Szám: Hb/74-11/2018.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 29. napján 17 óra 30
perckor megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 29.
napján 17 óra 30 perckor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési ház.
Az ülés típusa: Közmeghallgatás.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Áldozó Péter polgármester, Lukács Katalin alpolgármester,
Farkas Árpád Pál, Németh István és Rajkovics Attila képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Németh Anett jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent: 5 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.
Hozzászólás:
Palotai Györgyné homokbödögei lakos kérdezi, nem lehetne-e intézkedni az ügyben, hogy a
faluközpontban lakó család a kutyákat és a libákat ne engedjék ki az utcára? Az apa munkából
hazaérve, azonnal kiengedi a libákat.
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a családsegítő szolgálaton keresztül
próbálnak nyomást gyakorolni rájuk. A családsegítő szolgálat munkatársa nemrégiben helyszíni szemlét tartott az érintett családnál, és intézkedésbe vonta őket. A gyerekek is veszélyben vannak, nagyon sokszor a főúton futkoznak, bicikliznek.
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Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a szabálysértési hatóság már nem a jegyző, hanem a rendőrség és a Pápai Járási Hivatal. Ha a kutyák szabadon kóborolnak, feljelentést kell tenni, és szabálysértési eljárás fog indulni az ebtartó ellen, aki már többször kapott a
hivataltól ilyen ügy miatt figyelmeztetést. A libák közterületre való kiengedésével kapcsolatos
szabálysértési tényállásról nem tud.
Hozzászólás:
Palotai Györgyné homokbödögei lakos elmondja, hogy az utcán kóborló kutya beteg. Kérdezi, hogy ez nem minősül állatkínzásnak?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy ez állatkínzásnak minősül. Állatvédőhöz kellene eljuttatni a kutyát.
Hozzászólás:
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy amikor probléma volt a gólyákkal nyáron,
akkor is az állatvédőket kellett kihívni. Kérdezi, hogy az állattartással kapcsolatban van-e helyi rendelet?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy helyi rendelet nincs az állattartásról. Korábban volt, de hatályon kívül kellett helyezni, mert összeütközésbe került az EU-s szabályokkal. Nem tud olyan rendeletről, amelyben korlátozások lennének a libák tartásával kapcsolatban.
Hozzászólások:
Csizmadia Ferenc homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy nagyon sok kutya
kóborol a homokbödögei utcákon.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy mire a jelzés után kiér a sintér a kóbor kutyához, az addigra már nincs meg.
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy szerinte akkor lehetne feljelentést tenni a
libák ellen, ha pl. az önkormányzat olyan növényt ültetne a buszmegállóhoz, amiben az állat
kárt tudna tenni.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy megkérdezik Fűzfa László rendőrt ez ügyben.
Palotai Györgyné homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy nemrégiben megbüntettek valakit azért, mert sétált az út szélén. Esténként sokszor gyorsasági futamokat rendeznek a kocsmánál lévő kanyarban és a Jókai utcában. Kérdezi, hogy melyik a nagyobb veszély? Nagy mezőgazdasági gépek is sokszor gyorsan közlekednek erre.
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Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy az autósok ellen csak a rendőrség tud
fellépni. Kérnek nagyobb rendőri jelenlétet a faluban.
Hozzászólások:
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy volt már szó arról, hogy
korlátozó táblákat helyez ki az önkormányzat egy-két utcában. Az Arany János utcában be
van repedve az út.
Kelemen László jegyző elmondja, hogy ilyen táblákat csak az önkormányzati tulajdonban
lévő utcákban lehet kihelyezni.
Németh István képviselő véleménye szerint egyszerűbb lenne fekvőrendőröket kihelyezni.
Ha legközelebb ilyen gyorsulási futamot rendeznek, be kell szólni a rendőrségre, másnap
