Szám: 81-2/2016.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 3. napján 8 órakor
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 3. napján 8
órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal.
Az ülés típusa: Rendes.
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 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./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Áldozó Péter
polgármester

2./ Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása

Áldozó Péter
polgármester

3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási
Megállapodása módosítása

Áldozó Péter
polgármester

4./ Kötelező betelepítési kvóta

Áldozó Péter
polgármester

5./ 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 a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt
követően részletesen ismerteti a beszámolót, s javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul.
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:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést a 117/2015.(XI.23.), 118, 119, 120 és 121/2015.(XII.9.), 1 és 2/2016.(I.11.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a
következő polgármesteri döntések születtek: 8 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő lakhatási települési támogatás kérelme elutasítása; 1 fő részére temetési települési
támogatás megállapítása; 1 fő családi települési támogatása megszüntetése.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./

Napirend:

A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és
segítségnyújtásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)

házi

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette a rendelettervezet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
Elmondja, hogy idén az önkormányzat 2 millió forinttal több előirányzatot kap a szociális ellátásokra. A közgyógyellátási települési támogatásoknál tavaly több olyan kérelmet kellett elutasítani a testületnek, amelynél az egy főre jutó jövedelem néhány száz forinttal haladta meg a rendeletben előírt, viszonylag alacsony jövedelemhatárt. Ezért javasolja az egyedülélő és családos kérelmezők esetében is 50-50 %-kal megemelni a jövedelemhatárt. Emellett javasolja még a támogatás összege maximumát 4.000,-Ft-ról 10.000,-Ft-ra emelni, hogy legyen a polgármesternek
lehetősége nagyobb összegű támogatást megállapítani annak a kérelmezőnek, akinek magas a
gyógyszerköltsége.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Németh István képviselő támogatja a polgármester úr javaslataival kiegészített rendelet módosí-
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tást. Javasolja, hogy a rendszeresen szedett vényköteles gyógyszerek havi költségének 100,-Ft-ra
kerekített összegének – az eddigi 100 % helyett - 50 %-át ne haladhassa meg a támogatás.
Áldozó Péter polgármester egyetért a képviselő úr javaslatával. Javasolja, hogy az
előterjesztésben elhangzott javaslatokkal módosított rendelet-tervezetet fogadja el a képviselőtestület.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
1/2016.(II.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről
és házi segítségnyújtásról szóló, 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ 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 jegyző úr elkészítette a rendelettervezet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak,
tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
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, megalkotta következő rendeletét:
2/2016.(II.18.) 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.

