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HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 11. 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. szeptember 11.
napján 18 órakor megtartott 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. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A
meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása

Áldozó Péter
polgármester

2./ Gördülő Fejlesztési Terv

Áldozó Péter
polgármester

3./ Szociális étkeztetés Szakmai Programja módosítása

Áldozó Péter
polgármester

4./ Pályázat - Bursa Hungarica

Áldozó Péter
polgármester

5./ Homokbödöge Óvoda nyitva tartása, indítható csoportok száma

Áldozó Péter
polgármester

6./ 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 és az átruházott hatáskörben született polgármesteri döntésekről a soron
következő rendes ülésen fog beszámolni.
Javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
Áldozó Péter polgármester
Előadó:
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Kormányhivatal tájékoztatója
alapján, 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 képviselő-testület a rendelet-tervezetet fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Török Ottó képviselő támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
8/2017.(IX.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata 9/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Gördülő Fejlesztési Terv
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.
által kiküldött előterjesztés, a mellékletek és határozat-tervezetek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést, a mellékleteket és határozat-tervezeteket. Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztésben ismertetett határozati javaslatok elfogadását.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh István képviselő kérdezi, hogy mennyi a költségvetésbe betervezendő összeg? A meghibásodásokat nem tudjuk előre.
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a beruházást részletező adatlapon is rögzítésre került, hogy erre az önkormányzatnak saját forrás nem áll rendelkezésre, a beruházásokat
csak pályázati támogatásból tudja az önkormányzat megvalósítani. A meghibásodások javítási
költségét a Vízmű által az önkormányzatnak fizetett működtetési díjból tudják fizetni.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a 2023-2032-es terv része a Homokbödöge, Kossuth utcai KPE csövek kicserélése. Kérdezi ezzel kapcsolatban, hogy nem sok
az ár a munkához képest?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy ezt nehéz megítélni. Lukács Endre vezérigazgató elmondása szerint Adásztevelen folyamatosan mennek a szivattyúk, mert a felszín
alatti vizeket a csatornába vezetik. Nagyon sok ilyen hely van ott, a falu közepén még nyáron is
van víz az árokban. Ezért volt gond a homokbödögei átemelővel is.
Hozzászólások:
Németh István képviselő véleménye szerint, amíg drasztikusan meg nem büntetnek ezért valakit, addig nem lesz rend. Ahogy mennek tönkre bekötések, azokat folyamatosan cserélik.
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a vezérigazgató úrnak egy kérése
volt, hogy az önkormányzat járuljon hozzá az átemelő rendszer cseréjéhez. De most, hogy meg
fog valósulni a Bakonykoppány-Bakonyszücs szennyvízellátása, az a fő kérés a többi tag önkormányzat részéről, hogy növeljék meg a szennyvíztelep kapacitását. Így kedvezményt tudnak adni.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait:
63/2017.(IX.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös
tulajdonában lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszerek 2018-2032. 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 költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 26.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

64/2017.(IX.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt
2018-2032. időtávra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terveket megtárgyalta és
a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek
előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
b) jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási
tervét.
c) a b) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervekben meghatározott fejlesztések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori éves költségvetésében biztosíja.
2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. b) pont szerinti Gördülő
Fejlesztési Terveket a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre
küldje meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy az 1.
a), b), c) pontokban szereplő Gördülő Fejlesztési Terveket nyújtsa be a Magyar
Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.
4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. c) pont szerinti költségvetési források biztosítása érdekében a pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel
és a pályázatok igénybevételével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 26.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Szociális étkeztetés Szakmai Programja módosítása
E l ő a d ó : Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy előterjesztést és a Szakmai Program módosítását a hivatal szociális feladatait ellátó ügyintéző elkészítette, melyet a képviselők
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és
a módosított Szakmai Programot. Elmondja, hogy egyes településeken az időseket támogatják a
szociális keretből. Jövőre el kellene gondolkodni azon, hogy kit támogasson az önkormányzat
ebből a keretből.
Az lenne jó, ha megkétszereződne a szociális étkeztetésre az igény. A szociális keretet a lakosság
életkorának arányában állapítják meg. Javasolja Homokbödöge módosított Szociális Étkeztetés
Szakmai Programja elfogadását a képviselő-testületnek.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lukács Katalin alpolgármester véleménye szerint nem fog megduplázódni az igény, mert akkora adagokat adnak a konyhán, hogy két fő is jóllakik egy adagból. Támogatja a polgármester
úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
65/2017.(IX.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község
Önkormányzat 2017. augusztus 15. napján kelt, módosított Szociális Étkeztetés
Szakmai Programját elfogadja.
A módosított Szociális Étkeztetés Szakmai Programja a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 26.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Pályázat - Bursa Hungarica
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal
kapcsolatos előterjesztését és a csatlakozási nyilatkozatot, melynek másolatát a képviselők
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy
csatlakozzanak a pályázathoz, s a nyilatkozatban foglaltakat fogadják el. A támogatás nagyon
fontos a felsőoktatási hallgatók számára, megkönnyíti az iskolai költségeik fedezését.
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:
66/2017.(IX.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírá-
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lása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően
jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázati csatlakozásról határidőben gondoskodjanak.
Határidő: 2017. szeptember 26.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

