Szám: Hb/42-20/2021.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 25. 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 2021. november 25.
napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési Ház.
Az ülés típusa: Rendes.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Obermayer Rita és György Balázs
képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Rozs József Gáborné jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent 3 fő.
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert az 5 képviselő-testületi tag közül 3 fő
jelen van. Rajkovics Attila alpolgármester előzetesen jelezte, hogy betegsége, Lovászi Gábor
képviselő pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt, nem tud jelen lenni a mai ülésen.
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./

Homokbödöge Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása

2./

Homokbödöge Község Önkormányzata helyi közművelődési felada- Farkas Árpád
tok ellátásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása
polgármester

3./

FIX-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási megállapodása módosítása

Farkas Árpád
polgármester

4./

Homokbödöge Község Önkormányzata Belső ellenőrzési jelentése
és 2022. évi Belső ellenőrzési terve

Farkas Árpád
polgármester

5./

Vegyes ügyek

Farkas Árpád
polgármester

Farkas Árpád
polgármester
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre
tett javaslatot 3 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

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a lejárt határidejű
határozatokról készült beszámolót, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
Farkas Árpád polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 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 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 és 87/2021.(X.12.)
számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között,
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 3 fő részére tanévkezdési
települési támogatás megállapítása; 4 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 6
fő részére gyermekétkeztetési települési támogatás megállapítása; 4 fő részére családi települési
támogatás megállapítása; 2 fő részére szociális étkeztetés megállapítása.
Ezt követően javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. / N a p i r e n d :

Homokbödöge Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)

Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Homokbödöge Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló rendelete előterjesztését és a rendelettervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
György Balázs képviselő javasolja, hogy a rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el.
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
10/2021.(XI.29.) Homokbödöge Község Önkormányzata önkormányzati
rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata 9/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. / N a p i r e n d : Homokbödöge Község Önkormányzata helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Homokbödöge Község Önkormányzata helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelete módosításáról szóló
rendelete előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő támogatja a rendelet-tervezetet elfogadását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
11/2021.(XI.29.)
Homokbödöge
Község
Önkormányzata
önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a rendelethez kapcsolódóan, a
képviselő-testületnek a két közösségi színtér Házirendjét el kell fogadnia. Ezt követően
részletesen ismerteti a Házirendeket, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő kérdezi, hogy a közösségi színtér nyitvatartási ideje kötelező, vagy
csak javasolt? Arra kíváncsi, ha jönnek ellenőrizni, nyitva kell-e lenni a színtérnek?
Válasz:
Szemerei Adél közművelődési munkatárs válaszában elmondja, hogy heti 12 óra a kötelező
nyitva tartás. Próbálta úgy meghatározni a nyitva tartásokat, hogy abban az időben ő ott is lesz,
ténylegesen nyitva lesz.
Hozzászólások:
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Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy Adélnak nem kötelező ott lenni a nyitvatartási
időben, más személy is ott lehet.
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a közösségi színtér szabályait jogszabály írja elő.
Obermayer Rita képviselő támogatja a Házirendek elfogadását.
György Balázs képviselő szintén támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatait:
88/2021.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete Homokbödöge Művelődési Ház Közösségi Színtér 2021. november 18. napján kelt Házirendjét elfogadja.
A Házirend a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. december 10.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
89/2021.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete Homokbödöge Polgármesteri Hivatal kisterme Közösségi Színtér 2021. november 18. napján kelt Házirendjét elfogadja.
A Házirend a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. december 10.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : FIX-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási megállapodása módosítása
E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a FIX-Pont Önkormányzati Feladatellátó
Társulás 2021. november 9. napján kelt előterjesztését, Társulási megállapodása módosítását és a
megállapodás egységes szerkezetét, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően,
hozza meg a határozatát a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
György Balázs képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja, hogy egyszerű ok
miatt kell módosítani a megállapodást, Nagyesztergár 2022. január 1. napjától kiválik a társulásból.
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
90/2021.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy
döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának Nagyesztergár Község Önkormányzatának kiválása miatti módosítását,
valamint annak új, egységes szerkezetű Társulási Megállapodását – az előterjesztésnek megfelelően – elfogadja.
A Társulási Megállapodás módosítás és annak egységes szerkezete a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. december 10.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Homokbödöge Község Önkormányzata Belső ellenőrzési jelentése és
2022. évi Belső ellenőrzési terve
E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Belső ellenőrzési jelentés
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bocskay és Társa Bt. által
megküldött, Homokbödöge Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója és zárszámadása ellenőrzéséről szóló, 2021. augusztus 23. napján kelt Belső ellenőrzési jelentését,
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az ellenőrök a vagyonkataszteri nyilvántartásba javasolják felvenni a vagyonkezelésbe adott ingatlanok állományát és a KLIK részére vagyonkezelésbe adott iskola épületét.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő támogatja a jelentés elfogadását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
91/2021.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt.
(8200 Veszprém, Jutasi u. 91.) által megküldött, Homokbödöge Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója és zárszámadása ellenőrzéséről szóló, 2021.
augusztus 23. napján kelt Belső ellenőrzési jelentését elfogadja.
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. december 10.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
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b) 2022. évi Belső ellenőrzési terv
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti A Pápa Környéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása belső ellenőrzési vezetője, Kiss Mária által megküldött,
Homokbödöge Község Önkormányzat 2022. évi Belső ellenőrzési tervét, melynek másolatát a
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy Belső ellenőrzési tervet hagyják jóvá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
92/2021.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápa Környéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (8564 Ugod, Kossuth Lajos u. 32.) belső
ellenőrzési vezetője, Kiss Mária által készített, Homokbödöge Község
Önkormányzatának 2022. évi Belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.
A Belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. december 10.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző

5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Bérleti jogviszony felmondása
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Németh Brigitta Homokbödöge, Dózsa u. 47. sz. alatti lakos bérleti jogviszonyt felmondó levelét. Javasolja, hogy a képviselő-testület a felmondást vegye tudomásul.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
György Balázs képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
93/2021.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Brigitta 8563
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Homokbödöge, Dózsa u. 47. sz. alatti lakos Homokbödöge Község Önkormányzatánál fennálló, a homokbödögei üzlethelyiség (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 92.)
bérleti jogviszonyának a 2021. október 31. napjával történt Felmondását tudomásul
veszi.
A Felmondás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. december 10.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
b) Bérlő kijelölése
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Bodnár Ágnes Ugod, Zúgó
u. 4. sz. alatti lakos bérlő kijelölési kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a kérelmezőt bérlőül
jelölje ki, s a következő – korábbi bérleti szerződéssel azonos - feltételekkel kössön szerződést a
kérelmezővel:
- Az üzlethelyiség területe: 16,56 m2.
- A bérleti jogviszonyt 2021. november 1. napjától határozatlan időre szólóan hozzák létre.
- A bérelt helyiség havi bérleti díja (16,56 m2 x 603,86 Ft/m2/hó) 10.000,-Ft/hó, melyet a bérlő
minden hónap 5. napjáig, egy összegben köteles megtéríteni a bérbeadónak.
- A bérleti szerződés mellékletét képező leltári jegyzőkönyvben felsorolt tárgyak és berendezések a bérbeadó tulajdonát képezik.
- A közművek az épületben lévő fiókgyógyszertárat működtető Kiricsiné és Társa Bt. (8500 Pápa, Jókai u. 5-9.) nevén vannak, ezért a rezsivel havonta – a közmű számlák megérkezését követő 5 napon belül – köteles elszámolni a bérlő a fiókgyógyszertár üzemeltetőjével, az alábbiak
szerint:
- Villamos áram esetén a felszerelt almérő alapján elfogyasztott villamos energia
mennyiség arányában.
- Víz- és szennyvízdíj esetében szintén a felszerelt almérő alapján, az elfogyasztott vízmennyiség arányában.
- A gázenergiát szolgáltató rendszer nem került megbontásra, ezért az elfogyasztott
gázmennyiséget a felek az előző 2 év havi bontású számláinak átlaga felhasználásával, a
fogyasztási növekmény arányában számolják el.
- A bérlő a mellékhelyiséget és az előteret a nyitva tartás végén köteles feltakarítani.
- A bérleti szerződés - 3 hónap felmondási idővel - a felek részéről bármikor megszüntethető.
- A bérleti szerződés a bérleti díj fizetésének elmaradása, illetve a rezsiköltségek kiegyenlítésének elmaradása esetén, azonnali hatállyal felmondható.
- A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
György Balázs képviselő támogatja a bérlő kijelölését és az ismertetett feltételekkel a bérleti
szerződés megkötését.
Obermayer Rita képviselő szintén támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
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94/2021.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bodnár Ágnest 8564
Ugod, Zúgó u. 4. sz. alatti lakost az önkormányzat tulajdonában lévő, a homokbödögei üzlethelyiség (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 92.) bérlőjéül 2021. november 1.
napjától kijelöli.
Az üzlethelyiség bérletére az alábbi feltételekkel szerződést köt:
- Az üzlethelyiség területe: 16,56 m2.
- A bérleti jogviszonyt 2021. november 1. napjától határozatlan időre szólóan hozzák
létre.
- A bérelt helyiség havi bérleti díja (16,56 m2 x 603,86 Ft/m2/hó) 10.000,-Ft/hó, melyet a bérlő minden hónap 5. napjáig, egy összegben köteles megtéríteni a bérbeadónak.
- A bérleti szerződés mellékletét képező leltári jegyzőkönyvben felsorolt tárgyak és
berendezések a bérbeadó tulajdonát képezik.
- A közművek az épületben lévő fiókgyógyszertárat működtető Kiricsiné és Társa Bt.
(8500 Pápa, Jókai u. 5-9.) nevén vannak, ezért a rezsivel havonta – a közmű számlák megérkezését követő 5 napon belül – köteles elszámolni a bérlő a fiókgyógyszertár üzemeltetőjével, az alábbiak szerint:
- Villamos áram esetén a felszerelt almérő alapján elfogyasztott villamos energia
mennyiség arányában.
- Víz- és szennyvízdíj esetében szintén a felszerelt almérő alapján, az elfogyasztott vízmennyiség arányában.
- A gázenergiát szolgáltató rendszer nem került megbontásra, ezért az elfogyasztott gázmennyiséget a felek az előző 2 év havi bontású számláinak átlaga felhasználásával, a fogyasztási növekmény arányában számolják el.
- A bérlő a mellékhelyiséget és az előteret a nyitva tartás végén köteles feltakarítani.
