Szám: 160/2014.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13.
napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal
Az ülés típusa: Rendkívüli.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Ható Károly és Németh István
képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Németh Anett jkv. vezető
A lakosság részéről nem jelent meg polgár.
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel három képviselő jelen van.
Némethi Kálmán alpolgármester és Rajkovics Attila képviselő előzetesen jelezték, hogy halaszthatatlan családi ügyük miatt ülésünkön nem tudnak részt venni. Az önkormányzat mai
rendkívüli ülését mindkét napirendi ponttal kapcsolatos, határidős döntési kötelezettség indokolja. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja „Továbbképzés támogatása” napirendi ponttal kiegészíteni.

NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1./ Veszprém Megye Területfejlesztési Programja

Farkas Árpád
polgármester

2./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
pere

Farkas Árpád
polgármester

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta
következő határozatát:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
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Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul a
beszámolót.
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh István képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést a 102/2013.(XI.20.), 106, 107 és 108/2013.(XI.25.), 109, 110, 111, 112,
113 és 114/2013.(XII.16.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 2 fő részére szülési segély megállapítása; 1 fő részére temetési segély megállapítása; 1 fő részére
szoc. étkeztetés megállapítása.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Veszprém Megye Területfejlesztési Programja
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Lasztovicza Jenő, a VM. Közgyűlés elnöke tárgyban kiküldött levelét. A képviselők Veszprém megye honlapján tanulmányozhatták
a területfejlesztési programot. A program tartalmazza:
- Veszprém-Pápa-Zirc faipar és bútorgyártást (erdők, helyi erőforrások, munkakultúra),
- Pápa-Győr gazdasági tengely erősítését (járműipari klaszter támogatása és kibővítése),
- a megye ipari parkjai fejlesztését,
- vidéki térségek értékalapú megújítását, a vidék élhetőségének és életképességének fokozását, e térségek leszakadásának megállítását és újbóli fejlődését:
- Pápa térsége: szántóföldi növénytermesztés, sertéstenyésztés, húsfeldolgozás.
- Termelői piacok létrehozása.
- Oktatási-nevelési intézmények számára élelmiszerek és alapanyagok biztosítása.
- vállalkozások versenyképességének javítását és foglalkoztatásának ösztönzését,
- lakosság egészségének megőrzését,
- közoktatás fejlesztését:
- férőhelyek bővítése,
- nyelvoktatás fejlesztése,
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- helyi kultúra és hagyományok beépítése a közoktatásba.
- kultúra, sport, turisztika és városok fejlesztését,
- Pápa várostérsége nagy vonzáskörzettel bíró gazdasági, oktatási és kulturális központ.
- Pápa fejlesztését: Külső-belső Várkertben szabadidőpark kialakítása; Zsinagóga felújítás,
Városi Óvodák fejlesztése; Hagyományőrző és tematikus ifjúsági táborok szervezése; Zöld
és barnamezős beruházások a Pápai Ipari Parkban; Esterházy kastély felújítása: pince, lovarda, őrházak; Várkertfürdő fejlesztése; Kerékpáros turizmus fejlesztése.
- Pápai kistérség járóbeteg rendelői felújítását.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Veszprém Megye Területfejlesztési Programjával értsenek egyet. Utasítsák a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. január 24.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Németh István képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Ható Károly képviselő szintén támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
1/2014.(I.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megye
Területfejlesztési Programjával egyetért.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. január 24.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
pere
Farkas Árpád polgármester
Előadó:
(Írásbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Hegyi Zoltán Társulási Tanács elnöke
NK13940288 számú levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
Elmondja, hogy a társulás megalakulásakor arról volt szó, hogy az érintett önkormányzatoknak nem kell önrészt fizetni a fejlesztési projekt megvalósításához. Ezt követő Uniós ellenőrzés kötelezte a társulásban részt vevő önkormányzatokat az önrész megfizetésére. Most négy
olyan önkormányzat ellen indított pert a Társulás, melyek nem fizetik az önrészt. A Társulás
Alapító Okiratát készítő ügyvédet szeretné tanúként meghallgatni a járásbíróság a perben.
Javasolja a testületnek, hogy adják meg a hozzájárulásukat ahhoz, hogy a Győri Járásbíróság
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előtt folyó G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és Kisbabot
Községek Önkormányzata ellen, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt indított perben) az eljáró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alól az eljáró
ügyvéd részére.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére küldesse meg.
Határidő: 2014. január 28.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh István képviselő kérdezi, hogy a szolgáltatótól az önkormányzati önrész megfizetése
ellentételezéseként nem kaphatnak az állampolgárok valamilyen kompenzációt? Mi történik
akkor, ha a 112 érintett önkormányzat közül akár csak egy önkormányzat nem járul hozzá az
ügyvéd meghallgatásához?
Válasz:
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzati önrészt az EU
projekt írta elő, ezért nem kaphatnak kompenzációt a társulásban részt vevő önkormányzatok.
Amennyiben a 112 önkormányzattól nem érkezik meg a hozzájáruló nyilatkozat, a bíróság
nem tudja meghallgatni az ügyvédet.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
2/2014.(I.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Győri Járásbíróság előtt folyó G.22.561/2013. számú perben
(Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és Kisbabot Községek Önkormányzata
ellen, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt indított perben) az eljáró bíró tanúként
hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alól az eljáró ügyvéd részére.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére küldesse meg.
Határidő: 2014. január 28.
Felelős: Farkas Árpád polgármester

