Szám: 81-13/2016.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 16. napján 18 óra 30
perckor 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 2016. augusztus 16.
napján 18 óra 30 perckor 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, Németh
István, Rajkovics Attila és Török Ottó képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Obermayer Józsefné jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent 1 fő.
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmondja,
hogy a rendkívüli ülés összehívását a Homokbödöge Óvoda Alapító Okirata elfogadása és a
pályázat benyújtása indokolta.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Homokbödöge Óvoda Alapító Okirata

Áldozó Péter
polgármester

2./ Homokbödögéért Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója, közhasznúsági melléklete és független könyvvizsgálói jelentése

Áldozó Péter
polgármester

3./ Hátrányos Helyzetű Homokbödögei Gyermekekért Közalapítvány 2015. Áldozó Péter
évi egyszerűsített éves beszámolója, közhasznúsági melléklete és fügpolgármester
getlen könyvvizsgálói jelentése
4./ Települési ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosítása

Áldozó Péter
polgármester

5./ Vegyes ügyek

Áldozó Péter
polgármester
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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

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását.
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:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést az 58, 59, 60, 61 és 62/2016.(VII.13.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő rendkívüli települési támogatás
kérelme elutasítása; 2 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 2 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása.
Hozzászólás:
Németh István képviselő elmondja, hogy lakáscélú támogatás kérelmek várhatóak lesznek, mivel 3 házat is eladtak, illetve megvásároltak a községben.
Áldozó Péter polgármester ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Homokbödöge Óvoda Alapító Okirata
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Homokbödöge Község Önkormányzata a 73/2015.(V.13.) számú önkormányzati határozatával jelezte az Adásztevel,
Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenntartó Társulásból való kiválási szándékát,
melyet a 38/2016.(V.27.) számú önkormányzati határozatával megerősített.
Az önálló intézmény alapítását Alapító Okirat készítéssel, s a MÁK-nál történő törzskönyvi
bejegyzéssel lehet végrehajtani. A jegyző elkészítette az intézmény Alapító Okirat-tervezetét,
melyet előzetesen egyeztetett a MÁK szakemberével. A tervezetet a képviselők előzetesen
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megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Alapító Okirat-tervezetet.
Javasolja az Okirat elfogadását.
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:
63/2016.(VIII.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete Homokbödöge Óvoda
(székhelye: 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 2016. augusztus 16. napján kelt
Alapító Okiratát elfogadja.
Az Alapító Okirat a határozat mellékletét képezi
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: Azonnal
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d :

Homokbödögéért Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített éves
beszámolója, közhasznúsági melléklete és független könyvvizsgálói
jelentése
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapítója a Homokbödögéért Közalapítványnak. A közalapítvány
minden évben beszámol az alapítónak az előző évben végzett tevékenységéről. Az önkormányzat
pedig elfogadja a Közalapítvány beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, és független könyvvizsgálói jelentését. A dokumentumok másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy fogadják el őket.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Németh István képviselő, s egyben az alapítvány elnöke elmondja, hogy az önkormányzati támogatások összege csupán a kölcsön adott támogatások visszaadását takarja. Megemlíti, hogy
Ható Károly adott egyszer 1.100,- Ft-ot támogatás címén, de ennek a számlán történő befizetése
később jelentkezik.
Áldozó Péter polgármester kérdezi, hogy kik ezek a cégek, akik támogatták az alapítványt?
Válasz:
Németh István képviselő válaszában elmondja, hogy a Selector Kft. igazából az óvodát támogatta az elektromos hulladékért. A Bovirex Kft. képviselője, az ugodi származású Borbély Imre.
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
64/2016.(VIII.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödögéért Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
Az egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági melléklet és független könyvvizsgálói
jelentés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Hátrányos Helyzetű Homokbödögei Gyermekekért Közalapítvány 2015.
évi egyszerűsített éves beszámolója, közhasznúsági melléklete és
független könyvvizsgálói jelentése
Áldozó Péter polgármester
Előadó:
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapítója a Hátrányos Helyzetű Homokbödögei Gyermekekért
Közalapítványnak is. Ez a közalapítvány is minden évben beszámol az alapítónak az előző évben
végzett tevékenységéről, az önkormányzat pedig elfogadja a Közalapítvány beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, és független könyvvizsgálói jelentését. A dokumentumok másolatát a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
közalapítványi beszámolót, a közhasznúsági mellékletét, és független könyvvizsgálói jelentését
fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Németh István képviselő megjegyzi, hogy a másik alapítvány jobb marketinggel bír, több az 1
%-os felajánlások összege.
Rajkovics Attila képviselő szerint a hátrányos helyzetű gyermekek szülei vagy nem dolgoznak,
vagy ha dolgoznak is, nem adóznak, így nincs mit felajánlaniuk.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
65/2016.(VIII.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű
Homokbödögei Gyermekekért Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját,
közhasznúsági mellékletét és független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
Az egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági melléklet és független könyvvizsgálói
jelentés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
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Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d :

