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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24. napján 19 órakor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv



2 
 

 

Homokbödöge Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24. napján 

19 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Áldozó Péter polgármester, Lukács Katalin alpolgármester, Török 

Ottó, Németh István és Rajkovics Attila képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző  
- Rozs József Gáborné jkv. vezető 

  
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Javasolja a 
meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :                                                                                                              E lő a d ó : 
 
1./ FIX-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2016. évi költség-             Áldozó Péter      
      vetése                                                                                                             polgármester 
                                                                                                                                                                                                                                            
2./ Óvodai körzethatárok megállapítása                                                              Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
                                                                                                                                                              
3./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás               Áldozó Péter                                               
      vagyonátadása                                                                                                polgármester 
 
4./ Önkormányzati ingatlan vásárlási kérelem elbírálása                                     Áldozó Péter      
                                                                                                                              polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek                                                                                                  Áldozó Péter   
                                                                                                                              polgármester 
 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta kö- 
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vetkező határozatát: 
 
                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót, s javasolja a testületnek, hogy vegyék azt tudomá-
sul.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
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 jelen-
tést a 3, 4, 5 és 6/2016.(II.3.), 7, 8, 9, 10, 11 és 12/2016.(II.11.) és 13/2016.(II.15.) 
számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri 
döntések születtek: 3 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére 
temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás 
megállapítása; 3 fő részére méltányossági közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 2 
fő szociális étkeztetése engedélyezése. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására. 
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
 
1./ N a p i r e n d :  FIX-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetése 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján a társulás költségvetés-tervezetét a társult 
önkormányzatok képviselő-testületeinek el kell fogadni. Ezt követően részletesen ismerteti a 
költségvetés-tervezetet. Javasolja a költségvetés elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Véleménye szerint jó 
lenne, ha a társulás rendezné Horváth Józsefné bérét, mert még mindig közmunkásként alkal-
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mazzák. Akkor lesz probléma, ha talál jobban fizető munkahelyet és nem lesz gondozónő, aki 
ellátja az idős embereket. Dórát szeretik is, nem mindenkit fogadnak el. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

14/2016.(III.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a FIX-Pont 
Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetését elfogadja. 
A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. április 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Óvodai körzethatárok megállapítása 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 
települési önkormányzat, vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője a 
köznevelési intézmények körzethatárainak megállapításáról, vagy megváltoztatásáról szóló 
döntést követő 15 napon belül, a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a KIR-be. A 
döntés határideje: 2016. március 31. Az előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták.  Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy az 
Adászteveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodáját jelöljék ki a kötelező felvételt biztosító 
intézménynek Homokbödöge község teljes közigazgatási területére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy attól függetlenül, hogy a község a körzethatár, azért más 
faluból is hozhatnak gyermeket az óvodába? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy természetesen, más községből is fogad 
gyermeket az óvoda, ha igény lesz rá. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

15/2016.(III.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge község 
teljes közigazgatási területére a kötelező óvodai felvétel biztosító óvodai körzethatárt 
az alábbiak szerint határozza meg: 
 201077    Adászteveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodája     
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     8563    Homokbödöge, Kossuth u. 53. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. április 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

vagyonátadása 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Társulási Tanács elnöke 
előterjesztését, emlékeztetőjét és összefoglalóját a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták.  Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést, az emlékeztetőt és az 
összefoglalót. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Társulás vagyona Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére, vagyonkezelés céljából történő 
átadását ne támogassa. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester megkérdezi, hogy kié a társulás vagyona? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a társulásban lévő 112 önkormányzaté a tár-
sulás vagyona. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy mi történik akkor, ha nem foglal testületünk állást? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy ha a 112 önkormányzatból egyetlen önkor-
mányzat nem ért egyet a Zrt-nek történő vagyonátadással, vagy nem foglal állást, akkor a Társu-
lás önkormányzatai kezelik tovább a vagyont. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy nemcsak a vagyonátadásról van szó, hanem arról is, 
hogy a jövőben ki fogja végezni a szolgáltatást. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy ezután kerül kiírásra a közbeszerzési eljárás a szolgálta-
tás végzésére vonatkozóan. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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16/2016.(III.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vagyona Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére, vagyonkezelés 
céljából történő átadását nem támogatja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Önkormányzati ingatlan vásárlási kérelem elbírálása 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet. Véleménye sze-
rint alacsony a kérelmező által felajánlott vételár. Javasolja, hogy a képviselő-testület a helyszí-
nen nézze meg a kérdéses ingatlant, hogy jobban meg lehessen állapítani a reális vételárat. A 
döntést pedig a soron következő ülésre javasolja elhalasztani. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő egyetért a polgármester úr véleményével. Szerinte 30.000,-Ft/AK 
értékben lehet zártkerti ingatlanokat vásárolni, a megajánlott vételár pedig ennél jóval kevesebb. 
Az sem mindegy, hogy az ingatlanon vannak-e letermelhető fák, mert ezek növelik az értékét. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

