Szám: Hb/121-6/2019.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 1. napján 18 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 2019. július 1. napján 18
órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Az ülés típusa: Rendes.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Áldozó Péter polgármester, Lukács Katalin alpolgármester, Németh
István, Rajkovics Attila és Farkas Árpád Pál képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Németh Anett jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent 2 fő.
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 települési támogatásokról,
szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló önkormányzati rendelete módosítása

Áldozó Péter
polgármester

2./ Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása

Áldozó Péter
polgármester

3./ „Homokbödögéért” Közalapítvány 2018. évi beszámolója, Független könyvvizsgálói jelentése

Áldozó Péter
polgármester

4./ „Hátrányos helyzetű homokbödögei gyermekekért” Közalapítvány
2018. évi beszámolója, Független könyvvizsgálói jelentése

Áldozó Péter
polgármester

5./ Vegyes ügyek

Áldozó Péter
polgármester
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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

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh István képviselő kérdezi, nem gond-e, hogy a REKI pályázat mégsem az iparűzési adó
visszatérítési kötelezettség miatt kerül benyújtásra?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, a testület akkor úgy döntött, hogy az iparűzési
adó visszatérítési kötelezettség miatt nyújtja be a pályázatát, de a pályázat végül nem került benyújtásra.
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 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 és 42/2019.(V.20.) és 43, 44 és
45/2019.(V.28.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Áldozó Péter polgármester 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 méltányossági közgyógyellátási települési támogatás
megállapítása, 1 fő támogatása megszüntetése; 13 fő részére családi települési támogatás
megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási
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 a települési támogatásokról,
szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló önkormányzati
rendelete módosítása
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében ismerteti az előterjesztést és a rendelettervezetetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a
képviselő-testület a rendelet-tervezetet fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh István képviselő támogatja a rendelet-tervezetet elfogadását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
7/2019.(VII.11.) 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
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/1121/2019. számú törvényességi felhívását, a jegyző úr által elkészített előterjesztést és rendelet-tervezetet, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A jogszabályváltozások miatt módosítani kell az SZMSZ-t, és az egyéb változásokat is át
kell vezetni a rendeleten. Az Ügyrendi Bizottságban lévő, lemondott képviselő már nem tagja a
képviselő-testületnek. Javasolja, hogy Lukács Katalin alpolgármestert válassza meg az Ügyrendi
Bizottság tagjának a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila képviselő támogatja az alpolgármester asszony megválasztását. Elmondja,
hogy előzetesen már egyeztetett az ügyrendi Bizottság tagjával és az alpolgármester asszonnyal,
s megállapodtak, hogy Lukács Katalint választják meg az Ügyrendi Bizottság elnöki tisztségére.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
46/2019.(VII.01.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lukács Katalin alpolgármestert, 8500 Homokbödöge, Arany János u. 6. szám alatti lakost 2019. július
15. napjától Homokbödöge Község Önkormányzat Ügyrendi bizottsága tagjának választja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. július 16.
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Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
Áldozó Péter polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet-módosítást fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az alapfokú művészetoktatás szerepel a 3. mellékletben, a kormányzati funkciók között. Kérdezi, hogy ez már nem az Ugodi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladata? Szerinte Homokbödögének már nincs köze hozzá.
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy annak idején a KLIK csak az iskola működtetését vette át. Az Alapító Okirattal kapcsolatos teendők, a ruházat, a vagyon Homokbödöge
Község Önkormányzaté maradt, az ugodiak csak kezelésre kapták azt meg. Ezért szerepelnie kell