3./ N a p i r e n d : Továbbképzés támogatása
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Szabó Edit homokbödögei
házi gondozónak továbbképzésen kell részt vennie, hogy meg tudjon felelni a képesítési elő-
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írásoknak. A továbbképzés 4 alkalommal történne Balatonfüreden, melynek díja 29.000,-Ft.
Javasolja a testületnek, hogy a továbbképzési díjat vállalják át a költségvetésük terhére. Az
utazási költségeket a dolgozó vállalja.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Ható Károly képviselő kérdezi, hogy mit tanulnak a tanfolyamon?
Válasz:
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy a továbbképzés címe: „Hogyan
bánjunk nehéz emberekkel? – Emberismeret a szociális munkában” Klinikai szakpszichológus az oktató. A továbbképzésen témái:
1./ Az átlagtól eltérő viselkedés – abnormális viselkedés meghatározása, játszmák és kezelésük a kommunikációban
2./ A személyiségzavarok gyakoribb fajtái
3./ A gyakoribb szenvedélybetegségek
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
3/2014.(I.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Edit
Homokbödöge Község Önkormányzat házigondozója „Hogyan bánjunk nehéz emberekkel? – Emberismeret a szociális munkában” című továbbképzése
29.000,-Ft-os költségét – költségvetése terhére – átvállalja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2014. január 28.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző

Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Károlyi Katika részére a szakértő bizottság a homokbödögei óvodát jelölte ki fejlesztő oktatási-nevelési intézményként. A
szakvéleményben előírtaknak megfelelő pedagógust a KLIK biztosítja. A pedagógussal majd
az Adászteveli Óvoda köt szerződést. Az előzetes tankerületi egyeztetés alapján az óvodának
a pedagógus 2500,-Ft-os óradíját kell majd fizetni, s be kell szerezni majd a szükséges szemléltető eszközöket. A kislány beilleszkedéséről pozitívak az első benyomások.
Pályázatíró hívta fel a figyelmet, hogy mikrobusz pályázására van lehetőség, mivel a házi segítségnyújtásra is lehet ilyen gépjárművet igényelni, 100 %-os támogatással.. Természetesen
fejleszteni, bővíteni kellene a szolgáltatásokat, pl. ebéd- és betegszállítással. A gépkocsinak
éves szinten a biztosítása és adója 160 ezer Ft lenne, a szolgáltatások fejlesztésének éves költsége 300-400 e. Ft-ba kerülne. Fenntartásai vannak a gépkocsi beszerzéssel kapcsolatban
azért, mert igen nagy költségeket jelentenének a járulékos költségek, meg tulajdonképpen
nem is személyszállító kisbuszra lenne szüksége az önkormányzatnak. Ha mást is akarnánk
szállítani vele, akkor vonóhorgot kellene rá szereltetni, ami újabb költséget jelentene. Ezzel az
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autóval nem lehetne terepre kimenni, nem tudnák kihasználni. Az a veszély is fennáll, hogy
az állami támogatással beszerzett gépjárműre kötelező szállítást írhatnak elő, például az iskolások, bölcsődések szállítását a szomszédos községekbe.
Sikerült szerezni kölcsönbe egy hengert, mellyel az egész faluban elvégezik a padkák tömörítését. 50 t murvát hozattak erre a célra.
A vihar eltépte a hangoshiradó vezetéket a temetőben. Itt előbb ki kell vágni az akácfákat a
nyomvonal mentén, ezt követően helyre kell állítani a hálózatot.
Hegyi Zoltán, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke levélben tájékoztatta az érintett önkormányzatokat, hogy a Társulás Tanácsa a 2014. évi működési hozzájárulás mértékét a 2008. november 13-án elfogadott mértékéhez képest nem változtatta meg, a hozzájárulás bruttó összege 296,-Ft/fő/év.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Németh István képviselő véleménye szerint a kisbusz beszerzése olyan helyen szükséges,
ahol kevesen laknak, ahol nincs bolt, iskola, gyógyszertár. Homokbödöge Önkormányzata
nem tudná kihasználni. Iskolásaink is többen vannak, a kézilabdások sem fértek volna bele.
Nem javasolja a kisbuszra a pályázat benyújtását.
Ható Károly képviselő egyetért az előtte szóló képviselő véleményével. A kisbusz
beszerzésével egy dolgozó állandóan le lenne kötve, nem tudná a karbantartásokat, a
szükséges javításokat elvégezni, mint most.

Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, bejelentése, vagy kérdése?
Hozzászólás:
Németh István képviselő kérdezi, hogy a pénzügyi ügyintéző személyére kiírt pályázat
hogyan áll? Az ingatlan ajándékozással kapcsolatban történt már valami?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a pályázati határidő ma jár le, ezt
követően, január 15-ig kell elbírálni a pályázatokat. Eddig három pályázat érkezett be.
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy az ajándékozó dr. Rózsa László
2014. január 20-a körül jön Magyarországra. Az ajándékozási szerződés-tervezetet e-mailben
megkapta, tanulmányozhatta. A házas ingatlanon a tetőcserepeket javítani kell, nehogy
beázzon a tető. Februárban lebonyolódik az ingatlan átruházás. Áprilisban
közfoglalkoztatottakkal szeretné felújítani az ingatlant, ami a tájháznak adna helyet. A
közfoglalkoztatottaknak még szeretne munkát adni a veteményezés területén is. A Rákóczi
utcában felszántják az egyik önkormányzati telket, ott lehetne burgonyát, zöldséget,
sárgarépát termeszteni.
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Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a képviselőtestületnek és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a testületi ülést 19 óra 01 perckor
bezárja.

Kmf.

Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
jegyző

