeretnénk pályázni akár az építésről, akár a felújításról van szó, ehhez
engedélyezett tervre van szükség, nyár végére el kellene döntenünk, már a vadásztársaság
berkein belül is, hogy milyen irányba induljunk. Jó lenne, ha a következő ülésén állást
foglalna ebben a kérdésben a képviselő-testület.
Bogdán László: Eshetőlegesen a bérlésről is szó esett, ebben az esetben milyen állagmegóvási
munkák lennének várhatók?
Herold Ádám: Ez nyilván az időtartam hosszától függ, ha rövid időre vonatkozik, akkor csak
minimális dologról lehet szó. Ez a megoldás nem szolgálja a hosszú távú terveinket, ezért erre
csak áthidaló jelleggel gondolnánk.
Polgármester: Azt gondolom, június végéig tud ebben a kérdésben dönteni a testület, addig
raktározási célra tudjuk biztosítani az épületet, egyetért ezzel a képviselő-testület?
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a határozatot a javaslat
szerint.
37/2016.(V.26.) határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló használaton kívüli volt orvosi szolgálati lakást a Győrszentiváni
Vadásztársaság 2016. június 30-ig raktározási célra használja.
Felelős: polgármester
Határidő: június 30.
Polgármester: Az egyebekben van-e még kérdés, észrevétel? 3 percben megadom szót.
Vaskó János: A fűúti becsatlakozó pontokat érdemes lenne először rendbe tenni, mert túl
magasan vannak az átereszek és nem folyik át a víz, kár lenne, ha emiatt kellene felbontani.
Magassy Zoltán: Tudom, hogy senki nem kért fel rá, de önkéntesen vállaltam, hogy mediálok
az önkormányzat és a Sportegyesület között. Nekem közöm van Bőnyhöz, az árvíz idején is
itt voltam segítettem, amit lehet, nemcsak lelkészként. Nem kellene ilyen negatívan állni a
sporthoz. Más egyesületek is kapnak támogatást, az előbb pont a vadászokról volt szó.
Biztosan megoldható a dolog. Van az önkormányzatnak egy gazdasági programja, ami
tartalmazza ezekkel a szervezetekkel történő együttműködést, ideértve az egyházakat is, erről
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kellene beszélni. Van olyan forgatókönyv is ha nem működnek a dolgok, hogy lemondanak
képviselők, vagy polgármester, vagy feloszlatja magát a testület.
Polgármester: Letelt az idő, kérem befejezni.
Szabó Csaba: Mindent meg lehetne oldani, a műfüves pályát is lehetne egy közös tulajdonú
területen megépíteni, ahhoz nem kell megosztás. Ennek az egésznek következménye lesz.
Kiss Imre: Szerintem is zavaróbb, ha a vadászokat engedjük oda, mintha műfüves pálya épül.
Polgármester: A döntést a támogatásról meghoztuk és a jövőben is minden tőlünk telhetőt
meg kívánunk tenni a sportért is. Megköszönöm a részvételt az ülést lezárom 20. 05-kor.

kmf.

dr. Muraközi László
polgármester

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Hitelesítő:
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