Szám: 233-12/2015.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18. napján 19 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 2015. augusztus 18.
napján 19 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal
Az ülés típusa: Rendkívüli.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Áldozó Péter polgármester, Lukács Katalin alpolgármester, Török
Ottó, Németh István és Rajkovics Attila képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Obermayer Józsefné jkv. vezető
A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár.
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1./ Pályázat – Az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására

Áldozó Péter
polgármester

2./ Pályázat – A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására

Áldozó Péter
polgármester

3./ Vegyes ügyek

Áldozó Péter
polgármester

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta következő határozatát:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

az
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja a lejárt határidejű határozatokról és a
testületi ülések között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntésekről a soron következő képviselő-testületi ülésen fog beszámolni.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Pályázat – Az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati kiírást. Elmondja,
hogy a pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a 2000 fő feletti lakosságszámú települések, mert
ők az első körben nem részesültek támogatásban. Így a 2000 fő alatti lakosságszámú települések
támogatása csak akkor lehetséges, ha marad a keretösszegből, ami 9.700 millió Ft. Először is el
kellene dönteni a testületnek, hogy pályázzanak-e? Ha igen, akkor mire?
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Lukács Katalin alpolgármester javasolja, hogy mindenképpen pályázzanak, adjanak esélyt
maguknak.
Áldozó Péter polgármester az óvoda épület akadálymentesítését, konyha étkezőjének bővítését
javasolja, hiszen erről már árajánlatot is kért Szász Róbert vállalkozótól.
Németh István képviselő véleménye szerint nem az óvodát kellene felújítani, korszerűsíteni,
mivel az Adásztevel Óvodához tartozik. Nehogy emiatt csússzanak el a pályázaton. Azt csinálják, ami tiszta, ami az önkormányzaté. Javasolja a Polgármesteri Hivatal épületének új tetejére
napelemek elhelyezését, ami az áramellátást biztosítaná, s még a fűtésen is hozna megtakarítást.
Áldozó Péter polgármester véleménye szerint, ha napelemek mellett foglalnának állást, akkor
inkább a közvilágítást fejlesztené.
Rajkovics Attila képviselő szerint napelemet máskor is csináltathatnak, egyre elterjedtebb lesz
ez a technológia, inkább épületek felújítására kellene fordítani ezen összeget. A Hivatalnak is
csak az utcafronti része lett felújítva, a többi nem. A könyvtár, ifjúsági ház, posta épületre is ráférne egy nagyobb tatarozás.
Török Ottó képviselő támogatja az előtte szóló képviselő javaslatát, szerinte is a könyvtár, ifjúsági klub felújítása, akadálymentesítése indokoltabb lenne.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy javasolja, hogy a könyvtár, ifjúsági klub felújítása,
akadálymentesítése költségei nem teszik ki a pályázandó összeget, ezért a Könyvtár és ifjúsági
klub épülete felújítása és akadálymentesítése mellett Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
Homokbödögei Kirendeltsége és a Homokbödögei Óvoda Konyha épületeinek energetikai korszerűsítése célokat jelöljék meg a pályázatban. E három feladatra fog kérni árajánlatokat. Javasolja, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat a képviselő-testület tegye meg:
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- A pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak és hitelesek.
- A pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más
hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült.
- Nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának
megvalósulását meghiúsíthatja.
- Megfelel az Áht. 50. § (1), (3), (4) bekezdésekben meghatározott követelményeknek.
- A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek hiányában azok
megszerzését legkésőbb 2015. november 30-áig vállalja.
- A pályázat benyújtása előtt a beruházást, felújítást nem kezdte meg.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
86/2015.(VIII.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben – meghirdetett, a Magyarország
2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az
adósságkonszolidációban
nem
részesült
települési
önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására.
A megvalósítandó célok:
- Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Homokbödögei
Kirendeltsége épületének energetikai korszerűsítése.
- Homokbödögei Óvoda Konyha épületének energetikai korszerűsítése.
- Homokbödögei könyvtár és ifjúsági klub épülete felújítása,
akadálymentesítése.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy:
- A pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak
és hitelesek.
- A pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által
társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban
nem részesült.
- Nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat
céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
