Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel/Fax: 96/547-013
92-5/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 23-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
Cseszregi Zoltánné óvodavezető
Balogh Zsolt intézményvezető
Szabó Pálné, Molnár Imréné helyi vöröskereszt
Ignáczné Buruczky Erika, Horváth Viktor IKSZT munkatárs
Bíróné Halász Anita védőnő, Szabó Csaba Bőnyi SE
Dr. Muraközi László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
határozatképes - az ülést megnyitja. A képviselő-testület a polgármester javaslatára elfogadja
a napirendet és jegyzőkönyv hitelesítőnek, Vaskó Zsuzsanna képviselőt.
32/2015.(VI.23.) határozat
A képviselő-testület a napirendet a javaslatnak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyvhitelesítőnek Vaskó Zsuzsanna képviselőt megválasztja.
Napirend tárgyalása:
1.) Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Dr. Muraközi László polgármester.
Polgármester:
A polgármester jelentését a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal - elfogadta.
33/2015.(VI.23.) határozat
A képviselő-testület beszámolót a mellékletnek és a szóbeli kiegészítésnek megfelelően
elfogadja.
2.) IKSZT munkatársak beszámolója
Előadó: Ignáczné Buruczky Erika, Horváth Viktor
Ignáczné Buruczky Erika: Az írásos beszámoló mellé készítettem még egy külön kimutatást a
programjainkról, sokszor nehéz időpontot találni annyi igény merül fel a faluházzal
kapcsolatban. Vannak segítők is , ezért a programok szervezésében még jobban tudunk
segíteni, meghívóval, megjelentetéssel honlapon, facebookon, képújságon, igény szerint.
Köszönjük a takarítást és a környezetünk gondozását, mert ez is nagyon fontos segítség a
munkánkhoz.
György János: Volt valami dugulási probléma, az megoldódott?
Jegyző: Azóta nem volt dugulás, de azt a csőszakaszt a terasz és az akna között ki fogjuk a