17/2016.(III.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Radics Roland 
Homokbödöge, Kossuth Lajos u. 47. szám alatti lakos a homokbödögei 2131, 2132, 
2133 és 2266 helyrajzi számú, önkormányzati ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlata 
elbírálását a soron következő, rendes ülésére napolja el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. április 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Vízkárelhárítási tervezési szerződés 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a vízkárelhárítási feladatokat a 
jogszabályok az önkormányzatok hatáskörébe utalják. A településeknek vízkárelhárítási tervvel  
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kell rendelkezniük, ami a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok is ellenőriznek. A tervezési 
szerződést aláírta Horváth Ferenc tervezővel. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a tervezési szerződést hagyják jóvá. A tervező felajánlotta az 
önkormányzatnak az ingyenes segítségét a Bem utcai vízelvezetés pályázat benyújtásához.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

18/2016.(III.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Ferenc vezető 
tervezővel (8200 Veszprém, Sarló u. 10.) Homokbödöge község vízkárelhárítási 
tervének elkészítésére kötött, 2016. február 29. napján kelt tervezési szerződést 
jóváhagyja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. április 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Optikai Csalódások Kulturális és Táncegyesület székhely hozzájárulási kérelme 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egyesület kérelmének 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti a kérelmet. Javasolja, hogy az Optikai Csalódások Kulturális és Táncegyesület (8563 
Homokbödöge, Kossuth u. 92.) részére, az önkormányzat tulajdonában lévő, Homokbödöge 2/2 
hrsz-ú, Homokbödöge, Kossuth u. 92. szám alatti ingatlanon – szívességi használat jogcímén - 
székhely létesítését engedélyezze a képviselő-testület. Az ingatlant az egyesület székhely céljára, 
határozatlan időre használhassa. A képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy az ingatlan 
címe a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy ha a művelődési házban lesz a székhelyük, meghatal-
mazza-e valamire ezen kívül az egyesületet? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy semmi másra nem hatalmazza meg az egye-
sületet. Az alapszabályában meg kell nevezni az egyesület székhelyét, ezért nyújtották be a ké-
relmüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester javasolja a hozzájárulás megadását. Véleménye szerint jó híre  



8 
 

 

van az eddig is működő tánccsoportnak, népszerűsítik Homokbödöge települést. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

19/2016.(III.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Optikai Csalódások 
Kulturális és Táncegyesület (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 92.) részére, az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Homokbödöge 2/2 hrsz-ú, Homokbödöge, Kossuth 
u. 92. szám alatti ingatlanon – szívességi használat jogcímén - székhely létesítését 
engedélyezi. 
Az ingatlant az egyesület székhely céljára, határozatlan időre használhatja. A 
képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. április 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Közbeszerzési terv 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közbeszerzési törvény előírja az 
önkormányzatoknak a közbeszerzési tervük elfogadását. Ennek határideje: minden év március 
31-e. Az önkormányzat pályázatai közül előre láthatólag csak a falubusz beszerzés lenne 
közbeszerzés köteles. Nemleges közbeszerzési terv elfogadását javasolja. A pályázati támogatás 
elnyerése esetén, a pontos adatok ismeretében majd módosítani kell az önkormányzat éves 
közbeszerzési tervét. Ezt követően részletesen ismerteti a nemleges közbeszerzési tervet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

20/2016.(III.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 
A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. április 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Pályázatok 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot kíván 
benyújtani, falubuszra, közétkeztetés fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, 
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állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére. Ezek a 
pályázatok 2016. március, április és május hónapokban kerülnek kiírásra. 
A TOP-os pályázatok közül pályázni akarnak a „belterület védelmét szolgáló vízelvezető há-
lózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével” 
pályázatra – Bem utcai vízelvezetés, melynek beadási határideje 2016. április 18. 
A benyújtandó pályázatok összetettek, időigényesek, sok mindenre kell odafigyelni, pályázatíró 
megbízása indokolt. Javasolja, hogy a képviselő-testülete pályázatot nyújtson be az alábbi 
pályázati felhívásokra: 

    1./ Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15 kódszámú, A belterület 
védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás 
céljainak figyelembe vételével. 

