Szám: Hb/42-17/2021.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 12. napján 18 órakor
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

2
Homokbödöge Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 12. napján
18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési Ház.
Az ülés típusa: Rendes.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Rajkovics Attila alpolgármester,
Obermayer Rita, György Balázs és Lovászi Gábor képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Koller Kardos Beáta jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent 2 fő.
Farkas Árpád 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 Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása

Farkas Árpád
polgármester

2./

Homokbödöge Község Önkormányzata a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete

Farkas Árpád
polgármester

3./

Homokbödöge község Vízkárelhárítási terve felülvizsgálata

Farkas Árpád
polgármester

4./

Általános iskolai felvételi körzethatár

Farkas Árpád
polgármester

5./

Vegyes ügyek

Farkas Árpád
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

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a lejárt határidejű
határozatokról készült beszámolót, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
Farkas Árpád polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
jelentést az 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 és 64/2021.(VII.22.) és 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72 és 73/2021.(IX.8.) számú lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között,
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 30 fő részére tanévkezdési
települési támogatás megállapítása; 7 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása;
11 fő részére családi települési támogatás megállapítása, 1 fő kérelme elutasítása; 1 fő részére
közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 6 fő részére szülési települési támogatás
megállapítása; 1 fő szociális étkeztetése engedélyezése.
Ezt követően javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. / N a p i r e n d :

Homokbödöge Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)

Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Homokbödöge Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló rendelete előterjesztését és a rendelettervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
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Rajkovics Attila alpolgármester javasolja, hogy a lemondott képviselő helyére, az Ügyrendi
Bizottság tagjának válassza meg a képviselő-testület Lovászi Gábor képviselő urat.
Lovászi Gábor képviselő kijelenti, hogy amennyiben a képviselő-testület megválasztja, az
Ügyrendi Bizottság tagja tisztséget vállalja.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, meghozta a következő határozatát:
74/2021.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lovász Gábor önkormányzati képviselőt megválasztja Homokbödöge község Ügyrendi Bizottsága tagjának.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. október 27.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő javasolja, hogy a rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
8/2021.(X.13.) 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 :

Homokbödöge Község Önkormányzata a szociális célú tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)

Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Belügyminisztérium Támogatói okiratát, a
rendelet-tervezet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület
tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az önkormányzat 41 erdei m3
szociális tűzifa támogatást nyert. A rendeletben előírt jövedelemkorlátot a családos és
egyedülálló kérelmezők esetében is az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 50 %-ával
megemelik (99.750,-Ft és 114.000,-Ft lesz). A rendelet többi szabályozása a tavalyival
megegyezik. A rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba, a kérelmeket november 15. napjáig
lehet benyújtani, melyeket a képviselő-testület november 30-ig fog elbírálni. A tűzifa
kiszállításáról a polgármester 2022. január 31-ig gondoskodik. Javasolja, hogy a rendelettervezetet a képviselő-testület fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
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Lovászi Gábor képviselő támogatja a rendelet elfogadását.
Rajkovics Attila alpolgármester szintén támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja,
hogy a jövedelemhatár megemelésével több rászoruló kérelmező kaphat tűzifa támogatást.
Obermayer Rita képviselő is támogatja a rendelet elfogadását. Felhívja a figyelmet arra, hogy
többször kell hirdetni, mert csak 15 nap áll rendelkezésre a kérelem benyújtására.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
9/2021.(X.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólások:
György Balázs képviselő javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a szociális tűzifa
megrendelésére.
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy előzetesen érdeklődött a
Farkasgyepűi Erdészetnél. Bajner Attila erdész száraz tűzifát javasol, mert aki szociálisan
rászorul a tüzelőre, az a télen fűteni akar vele. Nyers fával nem tudnak fűteni. Szórólapokat
fognak kiküldeni, hogy mindenki értesüljön a szociális tűzifa támogatás lehetőségéről.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, meghozta a következő határozatát:
75/2021.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas
Árpád polgármestert, hogy a Bakonyerdő Zrt. Farkasgyepűi Erdészeténél (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 30.) Homokbödöge Község Önkormányzata 41 erdei m3
szociális tűzifáját megrendelje.
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő: 2021. október 27.
Felelős: Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Homokbödöge község Vízkárelhárítási terve felülvizsgálata
E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy Homokbödöge község Vízkárelhárítási Terve
2016. áprilisában készült, felülvizsgálatát, a szükséges módosításokat rendszeresen el kell végezni, hogy a tervben mindig a ténylegesnek megfelelő adatok álljanak a rendelkezésre. Ezt követően részletesen ismerteti a Vízkárelhárítási Tervet. Javasolja, hogy a terv felülvizsgálatát foglalják határozatba.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