nyári leállás alatt cserélni, mert az még eternit.
Horváth Viktor: Elkészült a hangosítási rendszer, nagyon profi, kezelni még nem tudjuk
teljesen, most ismerkedünk. A reflektorok is ki vannak cserélve, a fehér fény egy kicsit
kevésnek találjuk a színpad bevilágításához, ezt már jeleztük.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület – 7 igen szavazattal - egyhangúlag elfogadta a
beszámolót.
34/2015.(VI.23.) határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az IKSZT munkájáról szóló beszámolót - a
melléklet szerint - elfogadja.
Felelős: Ignáczné Buruczky Erika
Határidő: 2015. június 30.
3.) Beszámoló a közoktatási intézmények 2014/2015 évéről
Előadó: Cseszregi Zoltánné, Balogh Zsolt
Szivárvány Egységes Óvoda-bölcsőde munkájáról szóló beszámoló
Cseszregi Zoltánné: Az írásban benyújtott beszámolót röviden szeretném kiegészíteni.
75-80%-os kihasználtsággal működünk, általában a bölcsisek rontják inkább a statisztikát,
mert ők kicsik, ezért még többet betegeskednek. Készülőben van az új honlapunk ezért egy
ideig karbantartás üzemmódban lesz. Volt két jótékonysági bálunk is, aminek a bevételéből
bútorzatot cseréltünk, székeket, asztalokat és ágyakat is és ágyneműre is jutott. A
győrszentiváni vadásztársaságnak köszönhetően már 15. éve működik az erdei óvoda
programunk. Azt, hogy a jövőben mi lesz, nem tudjuk, hiszen az épület eladásra került. Az új
tulajdonosok megígérték, hogy amíg nem kerül felújításra az épület addig vendégül látnak
minket. A következő évben kötelező lesz a belső minősítést elvégeznünk. A létszámunk nem
változott, van két nyugdíjasunk és visszajött az élelmezésvezetőnk. A nyáron újfajta
felosztásra kell áttérnünk, négy korcsoportra kell bontanunk az étkezőket. átalagosa 180-200
adagot főz a konyha.
Polgármester: Köszönjük az óvoda és külön a konyhások munkáját is, hiszen az ő munkájukra
mindig lehet számítani, bármilyen rendezvényről is legyen szó.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület – 7 igen szavazattal - egyhangúlag elfogadta a
beszámolót.
35/2015.(VI.23.) határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Egységes Óvoda-bölcsőde
munkájáról szóló beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.
Felelős: Cseszregi Zoltánné óvodavezető
Határidő: 2015. június 30.
Szent István Király Általános Iskola munkájáról szóló beszámoló
Balogh Zsolt: A statisztikával kezdeném. Jelenleg 164 gyerekünk van, hasonlóan az előző
évhez. 18 elsőst várunk. A nyolcadikosaink közül mindenkit felvettek szakközép illetve ipari
iskolába. Gimnazistánk az előző évekhez hasonlóan, most sem lesz. 12 pedagógus dolgozik
az intézményben, de ebben én is benne vagyok, én sajnos csak 8 órát tanítok, a többi az
igazgatói munka, az adminisztráció. Erika is nálunk van létszámban, de ő teljes egészében az
iskolai könyvtárt viszi, illetve vitte eddig, mert most emellett 10 órányi tanulószobai munkát
is el kell látnia szeptembertől. 9 főállású pedagógus mellett, van 4 óraadó kollégánk, ez még
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emelkedni fog 2 fővel, ami úgy gondolom, nem tesz jót az oktatásnak. A gyerekek sajnos nem
amúgy sem szeretnek tanulni mostanában. A kompetenciamérés legutolsó eredménye alapján
iskolánk az átlagos kategóriába sorolható. Vannak örömteli eredményeink a sport és a magyar
területén, országos versenyen résztvevő tanulókkal. Az óvodához hasonlóan nekünk is el kell
készítenünk az intézményi önértékelést, hogy ez mire lesz jó, azt nem látom. A béreink
kifizetése zökkenőmentesen megtörténik, adott napon. Azonban a dologi kiadásainkra nagyon
nehezen kapunk pénzt és kevesebbet, mint szeretnénk. A tárgyi feltételeink megfelelőek.
Önkormányzati támogatásból nyílászárókat cseréltünk a tornacsarnokon, folyamatban van az
iskola tetején a napelemek telepítése és a néptánc oktatást is az önkormányzatnak
köszönhetjük, mert a KLIK erre nem ad pénzt és tornaóra keretében sem szervezhetjük.
Ennek ellenére a tankerületnél dolgozókról csak jót tudok mondani, mert mindent
megtesznek, amit lehet, de gyakorlatilag nincs költségvetésük és mindenről Pesten döntenek.
Reméljük ez változni fog a mostani átszervezésekkel, mert így pályázni is nagyon nehéz,
hiszen Pestre kell menni az aláírásért is.
Virág József: Elkészült a nyílászáró csere, de olyan okádék módon fog maradni, hogy látszik
a beépítés, látta azt egyáltalán valaki? Arról volt szó, hogy ezt a részt te intézed Zsolti! Mikor
lesz lefestve?
Balogh Zsolt: Jeleztem is azt, hogy milyen munkák folynak nálunk az önkormányzat
finanszírozásában és kértem a támogatást a javításokhoz, de sajnos nem történt semmi.
felmérjük az anyagigényeket és a karbantartónk ezeket a javításokat meg tudja csinálni.
Jegyző: Ezek a javítások nem voltak benne a szerződésben, miután sárga az épület, de sok
helyen sérült és firkás, az egész épület festése lenne aktuális és legjobb lenne hőszigetelést is
rátenni.
Bőhm Csaba: A beruházások, amiket mi fizetünk, a nyílászárócsere és a napelemek, mind a
KLIK kiadásait csökkentik. Ez tárgyalási alapnak elég jó, nem szabad ilyen gyorsan
belenyugodni az elutasításba. Örülök, hogy a pedagógus bérrendezéssel nyugvópontra jutott a
túlóra kérdése, ami folyamatosan feszültséget jelentett és remélem azokat a további
juttatásokat is meg kapjátok mellé, amit annak idején az önkormányzat adott.
Balogh Zsolt: Mi nem vagyunk boldogok attól, hogy a KLIK-hez tartozunk. Én az osztott
megoldásra szavaztam volna, vagyis, hogy a szakmai oldalt és a bért a KLIK biztosítsa, a
dologi feltételeket pedig az önkormányzat. Az egyéb juttatások tekintetében, valóban nincs
már túlóra, így utólag lehet jobb lett volna pedagógust felvenni, mert akkor most magasabb
lenne a létszámunk, igaz a megemelt óraszámok miatt nem könnyű őket megfelelő
óraszámmal ellátni. a többletjuttatások természetesen megszűntek.
György János: Nem hozzánk tartozik már az iskola, de nagyon fontos a falu életében, hiszen a
mi gyerekeink járnak ide. Az iskola jövője, mint szülőt elgondolkodtatásra késztet, hogy a
gyerekeimet hova írassam, mi lesz a megfelelő hely a számukra.
Balogh Zsolt: Várjuk őket szeretettel, más iskolákban is hasonlóak a körülmények, néhány
kivételtől eltekintve. Sok minden változott az oktatásban és sokszor rossz irányban. Régen két
gyógypedagógus foglalkozott a gyerekekkel 40 órában, ma már csak óraadó látja el heti 10
órában, ez nagy különbség. 32 fő felett bonthatunk csoportot, nekünk ilyen osztálylétszámunk
nincs, de ez a nyelvoktatás és az informatika oktatás esetében is túl nagy létszám.
Bogdán László: A KLIK fenntartásában az épületeink tönkre fognak menni, hiszen nincs
megfelelő karbantartás. A lovak között van a gyeplő és nem jót sejtek. Amíg mi voltunk a
fenntartók, ti soha nem voltatok megelégedve, gondolj csak a túlórakeret körüli vitáinkra. Én
is azt mondom, tegyük le az asztalra mi mit tettünk az iskoláért és várjunk el cserébe érte
dolgokat.
Kiss Imre:A KLIK előbb utóbb visszaadja nekünk az iskolát, mert nem fogja tudni
működtetni. Erre az időre álljunk készen, tételesen gyűjtsük, hogy mennyit költöttünk az
iskolára és ezt annak idején nyújtsuk be elszámolásra.
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Vaskó Zsuzsanna: Ennyi borúlátás után, had mondjam el, hogy én minden reggel örömmel
megyek dolgozni az iskolába. Az iskolánk jól felszerelt, jók a kollégák és várjuk szeretettel a
képviselő urak gyerekeit is, mert jó helyük van itt.
A polgármester javaslatára a képviselők a beszámolót 7 igen szavazattal elfogadták.
36/2015.(VI. 23.) számú határozat
Bőny Község Önkormányzata képviselő-testülete a Bőnyi Szent István Király Általános Iskola
munkájáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Balogh Zsolt intézményvezető
4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző
Jegyző: Az előterjesztésben igen alaposan leírtam a hátteret, ezt most nem ismertetném.
Tájékoztatásul elmondom, hogy egy ÁROP pályázat keretében jelenleg folyik a járási
esélyegyenlőségi terv elkészítése, ebben a folyamatban részt veszünk és remélem az
önkormányzat számára ez gyakorlati haszonnal is fog járni A polgármester javaslatára a
képviselő-testület – 7 igen szavazattal - egyhangúlag döntött.
37/2015.(VI. 23.) számú határozat
1.) Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát elfogadta.
2.)

