Szám: Hb/74-3/2018.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14. napján 8 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 2018. február 14. napján
8 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
- Obermayer Józsefné költs. főelőadó
A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár.
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 meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Áldozó Péter
polgármester

2./ Homokbödöge község Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete

Áldozó Péter
polgármester

3./ 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:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

az
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lejárt határidejű határozatok – a
két ülés között eltelt rövid idő miatt – nincsenek, így nem készült végrehajtásukról beszámoló.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő
polgármesteri döntések születtek: 2 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő
részére szülési települési támogatás megállapítása.
Javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Homokbödöge Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-tervezetét a
polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy mivel a Homokbödöge Óvoda költségvetése az önkormányzat költségvetésének része, ezért először az óvoda
költségvetését javasolja tárgyalni. Ezt követően részletesen ismerteti a Homokbödöge Óvoda
költségvetés-tervezetét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az önálló intézmény költségvetését 5.740 e. Ft-tal kell kiegészítenie az önkormányzatnak.
Elmondja, hogy reálisan nézve, a várható iparűzési adó bevételek összegét csökkentették 2 m Fttal, mert nem fog befolyni az eredetileg tervezett összeg. Javasolja, hogy a testület fogadja el az
óvoda költségvetését.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh István képviselő kérdezi, hogy a gázenergia miért így van megosztva az óvoda és a
konyha között? Szerinte a konyha többet fogyaszt, mint az óvoda.
Válasz:
Obermayer Józsefné költs. főea. válaszában elmondja, hogy régóta ilyen arányban van megállapítva, de lehet változtatni az arányon. Kérdezi, hogy nem az óvodában megy el több fűtés a
csoportszoba miatt?
Németh István képviselő válaszában elmondja, hogy a konyhában is fűtve van nap közben minden helyiség.
Hozzászólások:
Kelemen László jegyző elmondja, hogy az intézményi étkeztetésen 2,7 millió Ft mínusz van, az
óvodán 3 millió Ft mínusz van, így jön ki az 5,7 millió Ft mínusz. Korábban felvetődött Lukács
Katalin alpolgármester asszony részéről, hogy az intézménynél a hosszú évek óta változatlan
6.000,-Ft-os ruházati költségtérítés nagyon kevés. Javasolja, hogy 10.000,-Ft/fő/év legyen a ruházati költségtérítés.
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Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az élelmezésvezető 4 órában az óvodánál, 4 órában
az önkormányzatnál van foglalkoztatva. A konyhai költségek relatívan azért magasak, mert csak
70 adagot főznek a konyhán, a korábbi 120 adag helyett. Támogatja a ruházati költségtérítés
emelését.
Obermayer Józsefné költs. főea. hozzászólásában elmondja, hogy más önkormányzatoknak is
sokat hozzá kell tenni a konyhához, nem véletlenül zárták be néhány helyen.
Török Ottó képviselő kérdezi, hogy mivel az önkormányzat pár éve kapott pályázati támogatást
a konyhára, nincs olyan kötelezettsége, hogy valamennyi ideig tovább kell működtetnie?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy szerinte az az időszak már letelt.
Hozzászólások:
Obermayer Józsefné költs. főea. hozzászólásában elmondja, hogy az óvodások háromszor, az
iskolások kétszer esznek. Az óvodások közül csak 1 fő fizet, a többi gyerek ingyen eszik. Tavaly
3 millió Ft-ot kellett hozzátenni az önkormányzatnak az óvoda költségvetéséhez, de azóta emelkedtek a bérek és kevesebb lett az állami támogatás is.
Németh István képviselő kérdezi, hogy miért kell járólapozni az élelmezésvezető irodáját?
Válasz:
Lukács Katalin alpolgármester válaszában elmondja, lehet, hogy az ÁNTSZ írta elő.
Hozzászólások:
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az intézményvezetőtől kapott egy
listát, hogy mit szeretnének az óvodába venni. Javasolja, hogy ezek közül a szünetmentes tápegység, a porszívó, a kirándulás és az udvari hinta kerüljön ki a költségvetésből.
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy szerinte olcsóbb lett volna, ha lambériát raknak az
óvoda irodájának a falára.
Németh István képviselő elmondja, tavaly előfordult, hogy a Szülői Munka Közösség pénzéből
lett vásárolva az óvoda részére szakmai anyag. Javasolja, hogy ne az legyen elköltve, az maradjon meg a gyerekeknek.
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az óvodának a búcsúi bál szervezéséből és az elektronikai hulladékgyűjtésből van bevétele, kicsit nagyobb hozzájárulást vár el
tőlük, hiszen az óvoda jövőjéről van szó.
Németh István képviselő elmondja, volt már ennél nagyobb gond is, mikor a képviselőknek a
saját tiszteletdíjukról is le kellett mondani, hogy működni tudjon az önkormányzat.
Rajkovics Attila képviselő sokallja a 700 e Ft kiadási előirányzatot a tisztítószerekre, szerinte
spórolósabban és más módszerrel kellene takarítani.
