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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 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. június 20 napján 

19 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, Németh 

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

- Kelemen László jegyző  
- Rozs Józsefné 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. Elmondja, 
hogy a rendkívüli ülés összehívását a Gördülő Fejlesztési Terv módosítása és a falunap 
programjának elfogadása indokolta. 
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./  Gördülő Fejlesztési Terv módosítása                                                           Áldozó Péter   
                                                                                                                            polgármester                                                           

 
2./  Szociális étkezők térítési díjának megállapítása                                           Áldozó Péter   
                                                                                                                             polgármester                                                           

                                                                                                                                                                                                                

3./ 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-
vetkező határozatát: 

                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a polgármesteri átruházott hatáskörben hozott döntésekről a soron következő, 
rendes ülésen fog beszámolni. 
 
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 :  Gördülő Fejlesztési Terv módosítása                                                                      
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Ugodi Közös 
Önkormányzati Hivatal által megküldött előterjesztést és határozati javaslatot, melyet a 
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a sok meghibásodott 
szivattyú felújítása sokkal fontosabb, mint az átemelő szivattyúk cseréje, ez indokolja a Gördülő 
Fejlesztési Terv módosítását. Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadja el a testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Török Ottó képviselő támogatja a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

54/2016.(VI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatás-
ról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (2) bekezdése alapján, a 2016. évre vonatko-
zó Gördülő Fejlesztési Tervét - az SZ02 víziközmű-rendszer tekintetében – módosít-
ja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítási kérelmet a – a Pápai Vízmű Zrt., 
mint víziközmű-szolgáltató útján – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz nyújtsa be. 
A módosított Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. július 5. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Szociális étkezők térítési díjának megállapítása                                            
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a költségvetési főelőadó 
elkészítette a szociális étkezők térítési díja megállapításához szükséges önköltség-számítást és a 
térítési díjra vonatkozó javaslatát, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
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tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az önköltség-számítást és a térítési díjra 
vonatkozó javaslatot. Elmondja, hogy a javaslattal egyetért. A szociális étkezési térítési díjat nem 
szabad megemelni. Az önkormányzat abban érdekelt, hogy minél több rászoruló vegye igénybe a 
szociális étkeztetést, mert így rajtuk is tudnak segíteni, s az óvoda konyha kihasználtsága is 
javulna. Szerencsére az óvodai normatív támogatás is emelkedett, s a szociális étkeztetésre 
fordított kiadások elszámolhatók a szociális normatíva terhére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő egyetért a szociális étkezési térítési díj változatlanul hagyásával.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

55/2016.(VI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat 2016. évi szociális étkeztetési önköltség számítását elfogadja. 
Az önköltség számítás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. július 5. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
 Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Homokbödöge falunap programja 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2016. június 25. napján lesz a fa-
lunap. Elkészült a falunapi program, melyet eljuttattak a lakosság felé. A délelőtt folyamán zajlik 
majd a bográcsozás, melyhez az önkormányzat biztosítja a húst és a tűzifát. Sok csapat jelentke-
zett a főzésre, meg tudják vendégelni az érdeklődőket. Délelőtt lesz a pónilovaglás, a légvárban 
lehet ugrálni a gyerekeknek, a sátorban pedig az óvodai dolgozók és családsegítő közreműködé-
sével kézműves foglalkozások és arcfestések zajlanak. Akit a lövészet érdekel, légpuskával lőhet 
célba. Délután 14 órától kezdődnek a kulturális programok, ahol a helyi együttesek mellett a 
környező községek csoportjai, együttesei szerepelnek. A fellépők és falunapon résztvevők részé-
re az önkormányzat babgulyást főzet az óvodában. Ezt követően részletesen ismerteti a falunapi 
programot, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a falunap 
programjának elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy hőségre való tekintettel gondoskodni kell a fellépő csoportok és vendégek hideg ásványvíz-
zel való kínálásáról is. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

56/2016.(VI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge község 
2016. június 25-i falunapja programját elfogadja. 
A falunap programja a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. július 5. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
 Kelemen László jegyző 

 
 
b) Pályázat – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                       
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Homokbödöge Község 
Önkormányzata benyújtotta az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázatát. 
A pályázat benyújtását komoly mérnöki munka előzte meg, a Homokbödögei Általános Iskola és 
Művészeti Alapiskola energetikai auditálása vonatkozásában. A rengeteg számítást tartalmazó 
energetikai minőségtanúsítvány a pályázat részét képezi. A mérnökkel, Tóth Andrással még 
májusban kötött a feladatra megbízási szerződést, hogy a pályázatot be tudják nyújtani. Ezt 
követően részletesen ismerteti a megbízási szerződést, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a testületnek, hogy a megbízási szerződést hagyják 
jóvá.                                   
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy az auditori díj nem számolható el a pályázatban költ-
ségként? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy nyertes pályázat esetén elszámolható 
lesz, de a munkát most ki kell fizetni a vállalkozónak. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a szerződés jóváhagyását. 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

57/2016.(VI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat TOP 3.2.1.-15-VE1 „Önkormányzati épületek energetikai korsze-
rűsítése” pályázata auditori munkájával kapcsolatos, 2016. május 11. napján kelt 
megbízási szerződést jóváhagyja. 
A megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. július 5. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
 Kelemen László jegyző 

 
 

 
                      
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy 
bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a nyílt testületi ülést 20 óra 41 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Áldozó Péter Kelemen László 
 polgármester jegyző 


