Szám: 81-7/2016.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 9. napján 9 óra 45 perckor
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 2016. május 9. napján 9
óra 45 perckor 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,
Rajkovics Attila és Török Ottó képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Rozs Józsefné 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 négy képviselő jelen van. Németh István
előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Elmondja,
hogy a rendkívüli ülést az 1. és 2. napirendi pontok ügyében meghozandó döntés sürgőssége
miatt kellett összehívni.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

NAPIREND:
Tárgy:
1./ Pályázat - TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Előadó:
Áldozó Péter
polgármester

2./ Pályázat – Járda önkormányzati tulajdonba adása

Áldozó Péter
polgármester

3./ Pályázatok

Áldozó Péter
polgármester

4. Polgármesteri tájékoztató

Áldozó Péter
polgármester

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre
tett javaslatot 4 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 határozatokról
és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről a soron következő, rendes ülésen
fog beszámolni.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Pályázat - TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy energetikai fejlesztésre lehet benyújtani pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, TOP-3.2.115 azonosítószám alatt. Pályázatírás céljából felvette a kapcsolatot dr. Petővári Bence Homokbödöge, Bem u. 1. szám alatti lakos pályázatíróval. Ő elkezdi a pályázat összeállítását, de előtte
szükség van a képviselő-testületi döntésre, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be erre a célra. Lehetőség lenne az óvoda fejlesztésére (napelem, kollektor, szigetelés, világítótestek cseréje),
de minimum 10.000.000,- Ft-ra lehet pályázni, és az óvodánál ilyen nagy pályázati költségvetést
nem tudnak összeállítani. Ezért javasolja, hogy az iskola épületének felújítását pályázzák meg.
Ez kb. 15.000.000,- Ft, amiben el lehetne végezni az alsó szinten a radiátorok cseréjét, kazáncserét, a nyílászárók cseréjét, a külső szigetelést, a fényvetők LED-esre cserélését, napelemek felszerelését. Energetikai szakértőt kell hozzá alkalmazni, mivel minden hatást, energia megtakarítást ki kell számolni, be kell mutatni. Nagy pályázat, de nagyon sok pénz van benne. A pályázat
beadási határideje: 2016. június 30., a Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon, a TOP beavatkozási területén: 62.513
millió Ft, a támogatási intenzitás 100 %., a támogatás formája: vissza nem térítendő. A pályázat
beadásának kezdő időpontja: 2016. május 17. A projekt befejezésére a támogatási szerződés hatályba lépését követő 36 hónap áll rendelkezésre. Javasolja, hogy a képviselő-testület nyújtsa be
pályázatát. Pályázatírás feladatával bízzák meg dr. Petővári Bencét, továbbá hatalmazzák fel a
polgármestert a pályázatírásra szóló megbízási szerződés aláírására.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatait.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait:
34/2016.(V.9.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében, a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú,
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Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra pályázatot nyújt
be.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. május 24., ill. 2016. június 30.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