vissza tudják nézni a kamerán, hogy ki volt a „versenyző”.
Hozzászólás:
Palotai Györgyné homokbödögei lakos kérdezi, hogy a közkutakon az önkormányzat fizeti
a vízdíjat?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy egy közkút kivételével – ahol van
mérő – nem az önkormányzat fizeti. A Petőfi utcában egy közkút meg lett szüntetve, mert
nem volt olyan rászoruló, akinek nem volt bevezetve a vezetékes ivóvíz.
Hozzászólások:
Farkas Árpád Pál képviselő elmondja, hogy egy közkút minden településen kötelező a főút
mellé.
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Petőfi utcai közkút azért lett
meghagyva, mert nem volt az ott lakóknak bevezetve a víz, és köztük el lett osztva a vízdíj. A
focipályán lévő vízcsap az önkormányzaté, az nem közkút.
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a tűzcsapról vitt víz nincs mérve.
Németh István képviselő elmondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket paravánokkal
el lehetne takarni.
Palotai Györgyné homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy a szüreti dekoráció
miatt nem tudta elvinni a szolgáltató legutóbb az üveges szelektív konténert.
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az önkormányzat által örökölt
épületen, a kémény mellett hiányzik a cserép, vissza kellene rakni, és le kellene kenni malterral, hogy ne ázzon be.
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Palotai Györgyné homokbödögei lakos elmondja, hogy 2019. április 13-ra le szeretné foglalni a kultúrházat az Optikai Csalódások rendezvényére.
Németh István képviselő elmondja, hogy ki kell nézni egy olyan időpontot, amikor nincs
rendezvény legalább egy hónapig, és a színpadot meg kell csináltatni a művelődési házban.
Banai Endre homokbödögei lakos a falu közigazgatási területén található, elhagyott kutakra
hívja fel az önkormányzat figyelmét. Többségük semmivel nincs lefedve. Véleménye szerint
az önkormányzat kötelessége elrendelni, hogy a tulajdonos megfelelő erősségű és méretű betonlapokkal fedje le őket. Nemcsak az erdőben, de a falu közvetlen közelében, sőt lehet, hogy
a településen belül, a lakatlan telkeken is találhatók ilyen kutak.
Farkas Árpád Pál képviselő kéri Banai Endrét, hogy legyen szíves összeírni, hol vannak
ezek a kutak. A temetések lebonyolításához szeretne kérni fóliát, valamint 2 db lapátot. Elmondja, hogy a ravatalozónál lévő szerszámtároló ajtaja nagyon rossz állapotban van.
Rajkovics Attila képviselő a hozzászólásra reagálva elmondja, hogy lapátot ő tud adni.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy fóliát vegyen nyugodtan Farkas Árpád Pál képviselő úr. A Turistaházból úgyis ki kell venni hat ajtót, azok közül majd kerül a temetőbe is.
Németh István képviselő elmondja, hogy temetői hangosításról is volt szó korábban.
Farkas Árpád Pál képviselő régebben már felajánlotta a sajátját, de akkor nem volt rá szükség.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy ő vitt már ki egy erősítőt két hangfallal, és egy
CD lejátszót.
Farkas Árpád Pál képviselő elmondja, hogy jelenleg nincs kint erősítő a temetőben, lehet,
hogy a hivatalban maradt. A Kamarafesztiválon alig lehetett hallani a műsorvezető hölgy
hangját. Valamilyen csiptetős hangszórót be lehetne szerezni egy-egy ilyen rendezvényre.
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a táncosok semmilyen segítséget
nem kértek. Nekik elvileg mindenféle erősítő berendezés a rendelkezésükre áll.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy szóltak-e Fűzfa László rendőr körzeti megbízottnak, hogy a homokbödögei őszibarack ültetvénnyel szemben valaki lerakta a szemetet?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy elmaradt a rendőr értesítése, de majd
szólni fog neki.

Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a képviselőknek
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és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a közmeghallgatást 17 óra 58 perckor bezárja.
Kmf.

Áldozó Péter
polgármester

Kelemen László
jegyző