- Megfelel az Áht. 50. § (1), (3), (4) bekezdésekben meghatározott
követelményeknek.
- A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek
hiányában azok megszerzését legkésőbb 2015. november 30-áig vállalja.
- A pályázat benyújtása előtt a beruházást, felújítást nem kezdte meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Határidő: 2015. szeptember 1.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : Pályázat – A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati kiírást. Elmondja,
hogy a tavalyi évben is nyújtottak be ilyen pályázatot, közel négy millió forintot nyertek
működési kiadásokra. Az idei évben jobb helyzetben van az önkormányzat, nincsenek akkora
fizetési gondjaik. Amire nincs fedezetük, az Adásztevel Óvoda felé a szociális étkezőkkel és
iskolai étkezőkkel kapcsolatos rezsiköltségek (bér és járulékok, dologi kiadások) kifizetése, a
következők szerint:
- szoc.étk. bér és járulékai költsége:
820.749,-Ft
dologi költsége:
291.716,-Ft
- iskolások bér és járulékai költsége:
555.841,-Ft
dologi költsége:
197.561,-Ft
Összesen:
1.865.867,-Ft
Augusztus 14. volt a fizetési határidő. Javasolja, hogy az ismertetett, lejárt tartozásra nyújtsa be
az önkormányzat a pályázatát.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh István képviselő kérdezi, hogy a Kamara néptánc fesztivál költségeit nem lehetne a pályázati támogatásból megoldani?
Válasz:
Obermayer Józsefné igazgatási főelőadó válaszában elmondja, hogy csak a lejárt tartozásokat
lehet a pályázatban szerepeltetni.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
87/2015.(VIII.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat pályázatot nyújt be nyújt be a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, Magyarország
2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. tv. 3. melléklet I. 7. pontja
és a III. 4. pontja szerinti, a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására, a következők szerint:
A megvalósítandó célok:
Adászteveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodája rezsiköltség számlája
kiegyenlítése.
- szoc.étk. bér és járulékai költsége:
820.749,-Ft
dologi költsége:
291.716,-Ft
- iskolások bér és járulékai költsége:
555.841,-Ft
dologi költsége:
197.561,-Ft
Összesen:
1.865.867,-Ft
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
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3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
a) Gördülő Fejlesztési Terv
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű
Zrt. levelét, valamint az általuk elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet CD-n is
megküldtek. Hosszú távú fejlesztésről van szó, bárki megnézheti CD-n is.
Javasolja, hogy az önkormányzatok közös tulajdonában lévő víziközmű rendszerek 2016-2030.
évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervét - a 3. sz. melléklet szerint – fogadják el, hagyják jóvá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az egész faluban eternit cső van, 40
éve ebből isszák a vizet. Nem csak egyet kellene kicserélni, hanem mindet.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatban lesz előadás, Vörös Tibor ugodi
polgármester, és Lukács Endre a Pápai Vízmű Zrt. vezérigazgatója tartja, el lehet rá menni, hátha
többet megértenek belőle.
Rajkovics Attila képviselő szerint a határozati javaslatot el kell fogadni. Nagyon összetett dolog
ez, ne nehezítsék a Vízmű helyzetét.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
88/2015.(VIII.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok
közös tulajdonában lévő SZ02, V11 víziközmű rendszer 2016-2030. évekre szóló
Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jóváhagyja.
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában – a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján -, mint
tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv
önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal
kötött megállapodásban foglaltak szerint, a mindenkori éves költségvetésébe
betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a határozatról értesítsék.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.
vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközmű rendszerek 2016-2030. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervét - 4. sz. melléklet szerint – véleményezni kell a képviselő-testületnek. Ezt
követően részletesen ismerteti a Gördülő Fejlesztési Tervet és a mellékletet. Javasolja, hogy a
melléklet szerint véleményről hozza meg döntését a testület.
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
89/2015.(VIII.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátásért felelősként
– a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozik - Pápai Víz- és Csatornamű Zrt., mint
víziközmű-szolgáltató által, az önkormányzat részére megküldött, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtásra kerülő 2016-2030. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervével és annak tartalmával (a Vízmű vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközmű-eszközeinek felújítása, pótlása tárgyban) az SZ02, V11 víziközmű-rendszer tekintetében egyetért.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a határozatról értesítsék.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