az

önkormányzat

Helyi

A 2015. június 23-i ülésen elfogadott módosításokat Elephant betűtípus jelzi. A
szövegből törölt részek szürke hátteret kaptak.

3.) A képviselő-testület döntése alapján a HEP Fórum megszűnik, a feladatait a
továbbiakban a képviselő-testület látja el.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. június 25.
5.) Egyebek
Polgármester: A Bőnyi SE juttatott el egy kérelmet hozzánk, két kérdéskörben, egyrészt kút
fúrására, másrészt egy edző pálya kialakítására vonatkozóan.
Szabó Csaba: A két dolog közül, az edzőpálya helyének kijelölése a fontosabb, a kút esetében
megfelelő pályázatra várunk.
Virág József: Az edzőpálya helyét nem tartom jónak, mert mi azokat a fákat pont azért
ültettük, hogy a mögötte levő csúnya látványt eltakarjuk vele. A kút fúrását pedig
feleslegesnek tartom, mert nekünk van egy nagyon komoly fúrt kutunk a pályán, amiről az
iskola, óvoda és a kultúrház vízellátása történt, amíg a vezetékes víz ki nem épült. Ezután a
pálya locsolására használtuk, a korlátok voltak kifúrva és abba volt bevezetve a víz, ez 8 éve
még így működött. Ott az akna le van lakatolva, egy szivattyút kell hozni, annak a kútnak
nincs semmi baja. Egyébként nem értem, mi az, hogy a kutat Szabó Csaba magánszemély
4

