Szám: Hb/37-13/2020.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 29. napján 18 órakor
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

2
Homokbödöge Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 29. napján
18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal.
Az ülés típusa: Rendkívüli.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Rajkovics Attila alpolgármester,
Obermayer Rita, György Balázs és Lovászi Gábor képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Németh Anett jkv. vezető
A lakosság részéről nem jelent meg senki.
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmondja,
hogy a mai rendkívüli ülés összehívását a rövid határidős pályázatokkal kapcsolatosan
meghozandó döntések indokolták.
Farkas Árpád polgármester a meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:
1./ Pályázat – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

Előadó:
Farkas Árpád
polgármester

2./ Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

Farkas Árpád
polgármester

3./ Pályázat – Óvodavezetői munkakör betöltésére

Farkas Árpád
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

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben született polgármesteri döntésekről a soron következő, rendes ülésen fog beszámolni.
Ezt követően javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Pályázat – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az idén is meghirdetésre került a
Magyar Falu Program keretében a „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” pályázat. Ezt
követően részletesen ismerteti a pályázati kiírást és a Császár Autószervíz Kft. új falubusz
beszerzésére vonatkozó Árajánlatát, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a pályázati támogatás feltétele, hogy az önkormányzat 2021.
január 1. napjától indítja a falugondnoki szolgálatát, melyre a 800 fő alatti településeknek van
lehetősége. A szolgálat fenntartására 5 éves kötelezettséget kell vállalni. A pályázatot 2020.
augusztus 15. napjáig lehet benyújtani, a MÁK által üzemeltetett elektronikus felületen. A
pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség. Javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a pályázat benyújtásával, a falugondnoki szolgálat indításával kapcsolatos döntésüket
hozzák meg.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő támogatja a pályázat benyújtását és a falugondnoki szolgálat indítását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
52/2020.(VII.29.).Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. január 1.
napjától Falugondnoki szolgálatot kíván indítani Homokbödöge községben.
A Képviselő-testület a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” pályázati
kiírásra – vissza nem térítendő pályázati támogatásra – pályázatot nyújt be a
falugondnoki gépjármű beszerzésére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2020. augusztus 13.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
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Kelemen László jegyző
2. / N a p i r e n d : Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az emberi erőforrások
minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – által meghirdetett
pályázatot, a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” melynek másolatát a képviselők
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a művelődési házba szeretnének
projektorra, vetítővászonra és kiegészítő eszközökre, valamint színpad függönyre pályázni. Ezt
követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a pályázati önerőt a bírálók súlyozottan veszik
figyelembe. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyújtásával, az önerő
biztosításával kapcsolatos döntésüket hozzák meg.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy a képviselőtestület 20 %-os önerőt vállaljon be.
Lovászi Gábor képviselő egyetért az alpolgármester úr véleményével.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
53/2020.(VII.29.).Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – által,
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.
melléklet II. 4. a) pont szerint meghirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” pályázatot megpályázza.
A Képviselő-testület ennek keretében a Homokbödögei Művelődési Ház színpadi
függönyére, projektorára és kiegészítőire pályázik.
A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló költségvetések alapján – összesen 794.370,-Ft-ban, azaz Hétszázkilencvennégyezerháromszázhetven forintban állapítja meg.
Az igényelt támogatás (80 %): 635.496,-Ft, azaz Hatszázharmincötezernégyszázkilencvenhat forint.
A Képviselő-testület a pályázat 20 %-os önerejét – a 2020. évi költségvetése terhére
– 158.874,-Ft-ban, azaz Egyszázötvennyolcezer-nyolcszázhetvennégy forintban biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2020. augusztus 03.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
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3./ N a p i r e n d : Pályázat – Óvodavezetői munkakör betöltésére
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvodavezető 2021. június 1.
napján eléri a 40 éves közalkalmazotti jogviszonyát, s szeretne nyugdíjba vonulni. Felmentési
ideje 8 hónap, melyből a felére a munkáltató köteles felmenteni a munkavégzés alól. A felmentési idő munkával töltendő ideje 2020. október 1. napján kezdődik, s 2021. január 31. napjáig tart.
Ebben az időszakban ki kell adni a munkavállaló szabadságát is. A szabadságot leszámítva, az
óvodavezető utolsó, munkával töltött munkanapja 2020. november 2. Tehát 2020. november 2.
napjától az óvodavezető helyettesítésére, munkaviszonya megszűnéséig ki kell írni a pályázatot a
képviselő-testületnek. A pályázati kiírás határozati javaslatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozatát hozza meg.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
György Balázs képviselő támogatja a pályázat kiírását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
54/2020.(VII.29.).Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet a Homokbödögei Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör
betöltésére, az alábbi feltételekkel:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízást határozott időre, 2020.
november 2-től 2021. június 1-ig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint, a
köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az intézmény
vezetésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség; pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; legalább 5 év
feletti óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat; a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség; vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: felsőfokú Óvodapedagógus
diploma hiteles másolata; pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
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szakképzettséget igazoló okirat másolata; büntetlen előéletet tanúsító, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére
vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, az intézmény gazdaságos működésével kapcsolatos elképzelések; a
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról
nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. november
2. napján tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen László jegyző
nyújt, a 30/487-9083 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, 1 példányban, zárt borítékban, a
pályázatnak a Homokbödöge Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
azonosító ügyiratszámot: Hb/570/2020., valamint a munkakör megnevezését:
óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a véleményezési eljárást
követően, Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el,
képviselő-testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Homokbödöge Község Önkormányzat hirdetőtábláján közzététel: 2020. augusztus
14. A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2020. augusztus 14.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjanak.
Határidő: 2020. augusztus 13.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvodavezető munkaviszonya
2021. június 1. napjával megszűnik, a következő naptól az üres álláshelyre szintén pályázatot
kell kiírni, ami határozatlan idejű lenne. Ezt a pályázati kiírás-tervezetet is előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták a képviselők. Javasolja, hogy a pályázat kiírásáról hozzanak
határozatot.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő támogatja a pályázat kiírását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
55/2020.(VII.29.).Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet a Homokbödögei Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör
betöltésére, az alábbi feltételekkel:
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízást határozott időre, 2021. június
2-től 2025. augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint, a
köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az intézmény
vezetésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség; pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; legalább 5 év
feletti óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat; a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség; vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: felsőfokú Óvodapedagógus
diploma hiteles másolata; pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettséget igazoló okirat másolata; büntetlen előéletet tanúsító, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére
vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, az intézmény gazdaságos működésével kapcsolatos elképzelések; a
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról
nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. június 2.
napján tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen László jegyző
nyújt, a 30/487-9083 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, 1 példányban, zárt borítékban, a
pályázatnak a Homokbödöge Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
azonosító ügyiratszámot: Hb/570/2020., valamint a munkakör megnevezését:
óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a véleményezési eljárást
követően, Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el,
képviselő-testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Homokbödöge Község Önkormányzat hirdetőtábláján közzététel: 2020. augusztus
14. A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2020. augusztus 14.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjanak.
Határidő: 2020. augusztus 13.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző

8
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése,
vagy bejelentése?

Mivel hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív
közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 03 perckor bezárja.
Kmf.

Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
jegyző