3./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási
Megállapodása módosítása
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kormányzati funkciók változása
miatt kell módosítani a Társulási Megállapodást is. Ezt követően részletesen ismerteti Varga
Péter elnök előterjesztését, a Társulási Megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetét,
melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási
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Megállapodásának 15. módosítását, valamint annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és
2. melléklete szerinti tartalommal – hagyják jóvá.
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:
3/2016.(II.3.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának 15.
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben – az előterjesztés 1. és 2. melléklete
szerinti tartalommal – jóváhagyja.
A Társulási Megállapodás módosítása és egységes szerkezete a határozat mellékletét
képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. február 18.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Kötelező betelepítési kvóta
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2015. évben másfél millió
bevándorló, egy országnyi ember lépett be illegálisan Európába. Ráadásul ez a folyamat azóta is
zajlik. Tőlünk délre, a magyar határoknál, Horvátországon és Szlovénián keresztül, ma is
naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére. Az ellenőrizetlen bevándorlás
komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus kockázatát növeli, hanem a
bűnözését is. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az embereket. Amikor ennyi
ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre nehezebb lesz. A
terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára első a magyar emberek
biztonsága, ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni az ország határait, a
magyar embereket, a magyar családokat. A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el:
Németország, Ausztria és a Benelux államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni
Magyarországra. Továbbra is szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott
fellépésre, és ehhez nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. Javasolja, hogy a képviselőtestület utasítsa el a kötelező betelepítési kvótát, mert az jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjék a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
4/2016.(II.3.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a
mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális,
egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot
és a magyar embereket.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. február 18.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
a) Vándorvigadalom megszervezése
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Ihász László homokbödögei
lakos, a Homokbödögei Művészeti Alapiskola tanára kérelmét. Elmondja, hogy ha sikerülne
pályázaton támogatást nyerni a rendezvény megszervezéséhez, akkor a képviselő-testület
biztosan támogatná a rendezvényt, de ha nem, akkor az – előzetes számítások szerint – közel
egymillió forintos költséget jelentene az önkormányzatnak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy ez egyszeri rendezvény lenne, de emellett van
még több más, rendszeresen megrendezésre kerülő program is, amik sok pénzbe és energiába
kerülnek: a kamara fesztivál, falunap, cserkészek táborozása, nyári étkeztetés, színművészeti
rendezvény, Szent Mihály napi rendezvény, stb.
Németh István képviselő véleménye szerint nem lenne rossz megszervezni a Vándorvigadalom
rendezvényt.
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy ha az önkormányzat nyerne támogatást pályázaton,
akkor meg lehetne szervezni a rendezvényt.
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy nem tudni, mikor írják ki és bírálják el a pályázatot. A döntést nem halogathatja az önkormányzat, mert a szervezést már most el
kell kezdeni, hiszen május végén, június elején lenne a rendezvény. Elmondja, hogy a néptáncosok egyébként nem állnak úgy a falu mellé, ahogy az általuk kapott önkormányzati támogatás
megkívánná.
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Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a helyi rendezvényeken mindig ott vannak a
néptáncosok.
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy a kamara néptánc fesztiválra minél előbb be kellene
adni a pályázatot.
Áldozó Péter polgármester javasolja, hogy a Vándorvigadalom rendezvény megszervezését –
költségvetési forrás hiányában – ne támogassa a képviselő-testület.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
5/2016.(II.3.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge
községben 2016. május végén-június elején megrendezendő Vándorvigadalom
rendezvény megszervezését - költségvetési forrás hiányában – nem támogatja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. február 18.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

b) Tájékoztató az 1000,-Ft-ot el nem érő adó megfizetéséről és nyilvántartásáról
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Közös
Önkormányzati Hivatal tájékoztatóját, melyet a képviselők előzetesen megkaptak,
tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a testület a tájékoztatót vegye tudomásul.
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:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös
Önkormányzati Hivatal az 1000,-Ft-ot el nem érő adó megfizetéséről és
nyilvántartásáról szóló, 2016. január 28. napján kelt tájékoztatóját tudomásul veszi.
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.

c) Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Vörös Tibor, Ugod község
polgármestere Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatos kérelmét, és a
módosító szerződés tervezetét. Elmondja, hogy az ugodi szerdai rendelési idő fél órával
kezdődne előbb, s fél órával előbb végződne. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szerződés
módosítást fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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Hozzászólás:
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja, hogy a Homokbödögei rendelésen is lehetne változtatni, mert délután egyszer sincs rendelés.

