Szám: 81-16/2016.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 18. napján 17 órakor
megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 18.
napján 17 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési ház.
Az ülés típusa: Közmeghallgatás.
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
- Németh Anett jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent: 5 fő.
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy minden képviselő jelen van a közmeghallgatáson.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint:
„A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2016. évben, november 16. napjáig az önkormányzat lakáscélú támogatásra 320 e. Ft-ot, köztemetésre 95 e. Ft-ot, temetési települési támogatásra
220 e. Ft-ot, szülési települési támogatásra 40 e. Ft-ot, családi települési támogatásra 791 e.
Ft-ot, tanévkezdési települési támogatásra 680 e. Ft-ot, gyermekétkeztetési települési támogatásra 236 e. Ft-ot, rendkívüli települési támogatásra 942 e. Ft-ot, lakhatási települési támogatásra 641 e. Ft-ot, közgyógyellátási települési támogatásra 213 e. Ft-ot fordított. Összesen
4.178 e. Ft került felhasználásra a szociális normatívából. A folyamatos ellátásoknál decemberben is jelentkeznek a kiadások, s két nagyobb összegű lakáscélú támogatás kifizetésére is
sor kerül.
Homokbödögén a Szabadság és Dózsa utcában befejeződött a térköves járdafelújítás. Hétfőn
érkezik a tervező Homokbödögére, a Széll Zoltán által felvetett problémát megbeszélni.
Kéri a jelenlévőket, hogy hozzászólásaikat, kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg.
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Hozzászólások:
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Kovács Imréék előtt, a Dózsa utcában nagyon meredek a járda. Lépcsőt valószínű azért nem lehet oda csinálni, hogy kerekesszékkel is lehessen közlekedni.
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, véleménye szerint korlátot lehetne oda tenni, mert
síkos időben könnyen el lehet majd esni.
Németh István képviselő elmondja, ha marad még térkő, akkor a temetőtől lehetne folytatni
a járdaépítést.
Farkas Árpád homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, az időjárás függvénye volt,
hogy hogy tudták megcsinálni a járdát a Szabadság utcában, de javasolja a fugázást tavasszal,
száraz homokkal megszórni, s vibrátorral bedolgozni. Most hiába akarták megcsinálni, a vizes
homok erre a célra nem jó.
Áldozó Péter polgármester a hozzászólásra reagálva elmondja, véleménye szerint az a baj,
hogy a tetőről a csapadékvíz elvezetését nem szabályozza rendelet, sok helyen a járdára folyik
a víz, ami kimossa a homokot a fugából. A vízelvezetést csővel sem oldják meg, s sok helyen
vízelvezető árok sincs.
Farkas Árpád homokbödögei lakos elmondja, hogy ha jól megtömködik, teljesen nem mossa ki.
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a focipályánál az aknára nem lehet rátenni a tetőt, el van deformálódva, így tele van vízzel. A focipálya vízmérője van benne.
Jelezni kellene a vízműnek, hogy az aknafedelet cseréljék ki.
Farkas Árpád homokbödögei lakos elmondja, hogy korábban beszélt Fagyal Andrásékkal,
akik megcsinálnák a csapot a focipályán. Az a kérésük, hogy a nagy akáctuskók legyenek kiszedve.
Németh István képviselő kérdezi, hogy a kamera jó már?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a kamerát megjavították. A hivatali
riasztónál is kicserélték az akkumulátorokat, mert tönkrementek.
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a képviselőtestületnek és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a közmeghallgatást 17 óra 42 perckor bezárja.
Kmf.

Áldozó Péter
polgármester

Kelemen László
jegyző