Települési ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás
módosítása
Áldozó Péter polgármester
Előadó:
(Írásbeli előterjesztés.)

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala vezetője kérelmét és a megállapodás-módosítás tervezetét,
melyeknek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megállapodás módosítást fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh István képviselő kérdezi, hogy itt a nyilvántartásban felsorolt eszközöknél a lakat azt
jelenti, hogy le van zárva a fénymásoló és nyomtató?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy igen. A lakat egy olyan eszköz, melyre
tudja csatlakoztatni az ügysegéd a lap-topját, s felhasználó névvel és jelszóval tud nyomtatni.
Még nem volt használva, a hivatal nyomtatója és fénymásolója lett igénybe véve, nagyon kevés
ügyfél jön hetente az ügysegédhez.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
66/2016.(VIII.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala települési ügysegédi feladatok ellátásáról szóló
megállapodás módosítását elfogadja.
A megállapodás módosítás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
a) Rákóczi Szövetség támogatása
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Dr. Halzl József, a Rákóczi
Szövetség elnöke kérelmét. A kérelem másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
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nyozhatták. Elmondja, hogy egy színpatikus úr kereste meg a szövetség részéről. Mondta, hogy
sok önkormányzat csatlakozott már hozzájuk. Nem kimondottan anyagi, inkább erkölcsi támogatásra gondoltak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy csatlakozzanak a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja támogatói köréhez, s a Program megvalósításához támogatást állapítsanak
meg. A forrásátadással kapcsolatos rendeletüknek megfelelően, a határozatban rögzítsék a következőket:
A forrás felhasználásának célja: a Beiratkozási Program támogatása.
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés.
A forrás felhasználásának határideje: 2016. december 15.
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2016.
december 31-ig.
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2017. január 15-ig Homokbödöge Község
Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Németh István képviselő elviekben teljes mértékben tudja támogatni a kérelmet.
Rajkovics Attila képviselő javasolja, hogy a csatlakozás mellett 10.000,-Ft támogatást állapítsanak meg a Szövetségnek a nemes célra, más civil szervezetnek is állapítottak meg hasonló öszszegű támogatásokat. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a megállapodás aláírására.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
67/2016.(VIII.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi
Szövetség Beiratkozási Programja támogatói köréhez. A Program megvalósításához
10.000,-Ft támogatást állapít meg.
A forrás felhasználásának célja: a Beiratkozási Program támogatása.
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés.
A forrás felhasználásának határideje: 2016. december 15.
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2016. december 31-ig.
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2017.
január 15-ig Homokbödöge Község Önkormányzat költségvetési számlájára
visszafizetni.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

