Szám: 274-15/2017.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 16. napján 18 órakor
megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 16.
napján 18 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: 2 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.”

Kéri a jelenlévőket, hogy hozzászólásaikat, kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg.
Hozzászólások:
Csizmadia Ferenc homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy az Ady utcában
nincs még járda, télen nehezen tud közlekedni.
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nagyon keskeny az Ady utca. Az
utat lehet, hogy előbb eltolják, mint a járdát letakarítják.
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy nincs pályázati támogatás új beruházásra, maximum a meglévő járda felújítására. Ha lesz járdafelújítás Homokbödögén, az valószínűleg a Kossuth utcában lesz, mert azt használják a legtöbben, s rossz állapotban van. Ha
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saját erőből kellene megcsinálni, az több millió forintba kerülne.
Hozzászólások:
Lukács Katalin alpolgármester véleménye szerint, ha meglenne a járda, akkor is mindenki
az úttesten közlekedne.
Németh István képviselő hozzászólásában javasolja, hogy a központi buszmegálló mellé hirdetőtáblát kellene készíttetni, mert akkor talán nem a buszmegállót ragasztanák össze. Javasolja, hogy naponta ellenőrizni kellene a buszmegálló állapotát, mert cigaretta csikkekkel öszsze-vissza van égetve. Kamerán vissza lehetne nézni, ki csinálta és ki kellene tenni a dohányozni tilos táblát. A STOP tábla köré hajlítani kellene valami lemezt. Kérdezi, hogy a tekéző
milyen állapotban van? Hamarosan rendezvény lesz.
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy nem nagyon használják a lakosok a tekézőt..
Rajkovics Attila képviselő véleménye szerint a tekéző a lakosság szórakozását tudja biztosítani.
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a kultúrház lépcsője balesetveszélyes, fel kellene újítani.
Áldozó Péter polgármester az előtte szóló képviselő javaslatára reagálva elmondja, hogy
térkővel lenne jó kirakni, mert az télen nem fagy szét, nem csúszik, érdes a felülete. A hátránya, hogy kiveri a homokot a térkövek közül a szél és a víz.
Rajkovics Attila képviselő is javasolja, hogy ne járólappal legyen kirakva, mert az nagyon
csúszik.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a járólap szétfagyna.
Németh István képviselő elmondja, hogy a térkőnél a betont is szét kell verni. A lépcsőt műfa anyagból is meg lehetne csinálni.
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a művelődési ház külső ajtó cseréjére az
önkormányzat pályázatot nyújtott be.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az ajtócserénél a bontási költség a lesz a legnagyobb.
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy az iskolánál is meg lehetne térkővel csinálni a
lépcsőt. Ha nem csúszna a lépcső, akkor nem kellene előtetőt csinálni, ami nagyon drága lenne.
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a kultúrháznál jobb lenne az előtető, az iskolánál úgysem dohányoznak.
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy a Pápai Vasas pályáról nem lehetne tekegolyókat
szerezni?
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Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, ha lenne automata bábuállító a homokbödögei kuglizóban, akkor biztos többen tekéznének. Meg kellene szerezni a vasas pályáról.
Hozzászólás:
Teiszler Ádám homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy Pápán épül az új skate
park. Kérdezi, hogy azt nem lehet-e elkérni?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy egyelőre senki nem vállal érte felelősséget, komoly előírások vannak rá.
Hozzászólások:
Teiszler Ádám homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy az általános iskolánál
a betonpálya állapota nem túl jó, repedezik, lejtős.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak a pálya felújítására és
megvilágítására beadott pályázata nem nyert támogatást, de ha újra kiírják a pályázatot, ismét
meg fogják pályázni.
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy akik itt voltak nyáron, azt
mondták, hogy őket az sem érdekli, ha tönkre mennek a kerékpárok, de ők szeretnek ide jönni.
Áldozó Péter polgármester véleménye szerint a Dózsa utcai központ jobb lenne erre a rendezvényre, mert jobb az aszfalt. A rendezvény idejére le lehetne zárni ezt az utcarészt, sokkal
nagyobb nyilvánosságot kapna a verseny.
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy kiadványt terveznek szerkeszteni, amelyben erről a rendezvényről is szeretnének írni.

Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a képviselőknek
és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a közmeghallgatást 18 óra 27 perckor bezárja.
Kmf.

Áldozó Péter
polgármester

Kelemen László
jegyző