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Németh István képviselő javasolja, hogy a gázkazán karbantartásra tervezzenek a költségvetésbe 40 e. Ft kiadási előirányzatot.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy tavaly ellenőrizték a gázkazán működését.
Obermayer Józsefné költs. főea. kérdezi, hogy a saválló polc, meszelés, iroda felújítás, cafetéria, ruházati költségtérítés szerepelhet az óvodai költségvetésben?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a saválló polc kiadási előirányzata kihúzható. Iroda felújításra legyen 50 e Ft, ruházati költségtérítésre 10 e. Ft/fő/év. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az elhangzott módosításokkal fogadják el az óvoda költségvetését.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
10/2018.(II.14.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda
(8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 2018. évi költségvetését elfogadja.
A költségvetés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a Homokbödöge Óvoda 2018. évi költségvetése
Homokbödöge Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe történő beépítéséről
gondoskodjanak.
Határidő: Azonnal
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Homokbödöge Község Önkormányzat költségvetés-tervezetét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh István képviselő kérdezi, hogy a tiszteletdíjakba mi tartozik bele?
Válasz:
Obermayer Józsefné költs. főea. válaszában elmondja, hogy a képviselők, alpolgármester, polgármester tiszteletdíja és polgármester költségátalánya is bele van számolva.
Hozzászólás:
Németh István képviselő kérdezi, hogy a lakáscélú támogatás lakásvásárlásra vonatkozik?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy lakásvásárlásra és lakásépítésre is.
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Hozzászólás:
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy a Művészeti Iskola tandíj támogatása belekerülte a költségvetésbe?
Válasz:
Kelemen László jegyző elmondja, hogy tavaly határozat született a támogatásról, ami csak egyszeri támogatásra szólt, ezért a költségvetésbe tervezni szükséges, ha ismét támogatni kívánja a
tandíj kifizetését az önkormányzat.
Hozzászólás:
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a beiskolázási támogatást is bele
kell tenni a költségvetésbe, viszont az új településrendezési terv költségeivel nem terveznek a
költségvetésben. Javasolja, hogy az elhangzott javaslatokkal módosított önkormányzati költségvetést fogadja el a képviselő-testület.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
1/2018.(II.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Homokbödöge község Településkép védelméről szóló önkormányzati
rendelete
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti a rendelet-tervezet előterjesztését, az Állami
Főépítész és Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság leveleit és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy a Szabadság utca miért településrészként szerepel a
rendeletben, mikor pl. a Rákóczi utca lakóterület?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a főépítész így határozta meg.
Hozzászólások:
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a Kossuth utcai épületegyüttes sincs jól meghatározva. Véleménye szerint felül kell vizsgálni a rendelet-tervezetet.
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Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, nem szerepel a rendeletben, hogy a
szelektív hulladékgyűjtő sziget zavarja az utcaképet.
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy el kell takarni fából készült paravánnal, vagy zöld
növénnyel, vagy el kellene vinni a postakertbe.
Lukács Katalin alpolgármester is javasolja, hogy a postakertbe telepítsék át a szelektív hulladékgyűjtő edényeket.
Németh István képviselő véleménye szerint előzetesen egyeztetni kell a Győr-Szol Zrt.-vel,
hogy ott meg tudják-e közelíteni a járműveikkel a kukákat.
Török Ottó képviselő elmondja, hogy a hidat meg kell szélesíteni.
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, szebben nézne ki a faluközpont. Kálomista-közbe is el lehetne vinni, ott biztosan meg tudja közelíteni az autó.
Németh István képviselő elmondja, hogy több helyen pontosítani kell a rendeletet.
Áldozó Péter polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy napolják el a rendelettervezet tárgyalását a soron következő rendes ülésükre, addig a szükséges módosításokat meg
tudják beszélni.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
10/2018.(II.14.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge község
Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete tárgyalását a soron
következő rendes ülésére elnapolja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
a) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elszámolása
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2017. évben 10.000,-Ft-tal
támogatta az Igazgatóságot, mely támogatásról most benyújtották az elszámolásukat. Ezt
követően részletesen ismerteti Dányi Béla tű. dandártábornok támogatás elszámolásával
kapcsolatos levelét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Javasolja, hogy a testület fogadja el a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
támogatás elszámolását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

