Szám: 274-11/2017.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 21. 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 2017. június 21. napján
18 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, Németh
István, Rajkovics Attila és Török Ottó képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Németh Anett jkv. vezető
A lakosság részéről nem jelent meg senki.
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja, hogy a
rendkívüli ülés összehívását a pályázat, és a házi segítségnyújtás vonatkozásában meghozandó
döntések indokolták. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes,
mivel minden képviselő jelen van. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja
megtárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények
partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet

Áldozó Péter
polgármester

2./ Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

Áldozó Péter
polgármester

3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása intézményi térítési díja

Áldozó Péter
polgármester

4./ 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:
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

az

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámoló – a két ülés között eltelt rövid idő miatt – nem készült.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő
polgármesteri döntések születtek: 4 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 3 fő
részére családi települési támogatás megállapítása; 1 fő részére közgyógyellátási települési
támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása;
Javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az
egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet
Áldozó Péter polgármester
Előadó:
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy hétfőn járt Homokbödögén
Müller János főépítész, ő készíti Homokbödöge Településképi Arculati Kézikönyvét. Vannak
olyan települések, ahol már tartottak lakossági fórumot is, máshol pedig még semmit nem tettek
az ügy érdekében. Az Állam által, erre a feladatra biztosítandó 1 millió Ft-os normatívát az augusztusi nettó finanszírozással fogja megkapni az önkormányzat. Ez a könyv arról fog szólni - az
óvodástól a felnőtt lakosságig mindenki elmondhatja az ötletét, véleményét -, hogyan képzelik el
a falut képét. A kézikönyv elkészítése tehát széles körű társadalmi egyeztetéssel történik, s ennek
partnerségi egyeztetési szabályait rögzíti a rendelet. Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a
jegyző úr elkészítette, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselőtestület a rendelet-tervezetet fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, ő azt is olvasta, hogy pl. a műemlékek, műemlékvédelmi épületek helyreállításáról, falukép megőrzéséről is lehet benne szó. Támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
6/2017.(VI.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi
egyeztetésének szabályairól:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2./ N a p i r e n d : Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy tavaly nyertek a benyújtott pályázatra támogatást, de a benyújtott igény töredékét. A támogatást le se hívta az önkormányzat, mert
sok önerőt kellett volna hozzátenni. Az eredeti támogatási igényhez bevállalt önerőt a pályázat a
kapott támogatás arányában nem engedte lecsökkenteni. A tavalyi pályázat költségvetését csökkentenénk, csak a keverőpult és aktív hangfal beszerzéséhez kérnék a támogatást. A pályázati
kiírás másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati kiírást. Javasolja, hogy a következő határozatot hozza meg a képviselőtestület:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere – a
belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által, Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint meghirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” pályázatot megpályázza.
Ennek keretében a Homokbödögei Művelődési Ház berendezéseire (keverőpult, aktív hangfal)
pályázik.
A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló árajánlat alapján
– összesen 421.575,-Ft-ban, azaz Négyszázhuszonegyezer-ötzázhetvenöt forintban állapítja meg.
Az igényelt támogatás (90 %): 379.417,-Ft, azaz Háromszázhetvenkilencezer-négyszáztizenhét
forint.
A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét – a 2017. évi költségvetése terhére – 42.158,-Ftban, azaz Negyvenkettőezer-egyszázötvennyolc forintban biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti fejlesztési cél megvalósítása érdekében a pályázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. június 23.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Németh István képviselő egyetért a határozattal. Elmondja, hogy mikrofon is kellene majd a
rendezvényekhez.
Lukács Katalin alpolgármester szintén támogatja a határozat meghozatalát és a pályázat benyújtását. Véleménye szerint mikroport is jó lett volna, arra is szükség lenne.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy nem akarnak abba a hibába beleesni, mint tavaly,
inkább kevesebb eszközre kérnek támogatást, a többi szükséges eszköz forrását kigazdálkodják a
költségvetésből.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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49/2017.(VI.21.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet II. 4. a) pont szerint meghirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” pályázatot megpályázza.
Ennek keretében a Homokbödögei Művelődési Ház berendezéseire (keverőpult, aktív
hangfal) pályázik.
A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló árajánlat alapján – összesen 421.575,-Ft-ban, azaz Négyszázhuszonegyezerötzázhetvenöt forintban állapítja meg.
Az igényelt támogatás (90 %): 379.417,-Ft, azaz Háromszázhetvenkilencezernégyszáztizenhét forint.
A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét – a 2017. évi költségvetése terhére –
42.158,-Ft-ban, azaz Negyvenkettőezer-egyszázötvennyolc forintban biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti fejlesztési cél megvalósítása érdekében a pályázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. június 23.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása intézményi
térítési díja
E l ő a d ó : Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat a társulás keretében látja el a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatát. A Társulási Tanács által
jóváhagyott intézményi térítési díjat a gesztor, Vaszar Község Önkormányzatának a rendeletébe
kell beépíteni, melyhez kérik a társult önkormányzatok egyetértését. Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozat-tervezetet fogadja el a
képviselő-testület.
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:
50/2017.(VI.21.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 7/2017.(V.31.) határozatával
jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
a) Óvodai és szociális étkeztetés ellátása
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevel Község Önkormányzat az áprilisi ülésén döntött arról, hogy az adászteveli óvodai konyhát 2017. június 30. napjával
megszünteti, s 2017. július 1. napjától vásárolt élelmezéssel oldja meg az étkeztetést. A pápai
Boszorkánykonyha mellett Homokbödöge Község Önkormányzata is nyújtott be árajánlatot, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A bérköltséget figyelembe véve - feltételezve, hogy nem emelkedne a konyhán dolgozók létszáma -, a megemelt adaglétszámmal 103,-Ft lenne a különbözet, amelyből lehetne engedni 100,-Ft díjat. A plusz 50 adag
miatt fel kellene venni még egy dolgozót a konyhára, s akkor kb. semmi nyeresége nem lenne
ezen az önkormányzatnak. Ráadásul a reggeli és az ebéd szállítása elég nagy teher lenne. A jogszabályok viszont az óvodai étkeztetésnél nem engedik meg azt, hogy egyik önkormányzat a másik önkormányzattól vásárolja az élelmet, ez csak úgy valósítható meg, hogy az étkezési normatívát is Homokbödöge Község Önkormányzat hívná le az óvodás gyermekek után. Ez viszont
jóval több munkát jelentene a költségvetési dolgozónak (számlázás, könyvelés, elszámolások), és
mivel az állami támogatást csak októbertől lehetne leigényelni, addig a költségeket Hb. Önkormányzatának kellene biztosítani. (Várhatóan decemberben érkezne csak meg a normatíva.)
Javasolja, hogy az elmondottak alapján az árajánlatukat vonják vissza.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Török Ottó képviselő elmondja, hogy még az edényeket, zsámolyt is meg kellett volna venniük.
Egyetért az árajánlat visszavonásával.
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy azt sem tudják pontosan, hogy a rezsiköltségek hogyan emelkednének. Szintén támogatja az árajánlat visszavonását.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy szerinte a rezsi nem emelkedett volna meg olyan
nagyon. Inkább a munkaerővel lenne gond, mert tavaly is kiestek páran a munkából, és ha ez
idén is előfordulna, akkor nagy lenne a baj.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
51/2017.(VI.21.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adásztevel Község
Önkormányzathoz benyújtott, óvodás-, szociális- és vendég étkezők részére, 2017.
július 1. napjától történő vásárolt élelmezésre szóló, 2017. május 22. napján kelt árajánlatát visszavonja.
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Az árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

