Szám: Hb/121-12/2019.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 2. napján 17 óra 45
perckor megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 2.
napján 17 óra 45 perckor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal.
Az ülés típusa: Közmeghallgatás.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Rajkovics Attila alpolgármester,
György Balázs, Rózsás Hajnalka és Obermayer Rita képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Németh Anett jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent: 4 fő.
Farkas Árpád 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.”
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy kb. 10 éve gondot jelent az
önkormányzatnak a hangos híradó működtetése. Egyfolytában a hangszórókat cserélgették, s
most derült ki, hogy nem is azok voltak rosszak, hanem a komplett erősítő egység. A most
vásárolt rendszer teljesen új, van benn pl. USB csatlakozási lehetőség is, bővíthető a rendszer,
plusz hangszórók is felszerelhetők hozzá. Egy kb. 40.000,-Ft-tal olcsóbb rendszer kevesebbet
tudott volna, és nem lehetett volna bővíteni, ezért választották ezt. Remélhetőleg az új rendszerrel megoldódnak az önkormányzat hirdetési gondjai.
Elmondja, hogy Adventre feldíszítésre került a település, az első adventi gyertyagyújtáson
sokan részt vettek, a Művelődési házban a koszorú készítésnek is nagy sikere volt.
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2019. december 7-i Mikulás kerékpározásra lehet jelentkezni.
Kéri a jelenlévőket, hogy hozzászólásaikat, kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg.
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Hozzászólás:
Csizmadia Ferenc homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy az Ady Endre utcában nincs járda, tavasztól őszig el lehet menni az úton, de télen nehézkes a közlekedés. Az
autók letiporják a friss havat, és vastag jégréteg lesz a hó alatt. Nem mindenki takarítja le az
utat a háza előtt. Elmondja, hogy sok kóbor kutya mászkál a faluban, nem lenne jó, ha valakit
leszednének a bicikliről. Szeretné, ha az Ady Endre utcában is lenne járda.
Válasz:
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy az Ady Endre utcai járda már évtizedek óta probléma, mert egyrészt nagyon szűk az utca, nem fér el a járda, másrészt pénzügyileg sincs lehetősége az önkormányzatnak új járda kiépítésére. Pályázatot erre eddig nem
írtak ki, önerőből pedig kivitelezhetetlen. Eddig is csak meglévő járda felújítására kapott az
önkormányzat pályázati támogatásokat. A hó eltakarítást ezentúl Rajkovics Attila fogja végezni, remélhetőleg időben letakarításra kerülnek az utak.
Hozzászólások:
Papp Ferenc homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, az előző ciklusban a képviselő-testület hozott egy olyan határozatot, miszerint a homokbödögei téglagyári tó és a korábbi
bányagödör területét a Sportegyesületre bízza, horgászati tevékenység folytatása céljából,
azonban megrekedt az ügy, mert érdektelenségbe fulladt. Kérdezi, hogy az önkormányzatnak
ezzel kapcsolatban vannak-e más irányú tervei?
Rajkovics Attila alpolgármester elmondja, hogy Fagyal András akart egy horgász szakosztályt indítani, de ez nem valósult meg.
Papp Ferenc homokbödögei lakos elmondja, hogy állami jegy minden vízterületre kell. Azt
nem szeretnék, hogy ha vesznek bele halat, akárki odajárjon. Szeretné az önkormányzat segítséget kérni egy „önkormányzati terület, belépés csak engedéllyel” tábla kihelyezésében, illetve hangos híradó segítségével összehívni az embereket a horgászati lehetőségek megtárgyalása végett.
Válasz:
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy a kihirdetésnek semmi akadálya
nincs. Mivel magánterületről van szó, minden bejárathoz ki lehet írni, hogy belépni tilos, illetve fürdeni tilos, mivel ha ez nincs kitéve, akkor ott szabad fürdeni. Véleménye szerint a
közeljövőben az önkormányzatnak nem lesz olyan anyagi lehetősége a hasznosításra, amiből
bevételt tudna profitálni. Anyagi támogatást nem nagyon, de azon kívül mindenféle segítséget
megad az önkormányzat, akár rendrakásban is. Azt nem vállalja be az önkormányzat, hogy
teljesen rendet raknak, csak besegítenek a takarításba, pl. elszállítja az összegyűjtött szemetet.
Hozzászólás:
Papp Ferenc homokbödögei lakos megköszöni a lehetőséget és a felajánlást az önkormányzatnak. Ők is azt szeretnék, hogy ha valaki szeretne horgászni, a munkájával járuljon is hozzá
a rendrakáshoz, a tó környezetének szépítéséhez.
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Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a képviselőknek
és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a közmeghallgatást 17 óra 58 perckor bezárja.
Kmf.

Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
jegyző

