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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 20. napján 8 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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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. április 20. napján 

8 óra 30 perckor 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 és 

Rajkovics Attila képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett 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 három képviselő jelen van. Németh 
István és Török Ottó előzetesen tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy munkahelyi 
elfoglaltsága miatt nem tudnak részt venni az ülésen. Elmondja, hogy a rendkívüli ülést az 1. 
napirendi pont ügyében meghozandó döntés sürgőssége miatt kellett összehívni. 
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./  Bakonyszücs és Bakonykoppány községek szennyvízelvezetésének        Áldozó Péter   
      és tisztításának fejlesztése        polgármester  
 
2./ Pályázat – Homokbödöge település vízkárelhárításának rendezése        Áldozó Péter 
        polgármester 
                                                                                                                                                                                     
3./ Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alap-        Áldozó Péter   
      fokú Művészeti Iskola igazgatói pályázata        polgármester 
                                                                                                                                                             
4./ Rendőrkapitányság Pápa 2015. évi beszámolója        Áldozó Péter   
        polgármester 
 
5./ Homokbödögei izraelita temető tulajdonjogának rendezése        Áldozó Péter   
        polgármester 
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6./ Vegyes ügyek       Áldozó Péter   
       polgármester 
 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta kö-
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 határozatokról a 
soron következő, rendes ülésen fog beszámolni. 
 
Elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri 
döntések születtek: 7 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 2 fő részére 
temetési települési támogatás megállapítása; 5 fő részére családi települési támogatás 
megállapítása, 1 főnek a támogatása megszüntetése; 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 :  Bakonyszücs és Bakonykoppány községek szennyvízelvezetésének és 

tisztításának fejlesztése                                                                             
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program keretében, a KEHOP-2.2.2 számú felhívásra 
benyújtandó támogatási kérelemmel indul „Béb központú agglomeráció szennyvízelvezetésének 
és tisztításának fejlesztése”, Bakonyszücs és Bakonykoppány települések csatlakozása az ugodi 
szennyvíz-rendszerre. Elmondja, hogy ez nem pályázat, hanem az EU felé benyújtott 
ivóvízvédelmi beruházás része. A Magyar Állam által lebonyolított beruházás lesz, 100%-os 
támogatással. A lakosságnak nem kell hozzájárulni semmivel. A támogatási kérelem 
benyújtására az érintett önkormányzatoknak konzorciumi együttműködési megállapodást kell 
kötniük. Ugod Község Önkormányzata megküldte a megállapodás-tervezetet, melyet a 
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a 
tervezetet. Javasolja, hogy a megállapodás-tervezet fogadja el a testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy ÁFA-t sem kell fizetni a településeknek? 
 
Áldozó Péter polgármester kérdezi, hogy lakosságtól lehetne kérni hozzájárulást? 
 
Válasz: 
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Kelemen László jegyző Áldozó Péter polgármesternek válaszolva elmondja, hogy a korábbi 
szennyvíz beruházás támogatottsága 85 %-os volt, a 15 %-ot a lakosság fizette meg érdekeltségi 
hozzájárulás formájában, a vízitársulaton keresztül. Most nem lehet kérni a lakosságtól hozzájá-
rulást, mert az Állam teljes egészében biztosítja a beruházáshoz a forrást. 
 
Áldozó Péter polgármester Rajkovics Attila képviselőnek válaszolva elmondja, hogy nem kell 
ÁFA-t fizetni a településeknek. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

26/2016.(IV.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív Program keretében, a KEHOP-2.2.2 azonosítószámú, “Béb 
központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” támoga-
tási kérelem benyújtására létrehozott konzorciumi együttműködési megállapodást el-
fogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. május 5. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 

   Kelemen László jegyző 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Pályázat – Homokbödöge település vízkárelhárításának rendezése  
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Homokbödöge Község 
Önkormányzata Pályázatot nyújtott be a TOP 2.1.3-15-VE1 Települési környezetvédelmi 
infrastruktúrafejlesztések pályázati kiírásra, „Homokbödöge település vízkárelhárításának 
rendezése” címmel. A 100 %-ban finanszírozott pályázat teljes költsége:  14.999.228,-Ft. 
Javasolja, hogy a pályázat benyújtását a testület foglalja határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a határozat meghozatalát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