fúratja.
Szabó Csaba: Ez azért van, mert akkor nem a vízügyi hatóság engedélyezi, hanem a jegyző és
akár egy nap alatt is kiadhatja az engedélyt. Az edző pálya helyét pedig azért ott jelöltük ki,
mert ott találtuk a legjobbnak, természetesen a kivágott fákat pótolnánk a pálya körüli
faültetéssel.
Polgármester: A pálya körül 10 év különbséggel kétszer is ültettünk fákat, de kizárólag ezen a
területen maradtak meg, a többi mind kipusztult. Ezért én mindenképpen a terület ellentétes
sarkát javasolnám a célra, kimértük, van ott annyi hely, hogy elférjen.
György János: Kicsit messzebbről kezdeném a mondandómat. Mi mindig támogattuk a
Bőnyön működő civil szervezeteket és azt is értem, hogy mindenki többet szeretne, erőnkhöz
mérten igyekszünk mindenkit támogatni. Mindig mondom, hogy a kommunikáció nagyon
fontos dolog és úgy gondolom, hogy ha a valóságnak csak egy részét mutatjuk meg, akkor
más megvilágításba helyeződnek a dolgok. Mi mindig támogatólag álltunk a Bőnyi SE-hez is
és mégis úgy érzem, hogy a kommunikációból nem ez jön le, és ez nem kellene, hogy így
legyen. Az utolsó példa ez a facebook bejegyzés, ami tényszerűen megfelel az igazságnak,
csak azt sugallja, hogy mi nem támogatjuk a sportot, holott ez nem igaz, hiszen évek óta 1,2
millió forinttámogatást adunk. Az, hogy konkrétan elfér-e ott a pálya, ahol a polgármester
javasolja azt célszerű együtt ismételten megvizsgálni. a kútfúrással kapcsolatban nekem is
hasonló a véleményem, mint képviselőtársamnak.
Bőhm Csaba: Sok mindenben osztom az előttem szóló képviselőtársam véleményét. A pályán
levő kút egy komoly nagy hozamú kút, amit szerintem csak meg kell szívatni. Nem olyan
könnyű azon a területen kutat fúratni, mert komoly atkaréteg van. Korábban volt egy műfüves
pályával kapcsolatos elképzelés is, erről most akkor már nincs szó?
Szabó Csaba: A kommunikáció nézőpont kérdése, ezzel nem kívánok foglalkozni, két
kérésünk lenne, amivel kapcsolatban döntésre várunk. Ezek szerint a kút kérdésében nem a
megfelelő emberekkel beszéltem. A műfüves pályáról nem mondtunk le, csak most nincs
pályázati lehetőség. Azt hogy a két pálya elfér-e és hogyan érdemes megvizsgálni, akkor most
erről sem tud dönteni a testület.
Polgármester: A Bőny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrző
kirándulásához kér további támogatást írásban, de át is adom a szót.
Varga Károly: Ahogyan leírtam az állami támogatásunk a felére csökkent, és ha
megvalósítjuk a sárvári fürdőbe a kirándulást, akkor nem marad pénzünk a működésre, mert a
buszköltség és a belépők együtt 250 000,- Ft. a legtöbben nem jutnának el oda és nagyon
várják ezt a napot.
Polgármester: Többektől hallottam javaslatként az 50.000 Ft-ot, ki ért ezzel egyet? A
polgármester javaslatára a képviselő-testület – 7 igen szavazattal - egyhangúlag döntött.
38/2015.(VI. 23.) számú határozat
A képviselő-testület Bőny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 50.000 Fttöbblettámogatást biztosít a költségvetés egyéb működési célú támogatásainak terhére.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. augusztus 31.
Polgármester: Új rendőrkapitányt neveztek ki Győrben és szükséges az érintett
önkormányzatok egyetértése is. Ismertetés.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület – 7 igen szavazattal - egyhangúlag döntött.
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39/2015.(VI. 23.) számú határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja VÁCZI ATTILA r. alezredes
Győri Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé történő kinevezését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot Csizmadia Gábor r.
dandártábornok rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány részére küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 30.
Polgármester: A geotermikus projekttel kapcsolatban küldtünk ki két tájékoztatót, amik
nemrégen jelentek meg a PannErgy honlapján. Örvendetes, hogy a vártnál jobb eredményt
produkál a bőnyi kút, mind hozamra mind hőmérsékletre.
György János: Éppen ezért szükséges az iparűzési adóval kapcsolatban tárgyalni és az
arányokat ennek megfelelően kialakítani, hiszen nálunk épül a hőközpont is, és persze itt
lesznek a kinyerő kutak, a visszasajtolók pedig Péren.
Jegyző: A périek azt mondják, hogy ez csak a véletlen műve, hogy így alakultak a dolgok és a
beruházást ők indították el, ők kaparták ki a gesztenyét.
Bőhm Csaba: Én erre nem teljesen így emlékszem én is úgy gondolom, hogy tárgyalni kell.
Jegyző: A péri Polgármester Urat elhívjuk a legközelebbi ülésre és akkor mindenki
elmondhatja az érveit. Még egy kérdés maradt az előző ülésről, a Szőlőhegyen levő
területünkkel kapcsolatos adás-vételi kérelem. A kollégám körbejárta a kérdést és a területet
is, a gyakorlatban nincs olyan út, ahonnan megközelíthető lenne. A reménybeli vásárló
telkének a sarka ér össze a mi területünk sarkával, de így szabályos átjárás nem biztosítható,
mert ebből adott esetben probléma lehet. A polgármester javaslatára a képviselő-testület – 7
igen szavazattal - egyhangúlag döntött.
40/2015.(VI. 23.) számú határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja az 1932 hrsz-ú szőlőhegyi
beépítetlen belterület eladását, mivel a terület nem rendelkezik megközelítési lehetőséggel - út
- és a telekvásárlási igényt benyújtó Horváth József területe nem határos azzal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 30.
Polgármester: A polgármester az ülést 19. 20-kor bezárja.

k. m. f.

dr. Muraközi László
polgármester

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
jegyző
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