8
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:
11/2018.(II.14.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. január 26. napján kelt, támogatás elszámolását
elfogadja.
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
b) Szerződés módosítása
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok támogatásából valósul meg a Homokbödögei Polgármesteri Hivatal épületének
felújítása. Tavaly elfogadta a testület Szász Róbert építési vállalkozó szerződését, melynek
kivitelezés befejezési határidejét 2018. február 25. napjára módosították. E módosító szerződés
jóváhagyása azonban elmaradt. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződés módosítást,
melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a szerződés módosítást hagyja jóvá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
12/2018.(II.14.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szász Róbert (8563
Homokbödöge, Petőfi u. 3.) építési vállalkozóval, a Homokbödögei Polgármesteri
Hivatal épületének felújítására kötött szerződése, 2017. szeptember 20. napján kelt
Szerződés módosítását jóváhagyja.
A Szerződés módosítás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
c) Polgármesteri tájékoztató
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy március 1-jével újra indulhat a startmunka program,
5 fővel. A hosszú távú közfoglalkoztatási programra 3 főt kért az önkormányzat, de még nem
tudni, hogy megkapják-e.
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Ma lesz kistérségi társulási ülés. Az egészségügyi igazgatási költségeket településenként osztották el és mivel több település kilépett a házi segítségnyújtásból, a nemesszalóki polgármester
módosítást kezdeményezett, hogy ezeknek a településeknek kevesebbet kelljen fizetni.
A Szent Erzsébet pékség nem akar fizetni a mozgóárusításért, ügyvédhez fordultak.
A Ford Transit javítása 300 e Ft-ba került. A kuplungot kellett javítani, s a lendkereket kellett
kicserélni. Mindezt kedvezményesen sikerült elvégeztetni.
Kértek árajánlatot a településrendezési terv elkészítésére, melynek összege a 6 millió Ft-ot meghaladja. Ezt követően részletesen ismerteti a City Pro Kft. 2018. február 6. napján kelt árajánlatát, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Az NMI foglalkoztatott szerződését 2018. június 30. napjáig meghosszabbították.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.

Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása?
Hozzászólások:
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy az önkormányzat részt vesz-e a Virágos Magyarország pályázatban? Mi a jelentkezési határidő? Kéri, hogy a szövőszéket, korongot szállítsák vissza az ugodi iskolába.
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy részt vesz az önkormányzat a pályázaton, majd fognak küldeni egy felkérést. Mindig azt vizsgálják, hogy egy település önmagához
képest mennyit fejlődik.

Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a testületi ülést 10 óra 18 perckor bezárja.

Kmf.

Áldozó Péter
polgármester

Kelemen László
jegyző

