Szám: Hb/37-17/2020.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 8. napján 18 óra 30
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 2020. október 8. napján
18 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési ház.
Az ülés típusa: Rendkívüli.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Rajkovics Attila alpolgármester,
Obermayer Rita, Lovászi Gábor és György Balázs képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Németh Anett jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent 6 fő.
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert az 5 fő képviselő-testületi tag közül
mindenki jelen van.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „Ugodi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és AMI térítési díj kérelme” napirendi ponttal.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet

Farkas Árpád
polgármester

2./ A lakáscélú támogatásokról szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati
rendelet módosítása

Farkas Árpád
polgármester

3./ Általános iskolák körzethatára

Farkas Árpád
polgármester

4./ Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI
térítési díj kérelme

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 elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a
testületnek, hogy vegyék tudomásul a beszámolót.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát.
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 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 és 73/2020.(IX.10.) számú lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között,
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 16 fő részére tanévkezdési
települési támogatás megállapítása; 7 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 7
fő részére gyermekétkeztetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési települési
támogatás megállapítása.
Farkas Árpád polgármester ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1 . / N a p i r e n d : A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályairól szóló rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselőtestület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A rendeletben előírt jövedelemkorlátot
a családos és egyedülálló kérelmezők esetében is az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege 50 %-ával megemelik (85.500,-Ft és 99.750,-Ft lesz). A rendelet többi szabályozása a
tavalyival megegyezik. A rendelet 2020. október 15-én lép hatályba, a kérelmeket november 15.
napjáig lehet benyújtani, melyeket a képviselő-testület november 30-ig fog elbírálni. A tűzifa
kiszállításáról a polgármester 2021. január 31-ig gondoskodik. Az önkormányzat a támogatáshoz
53.340,-Ft önerőt biztosít, s vállalja a tűzifa szállítás költségeit is. A tűzifát felfűrészelve fogják
kiszállítani a támogatottaknak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.
Hozzászólás:
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Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az önerőn kívül a szállítási
költség kb. 100 ezer Ft lesz, amit hozzá kell tenni az önkormányzatnak.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét:
9/2020.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. / N a p i r e n d : A lakáscélú támogatásokról szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a lakáscélú támogatásokról szóló
4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelettervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Homokbödöge Község Önkormányzata felülvizsgálta a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét, s módosítást kíván rajta végrehajtani. A jelenlegi rendelkezés szerint legfeljebb a kérelem beadásától 1 évre visszamenőleg vásárolt, vagy épített lakásra kérhető a támogatás. A kérelmezők viszonylag nagy hányada azért esik el a támogatástól, mert az adásvételt
követő felújítások elveszik az idejüket a támogatás benyújthatásának időtartamából. Ezért a képviselő-testület hosszabb időtartamot (1 év helyett 2 évet) kíván meghatározni a kérelem benyújtására.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy szerinte nem kevés az adásvételtől, ill. vásárlástól számított egy év, amíg be lehet nyújtani a támogatási kérelmet. Amikor
valaki Homokbödögére költözik, bejelentkezik az önkormányzatnál, ott tájékoztatva van a lehetőségekről, ennyi idő alatt mindenki ki tud tölteni egy papírt. Nem támogatja a rendelet módosítását.
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy nincs mindenki időben tájékoztatva, mivel a lakcímváltozást sokan a Kormányhivatalnál intézik. Van olyan kérelmező is, aki azt hitte, hogy csak
fiataloknak jár ez a fajta támogatás. A támogatásból – a tájékozódás elmaradása miatt - ne essen
ki senki.
Obermayer Rita képviselő elmondja, hogy szerinte nem kell erre külön felhívni a figyelmet,
ugyanis az internetről bárki számára elérhető a rendelet. Támogatja a rendelet elfogadását.
Kelemen László jegyző elmondja, nem mindenki használja rendszeresen az internetet, nincs
mindenkinek számítógépe, nem mindenki onnan tájékozódik. A hivatalban is megtekinthetők a
rendeletek.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 szavazat ellenében, megalkotta a következő rendeletét:
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10/2020.(X.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, Homokbödöge Község Önkormányzat lakáscélú
támogatásokról szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : Általános iskolák körzethatára
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Tankerületi Központ előterjesztését, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
A képviselő-testület véleményét kérik az általános iskolák jelenlegi felvételi körzetével kapcsolatban. Javasolja, hogy, jelenlegi felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító Ugodi Iskolával
és Homokbödögei Tagintézményével értsenek egyet, s foglalják a határozatba, hogy az intézményekben hátrányos helyzetű gyermek nem tanul.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.
Hozzászólás:
Lovászi Gábor képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
74/2020.(X.8.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete Homokbödöge település
teljes közigazgatási területére vonatkozó, jelenlegi felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító 037098 - Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54.) és az Ugodi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Homokbödögei Tagintézménye (8563
Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-nevelési intézményekkel egyetért.
Az intézményekben hátrányos helyzetű gyermek nem tanul.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI térítési
díj kérelme
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Bors Éva intézményvezetőhelyettes kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Az Alapfokú Művészeti Iskola diákjai tandíjat fizetnek, melynek kifizetése
nagy nehézséget jelent a családoknak, főleg, ha több gyermekük is az iskolában tanul. Javasolja,
hogy - a költségvetésük terhére - a homokbödögei diákok tandíját vállalják át.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.
Hozzászólás:
Pálffyné Süle Zsuzsanna kérdezi, hogy csak azoknak a diákoknak a tandíját kéri átvállalni az
intézményvezető-helyettes, akik a homokbödögei iskolába járnak?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az ugodi iskolában tanuló homokbödögei
tanulókra is vonatkozik a tandíj átvállalási kérelem.
Hozzászólás:
György Balázs képviselő támogatja a tandíjak átvállalását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
75/2020.(X.8.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
homokbödögei diákjainak 2020/2021-es tanév I. félévének 121.440,-Ft összegű
tandíját – költségvetése terhére – átvállalja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2020. október 23.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző

Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése,
vagy bejelentése?
Hozzászólás:
Orsós Tibor homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy Veszprémben voltak ma a
tűzoltóság központjában, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy az önkormányzatoktól elveszik az
önkéntes tűzoltóságot és beolvasztják Veszprémbe.
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy Homokbödögét ez nem érinti, mert itt nincs önkéntes tűzoltóság.
Orsós Tibor homokbödögei lakos elmondja, ő szeretné, ha itt lenne önkéntes tűzoltóság Ugoddal közösen, és akkor ő lenne a parancsnok-helyettes.
Farkas Árpád polgármester elmondja, ha kivitelezhető lesz, támogatni fogják az önkéntes tűzoltóság felállítását. A Képviselő-testület szeretne beszélni azzal a személlyel, aki konkrétan el
tudja mondani, hogy képzeli Homokbödögén létrehozni a tűzoltó egyesületet.
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Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 6 perckor bezárja.
Kmf.

Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
jegyző