35/2016.(V.9.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Petővári
Bence Homokbödöge, Bem u. 1. szám alatti lakost, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében, a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú,
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra Homokbödöge
Község Önkormányzat általános iskola tagintézménye épületére vonatkozó
pályázatát összeállítsa és határidőben benyújtsa.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatíróval kötendő megállapodást aláírja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. május 24., ill. 2016. június 30.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : Pályázat – Járda önkormányzati tulajdonba adása
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Homokbödöge Község
Önkormányzata járda felújítással kapcsolatos pályázatához szükség van arra, hogy a járda a
jelenlegi állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerüljön. A hatósági ügyintézés végre
eljutott abba a szakaszba, hogy az önkormányzat benyújthatja kérelmét az állami tulajdont
kezelő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez. A kérelemhez mellékelni kell a település
rendezési tervét, az önkormányzat határozatát, hiteles tulajdoni lapokat, hiteles térképmásolatot,
úthálózati térképet, a közút műszaki állapotáról felvett jegyzőkönyvet és önkormányzati
nyilatkozatokat, valamint meg kell jelölni az ingyenes átruházáshoz a vagyonelemek összesített
bruttó forgalmi értékét. Ezt követően részletesen ismerteti a határozati javaslatot, melyet a
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a határozat-tervezetet
fogadja el a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a határozat-tervezet a hatályon kívül
helyezett, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényre hivatkozik, ezt javítani kellene, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjára kellene hivatkozni.
Lukács Katalin alpolgármester - a jegyző úr által említett módosítással - támogatja a polgármester úr javaslatát.
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
36/2016.(V.9.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ vagyonkezelésében lévő Homokbödöge 317/1, 317/3 hrsz.-ú, kivett „közterület” művelési ágú ingatlanok térítésmentes tulajdon-átruházását igényli Homokbödöge Község Önkormányzata javára.
Az átvételre tervezett területeket közterületként kívánja működtetni és üzemeltetni.
Vállalja, hogy a közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítményeket, berendezéseket üzemelteti, fenntartja és karbantartja.
Mindezzel az Önkormányzat településfejlesztési és helyi közutak fenntartási
feladatait kívánja ellátni, melyekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja rendelkezik.
Nyilatkozunk, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési
koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzat egyéb fejlesztési programjával.
Nyilatkozunk, hogy Homokbödöge Község Önkormányzata vállalja Homokbödöge
317/1, 317/3 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának átruházása közben felmerülő költségek megtérítését.
Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdon-átruházáshoz
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. május 24.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Pályázatok
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelentek pályázatok, ill. a közeljövőben is kerülnek kiírásra pályázatok.
Ezek közül Homokbödöge Község Önkormányzatát érinti a Vidékfejlesztési Pályázatok keretében, konyha beruházásra kiírt pályázat, mely az étkeztetéshez kapcsolódik. Ebben 5.000.000,Ft-ra lehet pályázni, a támogatottsága 85 %, a támogatandó Pápai Kistérség miatt. Ezzel a pályázati támogatással fel lehetne újítani az óvodai konyhai gépparkot, hűtőket és edényeket lehetne
vásárolni, a világítást lehetne fejleszteni.
Ismét kiírásra került az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására pályázat. 10.000.000,- Ft-ra lehet pályázni, a támogatás nem szabad
felhasználású, mértéke 100 %. A kiírás rögzíti a pályázati alcélokat, hogy milyen önkormányzati
feladatok elvégzéséhez igényelhető a támogatás, a pályázatot meg kell indokolni. Véleménye
szerint e pályázat keretében be kell fejezni az önkormányzati hivatal épületének felújítását és a
könyvtár áthelyezését. Ez a pályázat nem bonyolult, az elkészítéséhez nem kell pályázatírót alkalmazni, az Ebr42 rendszeren keresztül kell benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának
határideje 2016. augusztus 31. A miniszter döntésének határideje: 2016. november 15. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31.
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A harmadik pályázat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”. Ebben
a pályázatban a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézményeket (óvodát, iskolát), belterületi utakat, járdát és hidakat lehet felújítani. A pályázati támogatás vissza nem térítendő, a támogatás mértéke a pályázó adóerő-képessége függvényében kerül megállapításra, Homokbödögére
nézve – a pályázati célok szerint – 95, ill. 85 %-os. Ezt a pályázatot szintén az Ebr42 rendszerben kell benyújtani, a benyújtás határideje: 2016. június 2-a 16 óra. A miniszter döntésének határideje: 2016. augusztus 5. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2017. december 31.
Végre megjelent a Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása, melyben a népművészet
2016. évi szakmai tevékenységének támogatását jelölték meg pályázati célként. Pályázatot kizárólag a program megrendezője nyújthat be, magánszemély nem pályázhat. A megyei hatókörű
nagyrendezvények, fesztiválok megrendezése alcélra javasolja benyújtani a Homokbödögei Kamarafesztivál megrendezése pályázatot. Legalább 1 millió Ft összköltségvetésű programokra lehet pályázatot benyújtani. A pályázati célt 2016. szeptember 1. és 2017. február 28. napja közötti
időtartamban kell megvalósítani. 2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetén 5.000,-Ft a
nevezési díj. Kötelező saját forrás biztosítását a Kollégium nem írta elő. A pályázat benyújtási
határideje nagyon rövid, 2016. május 18. Javasolja, hogy az önkormányzat a 2016. évi Homokbödögei Kamarafesztivál megrendezésére nyújtson be pályázatot.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila képviselő véleménye szerint lehetne pályázni árkok felújítására, a Bem utca
útjavítására, mivel letört az út széle, a Dózsa és Rákóczi, valamint a Dózsa és Szabadság utcákat
összekötő utak felújítására.
Török Ottó képviselő támogatja a Kamarafesztivál megrendezésére a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy a tisztségviselők gondoskodjanak a pályázat határidőben történő benyújtásáról.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
37/2016.(V.9.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Népművészet Kollégiuma „A népművészet 2016. évi szakmai tevékenységének támogatása” pályázati célú, nyílt pályázati felhívására, a 2016. évi Homokbödögei Kamarafesztivál megrendezésére pályázatot nyújt be.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a pályázat
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. május 18.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Polgármesteri tájékoztató
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2016. július 6-ától folyamatosan
cserkészek jönnek Homokbödögére, mintegy 1.500 fő. Vezetőik segítséget kértek ívóvíz és sze-
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mét elhelyezése végett. Ő beszélt a Pápai Vízművel, akik tartálykocsit fognak kiszállítani, a győri szemétszállító cég pedig 23.000,- Ft-ért konténert fog elhelyezni a területen. A cserkészek 1
nap közösségi munkát ajánlottak fel a település részére, amit ki kellene használni.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a cserkészek előőrse korábban fog jönni, felmérik a terepet, előkészítik a csapatok érkezését. Javasolja a testületnek, hogy a
polgármester úr tájékoztatóját vegyék tudomásul.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő–testülete Áldozó Péter polgármester tájékoztatóját tudomásul veszi.

Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy
bejelentése?
Mivel hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív
közreműködést, és a nyílt testületi ülést 10 óra 24 perckor bezárja.
Kmf.

Áldozó Péter
polgármester

Kelemen László
jegyző