- A bérleti szerződés - 3 hónap felmondási idővel - a felek részéről bármikor megszüntethető.
- A bérleti szerződés a bérleti díj fizetésének elmaradása, illetve a rezsiköltségek kiegyenlítésének elmaradása esetén, azonnali hatállyal felmondható.
- A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a bérleti szerződés elkészítéséről gondoskodjanak.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
c) Homokbödöge Óvoda dokumentumainak módosítása
ca) SZMSZ módosítása
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Németi Zsuzsanna, a Homokbödöge Óvoda
vezetője előterjesztését és az intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyek
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a
Képviselő-testület az óvoda módosított SZMSZ-ével értsen egyet, s elfogadásra ajánlja a nevelőtestületnek.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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György Balázs képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
95/2021.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokbödöge
Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatával egyetért, azt elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek.
A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. december 10.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
cb) Munkaterv módosítása
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Németi Zsuzsanna, a Homokbödöge Óvoda
vezetője előterjesztését és az intézmény módosított, 2021/2022. nevelési évre vonatkozó Munkatervét, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület az óvoda módosított Munkatervével értsen egyet, s elfogadásra ajánlja a nevelőtestületnek.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
96/2021.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokbödöge
Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 2021/2022. nevelési évre vonatkozó,
módosított Munkatervével egyetért, azt elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek.
A módosított Munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2021. december 10.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
d) Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI támogatás kérelme
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Bors Éva szakmai vezető, az Ugodi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa kérelmét,
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai térítési díjat fizetnek, melynek kifizetése nagy nehézséget jelent a családoknak, főleg, ha több gyermekük is az iskolában tanul. Javaslom – az önkormányzat
költségvetése terhére - a homokbödögei diákok térítési díjának átvállalását.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő támogatja a diákok térítési díjának átvállalását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
97/2021.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
homokbödögei diákjainak 2021/2022-as tanév I. félévének 140.140,-Ft összegű
térítési díját – költségvetése terhére – átvállalja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2021. december 10.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
e) Polgármesteri tájékoztató
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű
Zrt. közmeghallgatáson elhangzott panaszra adott válaszlevelét melynek másolatát a képviselőtestület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Elmondja, hogy többször felvetették, hogy a Kossuth utcában, Dózsa Péterék előtt nagyon sok
gépkocsi áll, várakozik folyamatosan, ami akadályozza a főúton a forgalmat. Beszélt velük és
ígéretet tettek arra, hogy nem az úttesten fognak parkolni, hanem bejárnak az udvarba.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy fotókkal is alá lehet támasztani,
hogy gazos, rendezetlen a terület a vízmű szennyvíz átemelőjénél.
Szemerei Adél homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy a bűzhatást a nyáron kellene megvizsgálni, nem most.

Farkas Árpád polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy
hozzászólása?
Hozzászólások:
Papp Ferenc homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, ha holnap elhozzák a templomhoz a fenyőfát, ő belefaragja a tartóba.
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Obermayer Rita képviselő megköszöni a közmeghallgatás után, a jegyző úr által megírt leveleket, melyről őt is tájékoztatta. Elmondja, hogy Töreki Miklós még nem kapott választ a felvetett
problémájára.
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy behívatta Fodor Lajost a hivatalba, aki ígéretet tett arra, hogy levágja az átnyúló ágakat. Ezt meg fogja írni Töreki Miklósnak.
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 18 óra 39 perckor bezárja.
Kmf.

Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
jegyző