6
Hozzászólás:
György Balázs képviselő támogatja a Vízkárelhárítási Terv felülvizsgálatát, mivel ez jogszabály
által előírt kötelezettség. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a felülvizsgálat
megrendelésére.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
76/2021.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete Homokbödöge község
Vízkárelhárítási Terve felülvizsgálatát határozza el.
Felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgálat megrendelésére.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2021. október 27.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Általános iskolai felvételi körzethatár
E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Pápai Tankerületi Központ előterjesztését,
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A képviselő-testület véleményét kérik az általános iskolák jelenlegi felvételi körzetével kapcsolatban.
Javasolja, hogy a jelenlegi felvételi körzettel, az ugodi iskolával és homokbödögei tagintézményével értsen egyet a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
77/2021.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete Homokbödöge település
teljes közigazgatási területére vonatkozó, jelenlegi felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító 037098 - Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54.) és az Ugodi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Homokbödögei Tagintézménye (8563
Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-nevelési intézményekkel egyetért.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. október 15.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
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Kelemen László jegyző
5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Határozat módosítása
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület 2021.VI.11. napján határozatot hozott a Homokbödöge Óvoda az intézményvezetői megbízásáról. A Magyar Államkincstár
jelezte, hogy az előző intézményvezető megbízása 2021. augusztus 15. napjáig tartott, ezért a
határozat 2. pontjában a megbízás időtartamát módosítani szükséges „2021. augusztus 16. napjától 2022. augusztus 15. napjáig”. Javasolja, hogy ennek megfelelően, módosítsa a határozatát a
képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lovászi Gábor képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
78/2021.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 53/2021.(VI.11.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„53/2021.(VI.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Homokbödöge
Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormány rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:
1. Megállapítom, hogy a Homokbödöge Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u.
53.) intézményvezetője álláshelye pályáztatásának időtartama az intézményvezető tartós távollétének minősül, így az Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatába foglalt helyettesítési rendnek megfelelően, az intézményvezetői feladatokat
megbízott óvodapedagógus látja el.
2. Az Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata „1.3 Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje” pontja alapján - az intézményvezető tartós távolléte miatt – 2021. augusztus 16. napjától 2022. augusztus 15. napjáig
megbízom Németi Zsuzsanna 8500 Pápa, Vaszari út 67. sz. alatti lakost, Homokbödöge Óvoda határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező
óvodapedagógusát az intézményvezető teljes körű helyettesítése feladatának ellátásával.
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3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. melléklete alapján
megállapítom, hogy az intézményvezető-helyettes heti óvodai foglalkozásainak
száma: 26.
4. Intézményvezető-helyettesi pótlékát - az illetményalapja 20 %-ának megfelelően
– 36.540,-Ft összegben állapítom meg.
Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Kelemen László jegyző”
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. október 27.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
b) Vállalkozási szerződés jóváhagyása
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy Homokbödöge Óvoda tűzvédelmi felülvizsgálatát
évente egy alkalommal el kell végeztetni. Erre a feladatra készült szerződést aláírta. Ezt követően részletesen ismerteti a Vállalkozási szerződést, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Vállalkozási szerződést hagyja jóvá
a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a szerződés jóváhagyását. Véleménye szerint jó
lenne elvégeztetni a többi önkormányzati épület tűzvédelmi felülvizsgálatát is.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
79/2021.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Illés Veronika egyéni
vállalkozóval (8563 Homokbödöge, Szabadság u. 38., adószáma: 60990718-1-39)
kötött, Homokbödöge Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) intézmény tűzvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos, 2021. október 4. napján kelt Vállalkozási
szerződést jóváhagyja.
A Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. október 27.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
c) Közmeghallgatás
Farkas Árpád polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület 2021. október 28. napján
18.00 órakor, a Művelődési Házban tartsa meg a közmeghallgatását. Javasolja, hogy az időpontot foglalja határozatba a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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Hozzászólás:
György Balázs képviselő véleménye szerint megfelelő az időpont, támogatja a polgármester úr
javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:

80/2021.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi közmeghallgatását 2021. október 28. napján, 18.00 órakor tartja meg a homokbödögei Művelődési Házban (8563 Homokbödöge, Kossuth L. u. 92.).
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. október 15.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
d) Homokbödöge Óvoda dokumentumai
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a személyi változásokat át kell vezetni az óvoda
dokumentumain.
da) Pedagógiai Program
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Homokbödöge Óvoda Pedagógiai Programját, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az óvoda Pedagógiai programjával értsen egyet a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lovászi Gábor képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
81/2021.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokbödöge
Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) Pedagógiai programjával egyetért.
A Pedagógiai program a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. október 27.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
db) Szervezeti és Működési Szabályzat
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Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Homokbödöge Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az óvoda SZMSZ-ével értsen egyet a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lovászi Gábor képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
82/2021.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokbödöge
Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) Szervezeti és Működési Szabályzatával
egyetért.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. október 27.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
dc) Munkaterv
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Homokbödöge Óvoda 2021/2022 nevelési
év Munkatervét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az óvoda Munkatervével értsen egyet a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy sokallja az óvodánál a nyári
3 hetes leállást. Véleménye szerint a szülők oldaláról is nézni kell ezt.
Obermayer Rita képviselő elmondja, hogy az óvoda nyitva tartásáról korábbi testületi ülésén
már döntött a képviselő-testület, 3:2 arányban elfogadásra került a 3 hetes nyári leállás.
Farkas Árpád polgármester javasolja, foglalják a határozatba, hogy az óvoda a nyári leállás
első hetében gyermekfelügyeletet biztosít.
Lovászi Gábor képviselő a kiegészítéssel együtt, támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
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83/2021.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokbödöge
Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 2021/2022. évi Munkatervével egyetért.
Az óvoda a nyári leállás első hetében gyermekfelügyeletet biztosít.
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. október 27.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
dd) Házirend
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Homokbödöge Óvoda Házirendjét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja,
hogy az óvoda Házirendjével értsen egyet a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő támogatja a Házirenddel való egyetértést.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
84/2021.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokbödöge
Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 1/2021. verziószámú Házirendjével
egyetért.
A Házirend a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. október 27.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
e) Homokbödögei posta épület felújítása
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában
van a homokbödögei posta épülete, melynek vakolása, párkánya javításra szorul. Ezt követően
részletesen ismerteti Szőrös Zoltán egyéni vállalkozó Árajánlatát, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az árajánlatot fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja az árajánlat elfogadását. Javasolja, hogy a polgármester urat hatalmazzák fel a szerződés aláírására.
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
85/2021.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőrös Zoltán egyéni
vállalkozó (8563 Homokbödöge, Téglagyár 2., adószáma: 56402027-1-39) homokbödögei posta épülete felújításával kapcsolatos, 2021. október 11. napján kelt, bruttó
167.500,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja.
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. október 27.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző

Farkas Árpád polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása?
Hozzászólások:
György Balázs képviselő elmondja, hogy a Kossuth u 63. ház előtt rendszeresen három autó áll
egymás mögött a közúton, s akadályozzák a forgalmat.
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nem tiltja közlekedési tábla a
megállást, akkor nem lehet mit tenni, a gépkocsik megállhatnak az úton. Nincs olyan jogszabály,
ami miatt megtiltható lenne ott a megállás.
Lovászi Gábor képviselő véleménye szerint betonlapokkal le lehetne fedni azon a helyen a
vízelvezető árkot, s megoldódna a probléma.
Obermayer Rita képviselő elmondja, hogy nagyon kellemetlen ott közlekedni, ha egymás
mögött állnak az autók.
Rajkovics Attila alpolgármester véleménye szerint hídgyűrűk lerakásával meg lehetne oldani
az árok lefedését.
Farkas Árpád polgármester megígéri, hogy egyeztet az érintett gépjármű tulajdonossal az árok
lefedésével kapcsolatban.
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Homokbödöge község honlapja
elavult, az intézmények személyi változásai nincsenek átvezetve. Jó lenne egy felelős személyt
kijelölni, aki karbantartaná a honlapot.
Válasz:
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy a közművelődési ügyintézőt fogják
ezzel a feladattal megbízni, neki lesz rá ideje ezt folyamatosan figyelni, karbantartani.
Kelemen László jegyző elmondja, hogy ő is elmaradt a veszélyhelyzetben hozott határozatok,
jegyzőkönyvek és rendeletek honlapra való feltöltetésével, ígéri, hogy a hét végére pótolja ezen
feladatokat.
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Hozzászólás:
Balogh Richard homokbödögei lakos kérdezi, már eldöntött tény, hogy be lesz zárva a
homokbödögei konyha? Mi történik az így megspórolt pénzzel? Azt szeretné, ha lenne látszatja a
pénz felhasználásának.
Válasz:
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy ő az utolsó pillanatig védte a konyhát,
amíg lehetett, de sajnos az önkormányzat nem tehetett mást. Sok álmatlan éjszakája és
lelkiismeret furdalása volt emiatt. A konyhai dolgozók béréhez évente 3-5 millió Ft-ot tett hozzá
az önkormányzat. Az élelmezésvezető és egy konyhalány megspórolt bére pályázati önrészre
kerül átcsoportosításra. A megtakarításból meg tudta az önkormányzat csináltatni a Művelődési
Ház bejáratánál az előtetőt, a postánál a lépcsőt, s a község virágosítására, játszótéri játékok
festésére is több pénz jut. A temetőbe szemetes konténereket tudnak kihelyezni.
A konyha még nem véglegesen zárt be, a melegítő konyhán szakképzett szakácsnőt alkalmaz az
önkormányzat, az újranyitás így könnyebb. Az élelmezésvezetői programot frissítik, ami
16.000,-Ft-ba kerül, hogy ez se legyen akadálya a nyitásnak. A konyhán nem volt, s jelenleg
sincs homokbödögei dolgozó.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy tartalékot kell képezni az
önkormányzatnak, hogy tudják fizetni a pályázati önrészeket. Hitelt nem akar felvenni a
képviselő-testület.
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ő is végsőkig a konyha
megmaradásáért küzdött. A tapasztalatokból azt látja, hogy nem fog újra nyitni a konyha. Esetleg
megfelelő marketinggel, SZÉP kártya elfogadóhely bevezetésével lehetne a konyha nyitását
elősegíteni.
Balogh Richard homokbödögei lakos elmondja, az volt a baj, hogy a nyersanyag beszerzésre
nem figyeltek eléggé.
Válasz:
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy ez nem igaz. Ő és az akkori
óvodavezető, Kelemenné Kovács Ildikó rendszeresen vásároltak olcsóbb tisztítószereket,
húsféléket, húskészítményeket, zöldségeket, gyümölcsöket és tejtermékeket. A csóti konyhának
az a szerencséje, hogy pályázati támogatásból egy 240 személyre főző, korszerű konyhát tudott
kialakítani, így gazdaságosan tudnak főzni.
Hozzászólások:
György Balázs képviselő elmondja, hogy Homokbödögén sajnos szinte nincs vállalkozás, cég,
ezért az önkormányzatnak jelentő iparűzési adó bevétele nincs, szinte csak az állami
költségvetési normatívákra számíthatnak.
Csizmadia Ferenc homokbödögei lakos egyetért az előtte szóló képviselővel.Sajnos megszűnt
a téglagyár, a termelőszövetkezet is, nincs aki nagyobb iparűzési adót fizethetne.
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Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 17 perckor bezárja.
Kmf.

Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
jegyző