5./ N a p i r e n d : Homokbödöge Óvoda nyitva tartása, indítható csoportok száma
Áldozó Péter polgármester
Előadó:
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Homokbödöge Óvoda
vezetője az óvodája nyitva tartására és a 2017/2018. évben indítható óvodai csoportok számára
vonatkozó kérelmét. A kérelem másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kérelemben foglaltaknak
megfelelően, hozza meg határozatát.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
67/2017.(IX.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott
jogkörében eljárva, a Homokbödöge Óvoda nyitva tartási idejét és a 2017/2018-as
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint határozza
meg:
Heti nyitva tartás:
Éves nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.00 - 16.00
7.00 - 16.00
7.00 - 16.00
7.00 - 16.00
7.00 - 16.00

2017.09.01. – 2018.08.10.
2018.08.27. – 2018.08.31.
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Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 26.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
a) Pályázat – Homokbödögei Iskola épület energetikai korszerűsítése
aa) InFlorMatika Nonprofit Kft. szerződése
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Kft. a pályázat megvalósításához
szükséges, kötelező kommunikációs és arculati elemeket biztosítja. Az előzetes
megbeszéléseknek megfelelően, aláírta a Kft. képviselőjével az erre vonatkozó szerződést. A
vállalkozási szerződés másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt
követően részletesen ismerteti a szerződést. Javasolja, hogy a szerződést hagyja jóvá a képviselőtestület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Török Ottó képviselő egyetért a szerződés jóváhagyásával.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
68/2017.(IX.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati
épület energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-2016-00003 „Homokbödögei Iskola
épület energetikai korszerűsítése” pályázat megvalósításához kötelező kommunikációs és arculati elemek biztosítása tárgyában, az InFlorMatika Nonprofit Kft-vel kötött, 2017. június 1. napján kelt vállalkozási szerződést jóváhagyja.
A vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 26.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
ab) Németh Szabolcs gépészmérnök szerződése
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németh Szabolcs gépészmérnök az előzetes megbeszéléseknek megfelelően – a pályázat megvalósításához szükséges gázellátási
terveket készítette el. Aláírta vele is a szerződést. A megbízási szerződés másolatát a képviselők
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést.
Javasolja, hogy a szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila képviselő támogatja a szerződés jóváhagyását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
69/2017.(IX.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati
épület energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-2016-00003 „Homokbödögei Iskola
épület energetikai korszerűsítése” pályázat megvalósításához szükséges gázellátási
tervek elkészítése tárgyában, Németh Szabolcs Ajka, Pálma u. 63. sz. alatti lakos,
gépészmérnökkel kötött, 2017. június 1. napján kelt megbízási szerződést jóváhagyja.
A megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 26.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
ac) Obermayer Józsefné szerződése
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előzetes megbeszéléseknek
megfelelően, Obermayer Józsefné vállalta a pályázat projekt menedzsmenti feladatainak
ellátását. Aláírta vele is az erről szóló szerződést. A feladat költsége a pályázatba beépítésre
került. Ezt követően részletesen ismerteti a megbízási szerződést, melynek másolatát a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a szerződést hagyja jóvá a
képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh István képviselő egyetért a szerződés jóváhagyásával.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
70/2017.(IX.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati
épület energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-2016-00003 „Homokbödögei Iskola
épület energetikai korszerűsítése” pályázat projekt menedzsmenti feladatainak
ellátása tárgyában, Obermayer Józsefné Homokbödöge, Kossuth u.114/A. szám alatti
lakossal kötött, 2017. június 1. napján kelt megbízási szerződést jóváhagyja.
A megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 26.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
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Kelemen László jegyző
b) Tűzvédelmi felelős
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Homokbödöge Óvoda
tűzvédelmi feladatait rendszeresen el kell látni. A tűzvédelmi felelős tájékoztatja a fenntartó
önkormányzatot, elrendeli évente a tűzvédelmi oktatást, a tűzriadó próbát, a felmerülő
hiányosságok pótlását, biztosítja a tűzvédelmi mentés és megelőzés feltételeit, tűzvédelmi
szemlét tart. Illés Veronika tűzvédelmi szakértő nyújtott be a feladat elvégzésére árajánlatot. Ezt
követően részletesen ismerteti az árajánlatot, melynek másolatát a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Az óvoda a napokban kapott tűzvédelmi ellenőrzést kapott az
óvoda. Az ellenőrzést megelőzően – igen rövid határidővel - Illés Veronika készítette el a
szabályzatot, amely naprakészen tartalmazza a jogszabályi hivatkozásokat is. Paulics József az
összes önkormányzati épületre most készíti el az érintésvédelmi és villámvédelmi vizsgálatokat,
melyek általában 5-6 évig érvényesek. Személy szerint soknak tartja az árajánlatban szereplő
összeget, szerinte mást is meg kellene kérdezni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila képviselő szintén magasnak tartja az árajánlatban szereplő összeget.
Véleménye szerint féléves, vagy éves ellenőrzés felelne meg az önkormányzatnak, nincs szükség
havi ellenőrzésre.
Áldozó Péter polgármester javasolja, hogy a napirendi pont tárgyalását a soron következő ülésre napolja el a képviselő-testület.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
71/2017.(IX.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokbödöge
Óvoda tűzvédelmi feladatai ellátására vonatkozó, „Tűzvédelmi felelős” napirendi
pont tárgyalását a soron következő ülésre napolja el.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 26.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