b) Homokbödöge Óvoda Alapító Okirata módosítása
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Homokbödöge Óvoda módosító
Alapító Okiratát csak a MÁK honlapján közzétett formátumban fogadják el a törzskönyvi
bejegyzéshez. Kötött a forma, a betűtípus, a betűméret és a sortávolság is. Az okiratnak számot
kell adni, s záradék nem kell rá, mert a határozat a melléklete lesz az okirat. A bevezető részben
az elfogadó határozatot szerepeltetni kell.
Tartalmilag az okirat szövegében a változás:
- A 4.1. pontban a hivatkozott jogszabályokat részletesen ki kell írni, s az 5.2. pontban a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási Kormányrendeletét is szerepeltetni
kell.
- Az egységes szerkezetnél nem kell záró rendelkezés, csak a MÁK elfogadó záradéka szerepel.
Ezt követően részletesen ismerteti az Alapító Okirat módosítását és egységes szerkezetét.
Javasolja, hogy a korábbi határozatukat az elmondottaaknak megfelelően módosítsák.
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:
52/2017.(VI.21.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda
2017. május 22. napján kelt Alapító Okiratának módosítását és annak egységes
szerkezetét elfogadó 39/2017.(V.22.) határozatát a következők szerint módosítja:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda
1161-8/2017. számú, 2017. június 21. napján kelt Alapító Okiratának módosítását és
annak 1161-9/2017. számú, 2017. június 21. napján kelt egységes szerkezetét
elfogadja.
Az Alapító Okirat módosítás és annak egységes szerkezete a határozat mellékletét
képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. június 26.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

c) Polgármesteri tájékoztató
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy vásároltak 6 db téli gumit az önkormányzat teherautójára, 22.000 Ft/db-os áron, mert elhasználódtak.
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A Homokbödöge Óvodában ellenőrzés volt, a játszótéri játékoknak lejár a tanúsítványa, meg kell
újítani őket.
A hangoshiradót mai napon megcsinálták, kicserélték a rossz hangszórókat, 111.000,-Ft-ba került.
A falunapra az italok, evőeszközök és tányérok megvásárlásra kerültek, a fellépők részére 150
adag babgulyást fog főzni az óvoda konyhája.
Részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal állami főépítésze és a Miniszterelnökség Építészeti Építésügyi Helyettes Államtitkárság leveleit, melyekben tájékoztatják az önkormányzatokat a településképi arculati kézikönyv elkészítésének állami támogatásáról.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.

Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása?
Mivel hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív
közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 02 perckor bezárja.

Kmf.

Áldozó Péter
polgármester

Kelemen László
jegyző