27/2016.(IV.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a 
TOP 2.1.3-15-VE1 pályázati kiírásra, „Homokbödöge település vízkárelhárításának 
rendezése” címmel. 
A pályázat teljes költsége:   14.999.228,-Ft. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. május 5. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola igazgatói pályázata 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ kiírta a pályázatot a fenntartásában működő Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására, mivel letelt az igazgatói 
megbízás időtartama. Csuka Gabriella pályázata érkezett be a pályázati felhívásra, a KLIK – a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. §-a alapján – a vezetői megbízásban 
való döntéshez figyelembe kívánja venni az érintett települési önkormányzatok véleményét is. 
Ezt követően részletesen ismerteti a pályázatot.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja az igazgatói pályázatot. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen 
szavazattal, 1 szavazat ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

28/2016.(IV.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csuka Gabriella 8564 
Nagytevel, Kossuth u. 32. szám alatti lakos 2016. évi Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói pályázatát 
támogatja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. május 5. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Rendőrkapitányság Pápa 2015. évi beszámolója 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság meg-
küldte a 2015. évről szóló beszámolóját. A képviselők a beszámolót előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. 
Javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

29/2016.(IV.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Pápa 
Homokbödöge településre vonatkozó, 2015. évi beszámolóját elfogadja. 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. május 5. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d :  Homokbödögei izraelita temető tulajdonjogának rendezése 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyarországi Autonóm 
Orthodox Izraelita Hitközség elnöke, Deblinger Eduárd kereste meg Homokbödöge Község Ön-
kormányzatát, a homokbödögei izraelita temető tulajdonjogának megszerzése ügyében. A sze-
mélyes találkozás alkalmával kiment vele és az alpolgármester asszonnyal a helyszínre is. Előze-
tesen tájékoztatta az elnököt, hogy az érintett helyrajzi számon található az önkormányzat által 
felállított emlékpark is. Az elnök szavaiból azt szűrte le, hogy nekik csak a temető tulajdonjoga 
megszerzése a fontos, nem akarnak csinálni vele semmit. 300 ilyen temető van az országban, 
amelynek a tulajdonjogát meg akarják szerezni. Viszont ha az Önkormányzat pályázna a temető 
rendbetételére, azt támogatnák. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy majd az Önkormányzat beke-
ríti a temetőt. 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy az Önkormányzat rendbe teszi, kaszálja a temetőt, 
ahogy már eddig is tette. 
 
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy nem lehet tudni, mekkora a temető 
tényleges területe, mert igen nagy területen fekszik. 
 
Lukács Katalin alpolgármester véleménye szerint az izraeliták semmit nem akarnak onnan el-
mozdítani, azt mondták, hogy minden maradjon úgy, ahogy van. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy Homokbödögén nagyon sok helyen volt temető. 
Javasolja, hogy a tulajdonjogot ne engedjék át, de oda lehet szabad bejárásuk, feltárhatják a síro-
kat.  
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, nehogy a feltárás költségeit majd az Önkormányzatnak 
kelljen fizetni. Szerinte se adják át a tulajdonjogot a Hitközségnek. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

30/2016.(IV.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, 
homokbödögei 060 hrsz-ú, erdő művelési ágú, külterületi ingatlant nem kívánja 
elajándékozni a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközségnek. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. május 5. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
6./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 

a) A Pápai Rendőrkapitányság támogatás kérelme 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelmet a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. 
Javasolja, hogy 40.000,-Ft-tal támogassák a Pápai Rendőrkapitányság öltöző szekrények 
cseréjét, körzeti megbízottak személyi felszerelési tárgyainak, info-kommunikációs eszközeinek 
beszerzését. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