d) Polgármesteri tájékoztató
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a homokbödögei Kossuth utcai
járda önkormányzati tulajdonba adása ügyében meghozta a Földhivatal a határozatát, a telekalakítás során a járdák leválasztásra kerültek a közútról. A földmérő számlája meg fog érkezni, azt
ki kell egyenlíteni. A következő lépés, hogy hozzájárulást kell kérni a Közútkezelőtől, aki kikéri
a tulajdoni lap másolatot, és utána kormányhatározat kell ahhoz, hogy a járda az önkormányzaté
legyen.
Véleménye szerint jó lenne az önkormányzatnak venni egy vadkamerát, ami kb. 50.000,- Ft-ba
kerülne, erre majd a költségvetés tárgyalásakor visszatérnek. Ezzel megfigyelhették volna a faluban garázdálkodó rókák mozgását is, a befogásukat is megkönnyítené.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elkészültek a térfigyelő kamerát jelző táblák, valamint a temetőbe a WC felirat, továbbá megvették a temetőbe a lámpákat, és a hangosítás is kész, a ravatalozóba a függöny és a terítő meg lettek varratva. A temetőbe igény merült fel egy urnafal kialakítására, nyomtattak ki mintákat, azokat el kellene juttatni a községben működő három egyházhoz.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a FIX Pont önkormányzati társulás által foglalkoztatott
homokbödögei házigondozó megbetegedett, helyettesítéséről a társulásnak kell gondoskodni,
mivel ők a munkáltatók. Problémát jelent, hogy még mindig közfoglalkoztatottként dolgoznak.
Egyeztetni fog ez ügyben a társulás vezetőivel.
Elmondja, hogy a homokbödögei Bakonyalja Turistaházba lámpái, csaptelepei elhasználódtak,
helyettük újakat szereltek fel.
Véleménye szerint a homokbödögei önkormányzati építési telkeket meg lehetne hirdetni nagycsaládosoknak, akik igénybe kívánják venni a Családi Otthonteremtési Kedvezményt.
Az önkormányzati tulajdonban lévő téglagyári tó környezetét is rendezni kellene. A tavasszal jó
lenne halradarral felmérni a tó halállományát.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy már korábban megegyeztek az egyházakkal abban, hogy az önkormányzat részére egyházanként 50.000,-Ft támogatást nyújtanak az
úrnafal megvásárlásához. Az elképzelés szerint ott lenne elhelyezve az urnafal, ahol most a padok vannak, azokat át kellene máshová telepíteni.
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy a református és evangélikus temető közé is lehetne
tenni, ott körbe lehetne járni. Kérdezi, hogy 16, vagy 32 db urna elhelyezésére alkalmas urnafalat
terveznek vásárolni?
Németh István képviselő véleménye szerint 32 db urnás lenne a jobb. Azt még jó lenne tudni,
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hogy dupla urnahely van-e az urnafalban, ha pl. férj és feleség egymás mellé szeretnének temetkezni.
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy
bejelentése?
Hozzászólások:
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a Települési Értéktár részére
szeretnének helyiséget kialakítani. Egyenlőre a Polgármesteri Hivatal belső termébe szeretnék
gyűjteni a települési értékeket, tárgyakat. A második értéktári ülésükön Bolla András felajánlotta
a tégla gyűjteményét a homokbödögei értéktárba. Elmondja, ha a nyugdíjas klub leköltözne a
Hivatalba, megürülne a mostani klubhelyiség, és ott is lehetne múzeumot kialakítani.
A homokbödögei általános iskola igazgatójával jártak a nagyteveli óvodában, a homokbödögei
iskolát kívánták népszerűsíteni. A megbeszélésen elmondta, a falu érdeke, hogy megmaradjon az
iskola, ahol kis közösségbe járnak a diákok, jó eredményeket érnek el. Egy 6 éves kisgyereknek
nem jó, ha egyből bekerül a nagyok közé.
Tavasszal folytatják a faültetést. Az óvoda elé két fenyőfát, az önkormányzati tulajdonban lévő
házhoz pedig szőlőt és gyümölcsfákat szeretnének ültetni.
Javasolja, hogy a március 15-i ünnepség a napján kerüljön megrendezésre, majd beszél a néptáncosokkal.
Török Ottó képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az iskola és kultúrház előtti lépcső fölé
előtetőt kellene építeni, mert nagyon csúsznak a lépcsők, balesetveszélyesek. A Téglagyárnál is
be lehetne ültetni akácfával a területet.
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy cementes habarcsba kellene a járólapokat lerakni, az
biztonságosabb. Véleménye szerint a játszótérre gyorsan növő fűzfákat kellene ültetni.
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy Katona Tamással már beszéltek, hogy az iskola előtt lévő nyárfát elvinné, cserébe meg lehetne csináltatni vele az előtetőket.
Németh István képviselő véleménye szerint Balogh Richárdot is meg lehetne kérdezni, ő is
ilyen előtetők építésével foglakozik Ausztriában.
Áldozó Péter polgármester kérdezi Németh István képviselőt, hogy a turistaház hátsó részének
fűtését és a melegvíz előállítást hogyan lehetne megoldani?
Válasz:
Németh István képviselő válaszában elmondja, hogy a fűtést konvektorokkal, mert az akkor
sem fagy meg, ha télen nem üzemel a turistaház. A melegvizet villanyboylerrel lehetne előállítani, mert mást már nem nagyon engednek a hatóságok
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, és a nyílt testületi ülést 9 óra 29 perckor bezárja.
Kmf.

Áldozó Péter
polgármester

Kelemen László
jegyző