8
b) Pályázat - adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
Áldozó Péter polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására az önkormányzat nyújtsa
be a pályázatát. Elmondja, hogy korábban már beszéltek róla, hogy a Polgármesteri Hivatal épület felújítását, korszerűsítését kellene ebből a támogatásból megoldani. Gondol itt az épület villamos- és vízvezeték rendszerének cseréjére, hátsó épületrész nyílászáróinak cseréjére, külső és
belső vakolásra, burkolási munkákra, színezésre, szigetelésre, a könyvtár épület kialakításra. Ezt
követően részletesen ismerteti a munkák árajánlatait. A felújítási munkák teljes költségvetése
10.029.129,-Ft, melyből 10.000.000,-Ft-ot igényelhet az önkormányzat, a lakosságszámának
megfelelően, az e feletti összeget önerőként kell vállalni. Augusztus 31-ig kell benyújtani a pályázatot, hatósági engedélyt is csatolni kell hozzá, hogy a felújítás nem építési engedély köteles.
Javasolja a következő határozat meghozatalát:
Homokbödöge Község Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – által meghirdetett, a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. melléklet II. 8. pontja
szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására.
A megvalósítandó célok:
- Homokbödöge Polgármesteri Hivatal épületének felújítása.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy:
- A pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek, 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 engedélyt 2016.
augusztus 31. napjáig megszerzi.
- A pályázat benyújtása előtt a beruházást, felújítást nem kezdte meg.
A felújítás összes költsége:
10.029.129,-Ft
A pályázati támogatási igény: 10.000.000,-Ft
Önerő:
29.129,-Ft
A képviselő-testület az önerőt – költségvetése terhére – biztosítja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a víz- és villanyvezetékek is cserére szorulnak, nagyon régiek, elavultak. A konyha részen, amikor csőtörés volt, látták, hogy milyen rozsdásak a vízvezetékek.
Németh István képviselő elmondja, hogy eléggé vizes az épület, a szellőzést a padlástér felé is
meg lehetne oldani.
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
68/2016.(VIII.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – által
meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
tv. 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.
A megvalósítandó célok:
- Homokbödöge Polgármesteri Hivatal épületének felújítása.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy:
- A pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek,
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 engedélyt
2016. augusztus 31. napjáig megszerzi.
- A pályázat benyújtása előtt a beruházást, felújítást nem kezdte meg.
A felújítás összes költsége:
10.029.129,-Ft
A pályázati támogatási igény: 10.000.000,-Ft
Önerő:
29.129,-Ft
A képviselő-testület az önerőt – költségvetése terhére – biztosítja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
c) Polgármesteri tájékoztató
ca) Homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nemzeti Kulturális Alaphoz
nyújtottak be pályázatot a fesztivál megrendezésére. 5.000,-Ft nevezési díjat befizették. A Művészeti Alapiskola részéről Ihász László írta a pályázatot. 1.900.000,-Ft volt a végösszeg, s ebből
személyi juttatás 1 millió Ft. Hiába javasolta, hogy alacsonyabb pályázati támogatási igénnyel, s
minimális személyi juttatással állítsák össze a pályázatot, nem hallgattak rá. Természetes nem is
nyert a pályázatuk.
cb) II. Bödögei Komédiák Fesztivál
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket hogy szintén a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtottak be pályázatot a II. Bödögei Komédiák Fesztivál megrendezésére, s az 5.000,-Ft