b) VM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Igazgatóság ismét megküldte a
támogatást kérő levelét. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet és az adományozási
szerződés-tervezet. A Pápai Kirendeltséget támogatnák. Javasolja, hogy a kirendeltség részére
10.000,-Ft támogatást állapítsanak meg, s az adományozási szerződés-tervezet fogadják el.
Tavaly is ilyen összeget adtak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Kelemen László jegyző elmondja, hogy jó a kapcsolat a kirendeltséggel, sok segítséget nyújtanak az önkormányzatnak a polgárvédelmi feladatok ellátásában. Támogatja a polgármester úr
javaslatát.
Lukács Katalin alpolgármester szintén egyetért a polgármester úrral, s egyúttal javasolja, hogy
Hatalmazzák fel a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
90/2015.(VIII.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Pápai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére 10.000,-Ft támogatást állapít meg.
A képviselő-testület a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal
kötendő adományozási megállapodás-tervezetet elfogadja, s felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Az adományozási megállapodás-tervezet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. szeptember 2.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
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Kelemen László jegyző

c) Gallyazás
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az EON megbízásából a President
Kft. végzi Homokbödögén a villamos vezetékeket akadályozó fák gallyazását, kivágását. Ezt követően részletesen ismerteti a velük megkötött megállapodást. Kérték őket a jegyző úrral, hogy
normális munkát végezzenek, ahhoz képest nem mindenütt úgy alakult a munka, mint az elvárható lett volna. Javasolja, hogy a megállapodást hagyják jóvá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy meg kellene reklamálni, hogy ne nyáron, inkább tavasszal végezzék a jövőben ezeket a munkákat. Szerinte egy megjegyzést írhatnának nekik a munka minőségével kapcsolatban is.
Németh István képviselő elmondja, hogy azért ilyenkor végzik a gallyazást, mert most már nem
nő olyan sokat, így egy évig megint nem kell megnyesni őket.
Török Ottó képviselő szerint Homokbödögén még elég kulturált munkát végeztek, van olyan
település, ahol sokkal rosszabb a helyzet.
Áldozó Péter polgármester javasolja, hogy a jövőben szabályozzák, milyen fákat ültethetnek a
tulajdonosok a házuk előtti közterületre. A meglévőket ki kellene vágni, s egységesen kellene
fákat ültetni. Pl. egy utcát meg lehetne próbálni díszcseresznyével.
Németh István képviselő elmondja, hogy a Rákóczi utcában a 70-es, 80-as években mindenki
kapott a tanácstól juharfát, de már csak őelőttük van belőle kettő darab. A Kossuth utca keskeny,
nem mindenhol férne el.
Rajkovics Attila képviselő szerint bízzák az ingatlan tulajdonosokra, ha a járda- és ároktisztítás
is az övüké, akkor hadd döntsék el, mit akarnak ültetni.
Lukács Katalin alpolgármester javasolja a külföldi ingatlan tulajdonosokat és a lakatlan ingatlanok tulajdonosait felszólítani, az ingatlanjaik rendben tartására. A Posta melletti ingatlan előtt a
nyírfákat vissza kellene vágni, mert akadályozzák a kilátást a közlekedésben.
Kelemen László jegyző elmondja, hogy arról volt szó, hogy összeírásra kerülnek az érintettek.
Miután a névsor elkészül, a hivatal intézkedni fog.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
91/2015.(VIII.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a President Kft.-vel –
az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon található, és a villamos
vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeknek, fáknak a 2/2013.(I.22.) NGM
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rendeletnek megfelelő eltávolítása, gallyazása – tárgyában kötött, 2015. augusztus
3. napján kelt megállapodást jóváhagyja.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. szeptember 2.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

d) Közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában részvétel
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése elnökének levelét. Elmondja, hogy a fejlesztési projektek még nem
ismertek, javasolja, hogy a testület ne igényelje a VM. Önkormányzat közreműködését, akit
jogszabály kötelez arra, hogy igény esetén segítsen. A későbbiekben is kérhet segítséget az
önkormányzat.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
92/2015.(VIII.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 272/2014.(XI.5.)
Korm. Rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat
fejlesztési projektjei előkészítésében nem igényli a Veszprém Megyei
Önkormányzat közreműködését.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. szeptember 2.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

e) Cím Szó Kép színművészeti fesztivál
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2015. szeptember 18-án és 19-én
kerül megrendezésre a színművészeti fesztivál. A községben élő Csukárdi Sándor és felesége
szervezésében valósul meg e program. Veszprémből, Bükről, Őrsújfaluból (Szlovákia) jönnek
színészeti csoportok, kb. 40 fő étkeztetését és elszállásolását kell megoldania az
önkormányzatnak. Az óvodai konyha dolgozói vállalták az ebéd és vacsora készítését.
Matracokat kell szerezni, csak így tudják 40 fő szállását megoldani. Javasolja a plakátok (kb. 70
db) készíttetésének 20.000,-Ft-os költsége átvállalását és a szereplők szállásának biztosítását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Németh István képviselőnek a plakátokról jut eszébe, hogy egy hirdető táblát el kellene helyez-
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ni a faluközpontban.
Lukács Katalin alpolgármester vállalja, hogy a fesztivál résztvevőinek gravíroz üveget ajándékba. Támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
93/2015.(VIII.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cím Szó Kép
színművészeti fesztivál fellépői részére szállást biztosít, s a rendezvény 20.000,Ft-os plakát készíttetési költségét – költségvetése terhére – átvállalja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. szeptember 10. és 18-19.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