c) III. Bödögei Komédiák Fesztivál megrendezése
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat és Csukárdi
Sándor által vezetett Szó és Kép Színpad az idén is megrendezi 2017. szeptember 16. napján, a
homokbödögei művelődési házban a színi előadásokkal, nevetéssel, játékokkal teli fesztiválját. A
programok kora délutántól késő estig, majd vasárnap délutánig folyamatosan zajlanak, minden
érdeklődőt szeretettel várnak. Ezt követően részletesen ismerteti a fesztivál programját, melynek
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a fellépő
együttesek részére az önkormányzat térítésmentesen biztosítsa szállást, s – a költségvetése
terhére – a fellépők élelmezési, italfogyasztási és díjazási költségét vállalja át.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja, hogy tavaly
is színvonalas előadásokat láthatott a közönség, Homokbödöge község hírnevét fogja öregbíteni
a fesztivál, érdemes azt támogatni az önkormányzatnak.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
72/2017.(IX.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
2017. szeptember 16. napján, a homokbödögei művelődési házban, az önkormányzat
és a Szó és Kép Színpad által megrendezendő III. Bödögei Komédiák Fesztivál
fellépő együttesei részére térítésmentesen biztosítja a szállást, s – a költségvetése
terhére - fellépők élelmezési, italfogyasztási és díjazási költségét átvállalja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 13.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
d) Polgármesteri tájékoztató
da) Logopédiai megállapodás
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Erdősné Somogyi Szilvia logopédussal a 2017/2018-as tanévre is megkötötte a megállapodást az óvodavezető.
Az óradíja változatlan. A logopédus a megállapodásban felajánlotta a tanévre fizetendő díját
Homokbödöge Óvoda szakmai anyagainak beszerzésére, amiért a képviselő-testület nevében köszönetét fejezem ki a pedagógusnak. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Török Ottó képviselő örül a felajánlásnak.
db) Pályázati szerződések megkötése
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a „Homokbödögei Iskola épület
energetikai korszerűsítése” pályázattal kapcsolatban az előző ülésen elfogadott árajánlatoknak
megfelelően, aláírta a vállalkozási szerződéseket.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
dc) Játszótéri játékok ellenőrzése
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a homokbödögei játszóterek játé-
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kainak ellenőrzését végezték a Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya
ellenőrei. Ezt követően részletesen ismerteti a hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvet. A hiányosságokat ki kell javítani, az újnak minősülő eszközöket pedig újra be kell vizsgáltatni, mert addig
nem lehet használni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, nem tudja, hogy hol lehetne a játékok
fogantyúihoz a hiányzó dugókat beszerezni.
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a prospektusban szereplő cégtől kellene
majd megrendelni.
dd) Rákóczi Szövetség tájékoztatója
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Rákóczi Szövetség megküldte a
támogatást köszönő levelét, melynek a másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a levelet.
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 22 perckor bezárja.

Kmf.

Áldozó Péter
polgármester

Kelemen László
jegyző