    2./ A VP6-7.2.1.2-16 kódszámú Közétkeztetés fejlesztése. 
    3./ A VP6-7.2.1.3-16 kódszámú Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. 
    4./ A VP6-7.4.1-16 kódszámú Jármű és eszközbeszerzés. 

Kéri, hogy hatalmazzák fel a benyújtandó pályázatokat előkészítésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy az Értéktár Bizottság is szeretne pályázni az I. 
és II. világháborús emlékmű felújítására. Az említett pályázatíró esetleg azt is elkészítené? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy véleménye szerint az a pályázat egysze-
rű lesz, azt a bizottság is el tudja készíteni, nem kell érte pénzt kiadni. 
 
Kelemen László jegyző felajánlja segítségét a pályázat elkészítésében. Elmondja, hogy 
Adásztevel Község Önkormányzat már nyújtott be ilyen pályázatot, az alapján a bizottság is el 
tudja készíteni pályázatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

21/2016.(III.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani az alábbi pályázati felhívásokra: 
1./ Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15 kódszámú, 

A belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a 
csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével. 

2./ A VP6-7.2.1.2-16 kódszámú Közétkeztetés fejlesztése. 
3./ A VP6-7.2.1.3-16 kódszámú Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. 
4./ A VP6-7.4.1-16 kódszámú Jármű és eszközbeszerzés. 
Felhatalmazza Áldozó Péter polgármestert, hogy a benyújtandó pályázatokat 
előkészítse. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. április 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 
 
e) Művelődési Ház bérleti díjának módosítása 
 
Áldozó Péter polgármester javasolja, hogy 2016. április 01. napjától a homokbödögei művelő-
dési ház bérleti díját módosítsák. Javasolja, hogy esküvő és lakodalom esetén a bérleti díj 
15.000,- Ft/alkalom legyen. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. A helyi lakosoknak indokolt na-
gyobb kedvezményt adni, mert a régi bérleti díj túlzottan magas volt. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

22/2016.(III.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által   
működtetett Homokbödöge Művelődési Ház terembérleti díját 2016. április 1. 
napjától kezdődően, az alábbiak szerint állapítja meg: 
                                                                 Fűtési               Fűtési                Kaució 

                                                                                 szezonban    szezonon kívül 
 
                   - bál, disco esetén alkalmanként:            50.000,-Ft       50.000,-Ft        100.000,-Ft  
                   - kereskedelmi célú igénybevétel   
                     esetén óránként:                                      2.500,-Ft         2.000,-Ft 

             - lakodalom esetén alkalmanként           
                    - helyi lakosoknak:                           15.000,-Ft       15.000,-Ft 
                    - nem helyi lakosoknak:                   50.000,-Ft       50.000,-Ft 

                   - jótékonysági rendezvény esetén:                   T é r í t é s m e n t e s. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                   Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
f) Vadkamera vásárlása 
 
Áldozó Péter polgármester az előzetes képviselő-testületi megbeszélések alapján javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a környezetkárosítók kiszűrése céljából, határozzák el egy vadkame-
ra vásárlását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a vadkamera vásárlást. A településről kivezető utak 
mentén nagyon sok az elhagyott szemét, jó lenne ezeket felszámolni, ehhez nyújthatna nagy se- 
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gítséget a vadkamera. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

23/2016.(III.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetkárosítók ki-
szűrése céljából – költségvetése terhére - egy vadkamera vásárlását határozza el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. április 8., ill. 2016. április 30. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
g) Szállásdíj és idegenforgalmi adó tartozás 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előzetes képviselő-testületi 
megbeszélések alapján, dr. Kiss Valéria ügyvédet meghatalmazta a SEDUM Kft. szállásdíj 
tartozása behajtása ügyében. Kéri a képviselő-testületet, hogy határozattal erősítse meg az 
ügyvédnő meghatalmazását. A SEDUM Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Homokbödöge Község Önkormányzatának 2015. év vonatkozásában 351.200,-Ft szállásdíjjal és 
23.700,-Ft idegenforgalmi adóval, 2016. év vonatkozásában 662.500,-Ft szállásdíjjal és 79.500,-
Ft idegenforgalmi adóval tartozik.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

24/2016.(III.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza dr. Kiss 
Valéria (8500 Pápa, Petőfi u. 3.) ügyvédet, hogy a SEDUM Termelő, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty u. 67.) Homokbödöge Község Ön-
kormányzata felé fennálló, 2015. és 2016. évi szállásdíj és idegenforgalmi adó tarto-
zás behajtása tárgyában az önkormányzat képviseletét ellássa, nevében és helyette el-
járjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. április 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
h)  Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Nagytevel Község 
Önkormányzata benyújtotta az önkormányzathoz a védőnői és iskola egészségügyi szolgálat 
2015. évi elszámolását. Ezt követően részletesen ismerteti az elszámolást. A visszajáró összeg át- 
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utalásra került. 
 
A Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő, homokbödögei átemelő akna felújítása elkészült, 
Homokbödöge Község Önkormányzata az 507.000,-Ft kötelezettségvállalását teljesítette az erre 
a célra elkülönített fejlesztési keretből. 
 
Az Adászteveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodájában kazánfelújítást kellett végezni, ami 
120.000,- Ft-ba került. Ezúton fejezi ki köszönetét Németh István képviselő úrnak, aki térítés-
mentesen elvégezte a bekötést, valamint a panelcserén is megspórolt 80.000,-Ft-ot az önkor-
mányzatnak. 
 
Kormány határozat született Bakonyszücs és Bakonykoppány községek szennyvíz projektje 
megvalósítására. A Kormány 100 %-os finanszírozásával fognak rákötni az ugodi szennyvíz-
rendszerre. A fejlesztés során egy szikkasztó berendezés kialakítására is sor kerül, így teljes mér-
tékben megszüntethető lesz az iszap tengelyen Pápára történő szállítása. 
 
Szeptember 1-től átvenné Homokbödöge község fogászati ellátását az ugodi fogorvos, dr. Bíró 
Györgyi. A társadalombiztosítás finanszírozná, az önkormányzatnak nem kellene plusz pénzt 
fizetni. Jelenleg Böröczki doktorral van az önkormányzatnak megállapodása, neki havonta fizet-
nek. Böröczki doktornak 5.000 fő betege van, de csak 3.000 fő után kap teljes, 2000 fő után pe-
dig degresszív finanszírozást. Eddig is sokan dr. Bíró Györgyi. Fogorvoshoz, az ugodi rendelőbe 
mentek fogászatra, a doktornő látja el az iskolás gyermekek fogászati ellátását is, teljesen in-
gyen. Az érintett önkormányzatoknak egyeztetnie kell a fogorvosokkal, hogy az új ellátás meg-
valósulhasson. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Török Ottó képviselő véleménye szerint a fogorvos váltásról ki kellene kérni a lakosság véle-
ményét is. 
 
Németh István képviselő nem tartja jó ötletnek, mivel meg fognak oszlani a vélemények, s ak-
kor is a képviselő-testületnek kell dönteni. 
 
Lukács Katalin alpolgármester javasolja, hogy az ugodi fogorvossal kössenek megállapodást. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy Böröczki doktort meg lehet találni minden nap, a dok-
tornő viszont Kecskeméten is rendel. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a doktornőnek egy péntek esik ki, véleménye sze-
rint Böröczki doktort sem lehet jobban elérni, mint a doktornőt.  
 
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy 
bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy Banai Endre felhívta a figyelmét, hogy az erdőn 3 
db kút fedetlen, ami nagyon veszélyes. 
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Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy ők pár évvel ezelőtt kitisztították azoknak a 
kutaknak a környékét, de már ismét benőtte a gaz. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy valamiféle rácsot kellene rájuk készíteni. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy tudomása szerint Németh Zoltáné a terület, 
ahol a kutak találhatók. Fel kellene hívni a figyelmét a lefedésükre. 
 
Török Ottó képviselő javasolja, hogy kérdezzék meg a pápai könyvtárat, hogy nincs-e kifogá-
suk az ellen, hogy a homokbödögei könyvtár átköltözzön a hivatal épületébe. 
 
Rozs József Gáborné könyvtáros elmondja, hogy a holnapi nap folyamán megérdeklődi. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy az idei faültetés során 3 db fát fognak ültetni. 1 
db-ot az óvoda elé, 1-1 db-ot a két játszótérre. 
Elmondja, hogy a fából elkészített régi elnevezésű utcatáblákat is ki kellene helyezni, s a teme-
tőbe megrendelendő urnafalról sem szabad megfeledkezni, árajánlatokat kell kérni. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a nyílt testületi ülést 20 óra 52 perckor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 Áldozó Péter Kelemen László 
 polgármester jegyző 


