Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel: 96/351-011
92-8/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 29-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
Dr. Muraközi László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületVaskó Zsuzsa távolléte mellett- határozatképes, az ülést megnyitja. A polgármester a
napirendből a kiküldött megállapodás tervezetet– a Mötv. 46.§(2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen javasolja megvitatni, Virág Józsefet javasolja jegyzőkönyv hitelesítőként. A
képviselő-testület a javaslatot egyhangú döntéssel – 6 igen szavazattal- elfogadta.
50/2015.( X.29.) határozat
A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja, a zárt ülésről a Mötv.
46.§(2) bekezdés c) pontja alapján dönt és jegyzőkönyv hitelesítőnek Virág József képviselőt
megválasztja.
Napirend tárgyalása:
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 fontos információ. A napelemek már
termelnek a közintézményeink tetején. A kisbuszt is használatba vettük, az igénylőlap a
honlapon is megtalálható. A Mini-BB október 21-én szép időben, napsütésben zajlott, több
mint 100 résztvevővel, pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az adósságkonszolidációban nem
részesült településeknek kiírt pályázaton 43 702 120,- forintot nyertünk útépítésre.
Bőhm Csaba: Jó alaposan fel kell készülnünk a tavaszi kezdésre, gondolom, idén már nem
kezdjük el a közbeszerzési eljárást. Fontos, hogy megtaláljuk azokat a cégeket, akiktől a
legjobb munkát várhatjuk.
György János: Előzetesen már egyeztettünk, hogy a közbeszerzéssel már a télben lennénk,
nem szabad így nekiállni az útépítésnek, ha eddig tudtunk várni, ezt már kibírjuk.
Kiss Imre: Ez igaz ennyi pénz nem lesz egyszerre utakra, hiszen az idei keretet is félretesszük
és jövőre is tervezünk egy hasonló nagyságrendet, szóval ez együtt már tekintélyes összeg.
Szerintem néhány utcát jobban meg kellene erősíteni, ahol nagyobb tömegű járművek
közlekednek.
Polgármester: Annyira azért nem sok ez a pénz, hogy ilyen erősített kivitelű utakban is
gondolkodhassunk.
Bőhm Csaba: Tény és való, hogy hétvégén feltűnnek kamionok a faluban, amiknek itt nincs
semmi keresnivalójuk, hiszen nem itt van a telephelyük.

Polgármester: Már egyeztettünk más önkormányzatokkal, ahol volt útépítés, meg is fogjuk
esetleg nézni a helyszínen, ha szükséges, hogy milyen munkát végeztek.
Bogdán László: Sajnos a főút állapotán mi nem tudunk változtatni és tudjuk, hogy nem
terveztek rá semmit az idei évben, de ahogy Csaba is mondta, tényleg valami nagy baleset kell
hozzá, hogy végre történjen valami. Tönkre tették teljesen, amikor a távközlési kábelt
kiszedték alóla, a felelős már messze jár, mi pedig lehetetlen útviszonyok között kell, hogy
közlekedjünk.
Bőhm Csaba: A Bana felé tartó szakasz is veszélyes, ha valaki a kanyarban lehúzódik,
komoly bajba kerülhet.
Polgármester: Több helyre és többször írtunk levelet, küldtünk fényképeket, a válasz az, hogy
erre nincs pénz.
György János: Esetleg meg kellene próbálni egy újságcikket megjelentetni.
Kiss Imre: Itt a falu közepén jó lenne kicserélni a 30-as táblát valami ledesre, mert nem
nagyon veszik észre vagy figyelembe.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangú döntéssel – 6 igen szavazattal- elfogadta.
51/2015.(X.29.) határozat
A képviselő-testület a beszámolót a mellékletnek és a szóbeli kiegészítésnek megfelelően
elfogadja.
2.) Rendeletalkotás: - a helyi iparűzési adóról
Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző
Jegyző: Ahogyan az előterjesztésben is szerepel a felhatalmazást tartalmazó része elavult a
rendeletünknek és miután azt nem lehet módosítani, ezért kell új rendeletet alkotni, az
iparűzési adó mértéke nem változik.
A képviselő-testület a helyi iparűzési rendeletre vonatkozó javaslatot egyhangú döntéssel – 6
igen szavazattal- elfogadta.
8/2015.(X.29.) önkormányzati rendelet-a helyi iparűzési adóról - mellékletben.
3.) Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának felülvizsgálata
Előadó: dr. Muraközi László polgármester
Polgármester: Az írásbeli anyaggal kapcsolatban úgy látom nincs kérdés, észrevétel.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú döntéssel – 6 igen szavazattal- elfogadta.
52/2015.( X.29.) határozat
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követő
- ellátásának felülvizsgálatáról
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatást, valamint a házi segítségnyújtást 2016. január 1. napjától a Bakony-ér Többcélú
Társulás által fenntartott Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény útján
kívánja ellátni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 31.
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4.) Fogászati ügyeleti megállapodás
Előadó: dr. Muraközi László polgármester
Rövid polgármesteri ismertetés.
György János: A hatályos rendeletet elnézve nem is keveset fizethetünk ezért a
szolgáltatásért, természetesen szükséges és legyen határozatlan idejű.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú döntéssel – 6 igen szavazattal- elfogadta.
53/2015.( X.29.) határozat
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézménnyel– fogászati ügyeleti ellátásra - kötött szerződést a
továbbiakban is fenn kívánja tartani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bőnyi lakosok fogászati ügyeleti
ellátásának biztosítását szolgáló határozatlan idejű szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. december 31.
5.) Egyebek: - bejelentések
- interpellációk
Bogdán László: Sportpályával kapcsolatban felmerült az igény, hogy mi területet tulajdonba
adjunk, akár jelképes áron. Nem gondolom, hogy ez jó ötlet volna, hiszen könnyen
előfordulhatna, hogy sajátunkból nyerünk kizárást és ezért én az ilyen megoldásokat nem
támogatom. Használatra adhatjuk időlegesen, de ezek a szervezetek is sokat változnak, ne
sakkozzuk ki magunkat a vagyonunkból.
Bőhm Csaba: Ezt a sporttal kapcsolatos kérdéskört zárjuk is le, mert az elmúlt időben ezzel
aránytalanul sokat foglalkoztunk. Én azt gondolom, lényegesen jobban támogatjuk őket, ha az
egyéb civil szervezeteinkkel összevetjük az összeget, tehát nincs miért nyugtalankodnunk.
Polgármester: A halottak napi koszorúzásra holnap délután kerül sor, az idősek napját pedig
november 21-én 14.00 órai kezdettel tartjuk a faluházban.
Polgármester: Egyéb kérdés nem lévén, az ülést 18. 38-kor bezárom, köszönöm a mai munkát.
K.m.f.

dr. Muraközi László
polgármester

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Hitelesítő:
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