nevezési díjat itt is befizették. Az önkormányzat által megírt pályázat szakmai részét a Szó és
Kép Színpad vezetője, Csukárdi Sándor segítette megírni. A pályázat egy kicsit reálisabb ösz-
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szeggel, 530.000,-Ft-os igényelt támogatási összeggel került benyújtásra, s személyi juttatás ebben nem szerepelt. A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma 300.000,-Ft támogatást állapított meg az önkormányzat részére.
cc) Fogorvosi ellátás
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy dr. Bíró Györgyi fogorvosnak már
csak Ugodon van praxisa. Orbán Sándor nagyteveli polgármesterrel egyeztetett, ő már beszélt a
Böröczky doktorral, aki furcsa módon, leszólta a kollégáját. Bíró doktornő utána néz a fogorvos
váltás költségeinek. Úgy néz ki, hogy ragaszkodik Homokbödögéhez. Szerinte célszerű lenne a
fogorvosi feladatokat vele elláttatni, mivel itt rendel a szomszéd faluban, s fiatal, hosszú távon
lehet rá számítani. A pápai fogorvosok ki vannak öregedve.
cd) Óvodafestés
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Sándor Attila homokbödögei lakos, az egyik óvodás szülője társadalmi munkában kifestette az óvodai csoportszobát és iroda
helyiséget. Szép lett, majd megfelelő alkalomkor meg fogja köszönni neki. Elmondja, hogy az
óvoda konyha festése is folyamatban van, az önkormányzat közhasznú dolgozói végzik. A takarítási szünetben az ebédet Pápáról, a Fáy Óvodából hozzák, talán meg vannak elégedve az étkezők.
ce) Tűzeset
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tűzeset miatt Horváthné
Böröczki Krisztina által bérelt téglagyári lakás szobáinak, nyílászáróinak méretét a rendőrség
kérésére felmérte. A bérlő élettársa, Mészáros Imre a lakás konyháját kimeszelte, de a szobák
még romokban vannak. Krisztivel beszéltek, állítólag nem kívánnak visszajönni
Homokbödögére. Szeptemberben kezdődik az iskola, akkor ez a kérdés is el fog dőlni..
cf) Augusztus 20-i ünnepség
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az augusztus 20-i ünnepség 16.00
órakor lesz a homokbödögei művelődési házban. Meghívta az evangélikus és református lelkészeket és az új katolikus plébánost is a kenyérszentelésre.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy beszélt Csukárdi Sándorral,
örömmel vették a támogatást, a csoportok utazási költségeit ebből tudják fedezni, a vendéglátás
pedig az önkormányzatot terhelné.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a szállás biztosítását is bevállalják, ennyivel tudja
az önkormányzat támogatni a rendezvényüket.
Kelemenné Kovács Ildikó tagóvoda vezető hozzászólásában elmondja, hogy ő is megköszönte
a szülőnek a festési munkát, s az SZMK is honorálta a felajánlását.
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Bolláné Baranyai Csilla dajka is
sokat segített az óvodafestésben.
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Kelemenné Kovács Ildikó tagóvoda vezető hozzászólásában elmondja, hogy plusz ebédadagot
is rendeltek, mégis alig lehet kiadagolni. Panaszkodnak, reklamálnak az emberek, nagyobb adagokhoz voltak szokva. Szeptembertől a fűszerezést ismét vissza kell fogni a konyhának, mert
indul a gyermekétkeztetés.
Áldozó Péter polgármester úgy gondolja, van igény az ebédre, még a jövő héten is lehetne
hozni, de azért előtte fel kell mérni az igényeket.
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az autót meg kell csináltatni (a sebességváltó fogaskerékét kellene cserélni), akkor a javítást majd csak az utána következő hétre
kell megbeszélni a Ford szalonnal, hogy ne zavarjon be az ebédszállításba.
Lukács Katalin alpolgármester asszony elmondja, hogy augusztus 20-án a falu kemencéjében
lesz kenyérsütés, a lakosságot is szeretné bevonni. Szórólapon és a hangoshiradóval hívják a lakosságot rá.

Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy
bejelentése?
Hozzászólások:
Török Ottó képviselő elmondja, hogy Bogdán Tibort fel kellene szólítani, hogy az építési törmeléket takarítsa el a háza oldalától, már benövi a gaz.
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy Bogdán Tibor családja Banai Endre melletti fás területre hordja ki a szemetet. Találtak a zsákokban Deák Ramóna nevére megcímkézett könyveket.
Válasz:
Kelemen László jegyző ígéri, hogy mindkét ügyben intézkedni fog.
Hozzászólások:
Németh István képviselő kérdezi, hogy mikor lesz pontosan a katolikus egyház által szervezett
ünnepség, emléktábla avatás?
Kelemenné Kovács Ildikó tagóvoda vezető kérdezi, hogy mi van az óvodai raktárral. Kulcsuk
sincs, nem lett megoldva semmi.
Válasz:
Áldozó Péter polgármester Németh István képviselőnek válaszolva elmondja, hogy Erdő Péter
bíborostól függ az időpont, talán szeptember 10-e. Addigra meg kellene javíttatni a kerítést,
Krisztián atya még azt ígérte, hogy az egyház kifizeti. 400 embert várnak erre a rendezvényre.
Az emléktábla helye még kérdéses. Szóba jött az is, hogy a templommal szembeni, volt katolikus iskola épülete falára is lehetne tenni az emléktáblát.
Lukács Katalin alpolgármester Kelemenné Kovács Ildikó tagóvoda vezetőnek válaszolva elmondja, hogy a nyugdíjas klub tagjai megnyugodtak, szerinte nem zavarja már őket, hogy az
óvodának a klub mellett van a raktára.
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Hozzászólás:
Áldozó Péter polgármester kérdezi az egyházi érintettektől, hogy urnatartó fal építéséhez való
hozzájárulással kapcsolatban született-e már döntés?
Válasz:
Németh István képviselő elmondja, hogy a régi katolikus plébánossal beszélt róla, az újnak még
nem említette.
Török Ottó képviselő elmondja, hogy a reformátusok részéről rendben van, támogatják az urnatartó fal építését.
Hozzászólás:
Németh István képviselő kérdezi, hogy mi van a Kossuth utcai járdával? Történ előrelépés az
önkormányzati tulajdonba adásban?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a miniszter úrnál van a döntés, de ő éppen most nyaral. Ha támogatja, akkor kerülhet a szeptemberi Kormányülés elé, s a Kormány fog
ebben határozni. Egy nagyon segítőkész ügyintézőre talált, így bízik benne, hogy augusztus végére talán az önkormányzat tulajdonába kerülhet a járda, s elkezdődhet a projekt megvalósítása.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila képviselő szerint szeptember végén mindenképp neki kell állni a felújításnak.
Németh István képviselő egyetért az előtte szólóval, hiszen még a támogatási szerződést is módosíttatni kell, s szerinte két hónap kell a kivitelezésnek. Gondolni kell az esős és fagyos időjárásra is.
Áldozó Péter polgármester szerint legyenek még kis ideig türelemmel, nem akarja a mellékutcákat térkövezni, a fő utcán a legrosszabbak a járdák. Beszélni fog vállalkozókkal, hogy mennyi
ideig tart a kivitelezés.
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy nincs-e nélkülözhető utcai padja az önkormányzatnak, mert az Arany J. utcai lakóknak kevés az egy pad. Többen odajárnak beszélgetni esténként.
Válasz:
Rajkovics Attila képviselő válaszában elmondja, hogy az önkormányzat hivatalának udvarán
van felesleges pad, azt oda lehetne vinni.
Hozzászólások:
Németh István képviselő elmondja, hogy a Rákóczi utcában nem lehet hallani a hangoshiradó
hirdetést.
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Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy a hangtechnikás pályázatban szerepelt-e
mikroport, mert a hétvégi rendezvényre most is Ugodból kellett kérni.
Válasz:
Áldozó Péter polgármester Németh István képviselőnek válaszolva elmondja, hogy már beszélt
a szerelővel, de még nem ért ide, ismét szólni fog neki.
Lukács Katalin alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy természetesen pályáztak
mikroportokra is, 1 millió forintba sok minden belefért.
Hozzászólás:
Németh István képviselő kérdezi, hogy a SEDUM Kft. rendezett-e már valamit a szállásdíj tartozásból, vagy történt-e valami előre lépés a végrehajtási ügyben.
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az ügyvéd arról tájékoztatta a hivatalt, hogy
a Kft. mindent megpróbált már a felszámolónál, hogy húzza az időt, de innentől fogva indulhat a
végrehajtási eljárás.
Hozzászólás:
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az első START munkaprogramnak
vége lett, szerinte jól járt az önkormányzat az eszközbeszerzésekkel.

Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, és a nyílt testületi ülést 19 óra 58 perckor bezárja.

Kmf.

Áldozó Péter
polgármester

Kelemen László
jegyző