f) Polgármesteri tájékoztató
fa) Járda felújítás
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a járda felújításra beadott önkormányzati pályázatukat kedvezően bírálták el, 14.924.330,-Ft pályázati támogatásban részesültek, amihez
2.633.705,-Ft önerőt kell biztosítaniuk. Ez mindenképpen a jövő évben lenne kivitelezhető,
Szász Róbert vállalkozó is csak jövőre tudja beütemezni, és addigra talán sikerül a Kossuth utcai
járdát önkormányzati tulajdonba venni. Ennek költsége kb. 400.000,- Ft.
Takarékoskodásként közmunkásokat, akár diákmunkásokat is be lehetne vonni a bontási munkákba.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila képviselő elmondja, ahhoz olyan emberek kellenek, akikkel haladni is lehet.
Török Ottó képviselő szerint lehet a társadalmi munka többre vezetne. Takarékoskodni azzal is
lehetne, hogy a régi járdalapokat elvágják, s a szegélyt abból rakják ki.
Németh István képviselő elmondja, hogy az ő utcájukban olyan kérdés merült fel, hogy nem
lehetne végleg felszedni a meglévő járdát, mert senki nem közlekedik rajta, viszont takarítani
kell. Tehát a Rákóczi utcában nem kell új járdában gondolkodni. Elmondja, hogy a kapubejáróknál a kijárást, bejárást biztosítani kell, egyszerre ne szedjenek ki akkora területet. Fel kellene
mérni, hogy mennyire lenne szükség, az esőcsatorna kivezetésére, az árkokba.
fb) Hangos híradó hálózat fejlesztése
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy többen jelezték, hogy nem szól, nem érteni a hangos híradót, a faluközpontban sem hallani semmit. Török Antal szerelővel beszélt, ő nem vállalja
már a javítást.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy már tavaly sem vállalta, valaki más csinálta, meg
kell nézni a számlán, hogy ki volt ő.
fc) Augusztus 20-i ünnepség
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy augusztus 20-án du. 4 órakor Szent István napi
megemlékezés lesz a Művelődési Házban. Az ünnepségre meghívta dr. Kovács Zoltán államtitkár urat, a körzet országgyűlési képviselőjét, ő fog beszédet mondani. Ezek után a falu kemencéjében sütött, új kenyeret Tornavölgyi Krisztián katolikus plébános megszenteli, Eszlinger András
református lelkész pedig áldást mond.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy két kislány verset, Banai Endre pedig beszédet fog mondani.
fd) Kamarafesztivál
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a pályázati támogatásból már nem hiszi, hogy lesz
valami. Fél millió forintja erre nincs az önkormányzatnak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy a Művészeti iskola a zenekar költségeit fedezhetné.
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy Bors Éva igazgatóval beszélt, azt mondta,
hogy zsűritagokat fog lemondani, ezzel is csökkenti a költségeket.

Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a katonasírokkal kapcsolatban sikerült valamit lépni. Felvette a kapcsolatot a minisztériummal, aki megadta annak a katonának a nevét, aki megyei
szinten ezzel foglalkozik.
A turistaházban folyamatosan vannak bérlők, munkások. 4, 5, néha 9 fő. Úgy néz ki, év végéig
itt lesznek.
A diákmunkásoknak a rossz időben nehéz munkát kitalálni. A temetőben a sírok feltérképezésének munkáját adta ki most nekik.

Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy
bejelentése?
Hozzászólás:
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Török Ottó képviselő kérdezi, hogy az óvoda szomszédságában élő Kovács Jenőnével sikerült
felvenni a kapcsolatot?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a felszólítást csak augusztus 4-én vette át,
mert nem tartózkodott itthon, Balfon volt kezelésen. A levelet posta útján kézbesítette a hivatal.
Augusztus 31. napjáig kell gondoskodnia a veszélyhelyzet elhárításáról.
Hozzászólások:
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a családi házuk iskola felőli részénél is durva a
helyzet, nem csak az óvoda felől.
Németh István képviselő az óvoda nevében megköszöni a polgármester úrnak a társadalmi
munkát, amit az óvoda helyiségeinek kifestésénél végeztek.
Áldozó Péter polgármester elmondja, nem volt rossz állapotban az óvoda épület, glettelni nem
kellett, hengerrel legurította a falakat. Akciósan, mosható festéket vett, 14.000,-Ft-ot költöttek
festésre. A dajkával és Törökné Esztivel megoldották a festést, már rendben van minden.

Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a képviselőtestületnek és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a nyílt testületi ülést 20 óra 26 perckor
bezárja.

Kmf.

Áldozó Péter
polgármester

Kelemen László
jegyző