a kormányzati funkciók között az „Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok”-nak.
Hozzászólás:
Farkas Árpád Pál képviselő támogatja a rendelet elfogadását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
8/2019.(VII.11.) Homokbödöge Község Önkormányzati 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 : „Homokbödögéért” Közalapítvány 2018. évi beszámolója, Független
könyvvizsgálói jelentése
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a „Homokbödögéért” Közalapítvány 2018. évi beszámolóját és Független könyvvizsgálói jelentését, melyek másolatát a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
közalapítvány 2018. évi működéséről szóló Beszámolóját és Független könyvvizsgálói jelentését
fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila képviselő 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:
47/2019.(VII.01.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Homokbödögéért” Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló Beszámolót és Független könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
A Beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. július 16.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : „Hátrányos helyzetű homokbödögei gyermekekért” Közalapítvány
2018. évi beszámolója, Független könyvvizsgálói jelentése
Előadó:
Áldozó Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében ismerteti a „Hátrányos helyzetű homokbödögei
gyermekekért” Közalapítvány 2018. évi beszámolóját és Független könyvvizsgálói jelentését,
melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a közalapítvány 2018. évi működéséről szóló Beszámolóját és Független
könyvvizsgálói jelentését fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Németh István képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
48/2019.(VII.01.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hátrányos
helyzetű homokbödögei gyermekekért Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló Beszámolót és Független könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
A Beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. július 16.
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) Földgázellátási szerződés
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az E.ON levelét és az általa
már aláírt földgáz adásvételi szerződést, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a szerződés alapján a következő évben az önkormányzat fix
áron kapja az E.ON-tól a földgázt. Javasolja, hogy a képviselő-testület a szerződést hagyja jóvá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh István képviselő kérdezi, hogy a Homokbödöge, Kossuth utca 33. szám alatt milyen
ingatlanja van az önkormányzatnak? Az Óvoda nem tartozik az önkormányzati intézmények közé?
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat posta épülete található
ott. Az Óvoda külön szerződést kötött az E.ON-nal.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
49/2019.(VII.01.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel (1134 Budapest, Váci út 17.) kötött, Homokbödöge Község
Önkormányzat intézményeinek földgázellátásáról szóló, 611-GE-201200-S-19
számú, 2019. április 23. napján kelt Adásvételi Szerződést jóváhagyja.
Az Adásvételi Szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. július 16.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
b) Ingatlan vásárlási kérelem
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Radics Roland kérelmét,
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az
ingatlanok az önkormányzat vagyonrendelet alapján forgalomképesek.
- 2266 hrsz. kert,
690 m2
Összesen:
1830 m2
2
- 2131 hrsz. kert,
708 m
- 2132 hrsz. legelő, 216 m2
- 2133 hrsz. legelő, 216 m2
Javasolja, hogy 40.000,-Ft vételáron adják el a kérelmezőnek az ingatlanokat, az adásvétel
költségei a vevőt terheljék.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a kérelmező helyi gazdálkodó, a méhei számára szükségesek ezek az ingatlanok, 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:
50/2019.(VII.01.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Radics Roland 8563
Homokbödöge, Dózsa u. 17. sz. alatti lakos részére, 40.000,-Ft vételáron
elidegeníteni a tulajdonában lévő, homokbödögei 2266 hrsz-ú, kert művelési ágú,
690 m2 területű, a homokbödögei 2131 hrsz-ú, kert művelési ágú, 708 m2 területű,
a homokbödögei 2132 hrsz-ú, legelő művelési ágú, 216 m2 területű és a
homokbödögei 2133 hrsz-ú, legelő művelési ágú, 216 m2 területű, összesen 1830
m2 ingatlanait. Az adásvétel költségei a vevőt terhelik.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. július 16.
Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
c) Polgármesteri tájékoztató

Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti az 1354/2019.(VI.14.) Kormány határozat
alapján, a Belügyminisztérium által kiadott Támogatói okiratot, mely szerint az önkormányzat
869 e. Ft támogatást kapott, a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének kompenzálására.
A Sedum Kft. egy összegben kifizette a tartozását. Ügyvédnő kérdezi, hogy a kamat elengedésre
kerüljön-e? Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne engedjék el a Kft-nek a kamatot.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Adient Kft. dolgozói a hétvégén térítésmentesen lefestették
a homokbödögei játszótéri játékokat.
Elmondja, hogy 2019. december 31-ig lehet benyújtani LEADER pályázatot egy 700 ezer forintos rendezvényre. Tavaly ilyen pénzből sikerült a néptáncosok jubileumi műsorát megrendezni.
Nagyon megbonyolították a pályázati feltételeket, pl. a LEADER közösségi területén kívülről
csak egy fellépő vehet részt a rendezvényen, 3 árajánlatot kell kérni a fellépésekre, ételre, italra
nem lehet pályázni, csak pl. eszköz bérlésre, fellépti díjra.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Farkas Árpád képviselő sem javasolja elengedni a Sedum Kft. által fizetendő kamatot.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
51/2019.(VII.01.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SEDUM Kft. (1064
Budapest, Vörösmarty u. 67.) bérleti díja késedelmes kiegyenlítése után,
Homokbödöge Község Önkormányzatának járó kamat fizetését nem engedi el.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. július 16.
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Felelős: Áldozó Péter polgármester
Kelemen László jegyző
Áldozó Péter polgármester kérdezi, hogy közérdekű hozzászólás, bejelentés, kérdés van-e?
Hozzászólás:
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy a Komédiák fesztivált is az önkormányzat szervezi?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a fesztivál költségei közül az ételt, italt,
útiköltséget, szállást az önkormányzat fizeti, fellépti díjat eddig még nem kértek a fellépők.
Hozzászólások:
Németh István képviselő kérdezi, hogy Bébről nem lehetne-e sátor vázat vásárolni?
Rajkovics Attila képviselő véleménye szerint meg kell próbálni.
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy falunapra nem lehet pályázni?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy már idén be kell adni a pályázatot jövőre, le kell szervezni a programokat.
Hozzászólások:
Szemerei Adél homokbödögei lakos elmondja, a falunapról ő azt hallotta vissza, hogy a színpadi programok unalmasak voltak, mindig ugyanazok a fellépők. Szerinte csak egy dolgot kellene megváltoztatni a programban, máris színesebbé válna.
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, Homokbödöge mindig arról volt híres, hogy a falunapon a falusiak kimentek a pályára, volt foci, sütés-főzés, bográcsozás, jól érezték magukat, de
sztárvendég sosem volt jellemző.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a sztárvendégre szánt pénzt inkább gyereknapra,
játékokra költik.
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy a zenét nagyon hiányolták a falunapról.
Farkas Árpád képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az Optikai Csalódások kellékeinek
helyet kellene keresni, ugyanis a Nyugdíjas klub melletti helyiségben az óvodások játékai vannak, oda nem férnek el. Az óvónők közül, ha valaki oda be szeretne menni, a nyugdíjasoktól kell
kulcsot kérni. Ezt a problémát valahogy meg kellene oldani.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy a focipályán a régi öltöző első része alkalmas lehet a
kellékek tárolására.
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Németh István képviselő véleménye szerint mobil garázst is lehetne venni, betenni a kuglizó
mögé, vagy az óvodás játszótérre, abba beférnének az ovis játékok. Kérdezi, hogy a színpad pályázat hogy áll?
Válasz:
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy július 15-én lesz döntés a színpadról.
Javasolja 4 db sörpad megvételét, illetve a mobil színpad kiegészítését 4 elemmel.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy a kultúrház lépcsője mikor lesz megjavítva?
Németh István képviselő elmondja, hogy le kell bontani az egészet, az éleket a bontott járdalapokból fel lehet építeni, térkőből pedig kirakni a tetejét.
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az iskolapályára be lehet tenni a kapukat, mert le
lett festve, a kosárlabda palánkot pedig valószínű kijjebb kell hegeszteni. Az iskolában a nyár
folyamán két terem padlójának a csiszolását el kell végezni.

Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 37 perckor bezárja.
Kmf.

Áldozó Péter
polgármester

Kelemen László
jegyző