31/2016.(IV.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai 
Rendőrkapitányság öltöző szekrények cseréjére, körzeti megbízottak személyi 
felszerelési tárgyainak, info-kommunikációs eszközeinek beszerzésére - 
költségvetése terhére - 40.000,-Ft támogatást biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. május 5. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Kerékpáros pihenőhely kialakítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az SMB LEADER Akció-
csoport szakmai vezetője, Jokesz Mária levelét.  Elmondja, hogy a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program keretében, a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport  
TOP-1.2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pá-
lyázati kiírásra „Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken” projektet kívánja megvalósítani. 
Ennek érdekében együtt kíván működni az érintett önkormányzatokkal. Az együttműködési 
megállapodás tervezetét megküldték, melyet ezt követően részletesen ismertet. Javasolja, hogy 
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az együttműködési megállapodást fogadja el a testület, s hatalmazza fel a polgármestert a megál-
lapodás aláírására. A LEADER kerékpárútra és pihenőhelyekre szeretne pályázni. A pályázat 
támogatása esetén lehetőség lenne a fejlesztési területhez tartozó településeken kerékpáros pihe-
nőhely kialakítására, amely tartalmazna 8 személyes szaletlit (asztal, pad és tető egyben), szeme-
test, kerékpártámaszt, információs táblát. Várja az önkormányzatoktól a javaslatokat a hely kije-
lölésére vonatkozóan. Ha az önkormányzatnál a pihenőhely tónál kerül kialakításra, ott lehetőség 
lenne 2 db faházban elhelyezett mobil WC elhelyezésére is. Javasolja a Téglagyári tavat, vagy a 
focipályát helyszínnek.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát, véleménye szerint a fo-
cipálya nagyon kiesik, legyen inkább a téglagyári tónál a pihenőhely. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

32/2016.(IV.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében, a Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
LEADER Akciócsoport a TOP-1.2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati kiírásra, „Somló-
Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken” projektjének megvalósítására együttműködési 
megállapodást köt az Akciócsoporttal. 
A Képviselő-testület Homokbödöge településen a kerékpáros pihenőhelyet a 
téglagyári tónál jelöli ki. 

                   Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
                   A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. május 5. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Turistaház szállásszolgáltatása  
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző testületi ülésen döntöttek 
a szállás és idegenforgalmi adótartozás behajtása ügyében. A végrehajtási eljárás elindult. A 
Sedum Kft. levélben tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy júliusban nagyobb pénzösszeghez 
jutnak, melyből ki tudnák fizetni a tartozásukat. Véleménye szerint vehetne fel a cég hitelt, és 
abból rendezhetnék az elmaradásukat. A Kft. továbbra sem fizet, halmozza az önkormányzat felé 
az adósságát. Ennek megakadályozására, javasolja meghozni a határozatot, hogy 2016. május 1. 
napjától a homokbödögei Turistaház szállás szolgáltatását csak akkor lehet igénybe venni, ha az 
igénylő előre kifizeti az általa igényelt szállás és idegenforgalmi adó díját. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
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Rajkovics Attila képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

33/2016.(IV.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. 
május 1. napjától a tulajdonában lévő, homokbödögei Turistaház (8563 
Homokbödöge, Kossuth u. 50.) szállás szolgáltatását csak akkor lehet igénybe venni, 
ha az igénylő a szolgáltatás igénybevétele előtt, készpénzben kiegyenlíti az általa 
igényelt szállás és idegenforgalmi adó díját. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. április 27. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy október 15-én lenne a kamarafesztivál, de a megje-
lent pályázat elég bonyolultnak tűnik, nem egyértelmű, hogy mire lehet pályázni. Segítséget fog 
kérni a pályázati kiírás értelmezéséhez. 
 
Elmondja, hogy a LEADER-nél elvileg lesz majd lehetősége az önkormányzatoknak rendezvé-
nyekre pénzt igényelni és kapni, melyet utólag, szeptemberben fizetnének ki.  
 
Az önkormányzat be fogja nyújtani az energiahatékonysági, valamint a kisbuszos pályázatokat 
is. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy 
bejelentése? 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester tájékoztatja a testületet, hogy a mai napon Csabai József kő-
műves felmérte a könyvtár áthelyezéssel kapcsolatos kialakítási munkákat. Az ajtó fölé egy vilá-
gító ablakot helyeznének el, s az ajtó felső része is üveges lenne, hogy minél több fény jusson a 
könyvtárba. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a nyílt testületi ülést 9 óra 19 perckor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 Áldozó Péter Kelemen László 
 polgármester jegyző 


