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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 28. napján 20 óra 12 
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. szeptember 28. 

napján 20 óra 12 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Áldozó Péter polgármester, Lukács Katalin alpolgármester, Németh 

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

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 
 

A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. 
 
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 rendelet elfogadása és az ASP pályázattal kapcsolatos 
döntés indokolta. A testületi ülés néhány perc késéssel kezdődik, mert a Bakonyjákó-
Németbánya Községek Önkormányzatai együttes ülése kissé elhúzódott, s a jegyző úr késve ért 
ide Homokbödögére. A meghívón szereplő napirendi pontot javasolja kiegészíteni „Vegyes 
ügyek”-kel.  
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :       E lő a d ó : 
 
1./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kiala-  Áldozó Péter  
 kításáról szóló rendelet  polgármester 
 
2./ 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 határozatokról 
szóló beszámolót, és a polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót a következő rendes ülésen 
kapják meg a képviselők. 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 :  Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló rendelet  
        E lő a d ó :           Áldozó Péter polgármester 
        (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a jegyző úr által elkészített 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a háziorvosi, védőnői és iskola-
egészségügyi alapellátás körzetének székhelye Nagytevel, a fogorvosi egészségügyi alapellátás 
körzetének székhelye jelenleg még Pápa. A fogorvosi szerződést a képviselő-testület felmondta, 
ha a doktornővel a szerződést megköti az önkormányzat, akkor majd módosítani kell a rendele-
tet. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2016.(IX.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapí-
tásáról és kialakításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek         
        E lő a d ó :       Áldozó Péter polgármester 
        (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Pályázat – Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesz-

téséhez 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Kormány a Partnerségi 
Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az 
adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt 
felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. 
Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások 
bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségével élve, 
országos szinten. A vonatkozó törvény és kormányrendelet alapján, 2017. január 1. napjával 
kötelező csatlakozni az ASP rendszerhez. Ezért írták ki a pályázatot, melynek keretében 
lehetőség nyílik eszközbeszerzésre (számítógép, laptop, monitor, kártyaolvasó, nyomtató, 
szünetmentes tápegység stb.), szabályzatok módosítására, az ügyintézők továbbképzésére, a 
szakrendszerek adatainak „átfordítására” (migrációjára), a rendszer kialakítására, tesztelésére és 
élesítésére. A pályázat benyújtási határideje 2016. szeptember 30-a. A pályázaton 6 millió Ft-ot 
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lehet nyerni, a projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja 2018. június 30. A pályázati 
felhívás alapján, a támogatási kérelem benyújtásakor – mellékletként – csatolni szükséges a 
„támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére 
vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazást. Javasolja, hogy a következő határozatot hozza meg 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkor-
mányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-
ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettség-
nek eleget tehessen, felhatalmazza Fodor Bélát, Adásztevel település, mint a közös önkormány-
zati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy az Adászteveli Közös Önkor-
mányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű, 
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című fel-
hívás alapján, a támogatási jogviszony létrejötte esetén, a kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat gyakorolja, Homokbödöge Község Önkormányzata, mint a közös önkormányzati hivatal 
tagja nevében és javára. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

76/2016.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az 
önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 
257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - az önkormányzati 
ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségnek eleget tehessen, felhatalmaz-
za Fodor Bélát, Adásztevel település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye 
szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy az Adászteveli Közös Önkormányzati 
Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító je-
lű, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjeszté-
séhez” című felhívás alapján, a támogatási jogviszony létrejötte esetén, a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja, Homokbödöge Község 
Önkormányzata, mint a közös önkormányzati hivatal tagja nevében és javára. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás nyilatkozatát. Javasolja, 
hogy csatlakozzanak a pályázathoz, s a nyilatkozatban foglaltakat fogadja el a testület. A 
támogatást minden évben igénylik a felsőoktatási hallgatók, számítanak rá. 
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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: 
 

77/2016.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfe-
lelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanul-
mányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírá-
lása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása so-
rán maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulója keretében a beérke-
zett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rend-
szerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa megha-
tározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltétele-
ivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázati csatlakozásról határidőben gondoskod-
janak. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
c) Lakásbérlő kijelölése 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Mészáros Imre Homokbödö-
ge, Téglagyár 39/2. szám alatti lakos bérlő kijelölési kérelmét. Elmondja, hogy Imre jelenleg be-
teg, kórházi kezelésre szorul. Javasolja, hogy a kérelemnek megfelelően döntsön a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Török Ottó képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 



6 
 

 

78/2016.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 1. napjától, 
a tulajdonában lévő, Homokbödöge, Téglagyár 39/2. szám alatti önkormányzati lakás 
bérlőjéül Mészáros Imre Homokbödöge, Téglagyár 39/2. szám alatti lakost jelöli ki. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a belügyminiszter által meghirde-
tett, az ebr42 rendszeren és a MÁK-hoz papír alapon benyújtandó pályázat határideje 2016. szep-
tember 30-a, ill. október 3. napja. Az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települések ese-
tében van újra lehetőség szociális tűzifavásárlásra. Ugyanúgy, mint tavaly, megvan azoknak a 
köre, akik előnyt élveznek. Az önkormányzat a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám ada-
tának, ill. a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján 68 m3 kemény lombos 
fafajta beszerzésére jogosult. Mivel a 105/2015.(IV.23.) Kormányrendelet mellékletében szerep-
lő, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések között Homokbödöge nem szerepel, ezért 
1.000,-Ft/erdei m3 + áfa önerőt kell biztosítani. A támogatás 14.000,-Ft/erdei m3 + áfa összegű 
lenne, tehát 15.000,-Ft/erdei m3 + áfa összegből kell beszerezni a fát a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Igazgatóságától. A fuvarköltséget is az önkormányzatnak kell átvállalnia, 
valamint azt a feltételt is teljesíteni kell, hogy a támogatottaktól nem kér ellenszolgáltatást. A 
tűzifa támogatás helyi szabályairól majd rendeletet kell alkotnia a képviselő-testületnek. A tűzifa 
kiosztásáról 2017. február 15. napjáig gondoskodni kell. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
ne nyújtsák be igényüket a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támoga-
tásra, mert az önkormányzatnak 86.360,-Ft önrészt kellene fizetni, a tűzifa Homokbödögére szál-
lítása 3 gépkocsi fordulót venne igénybe, melynek költsége szintén az önkormányzatot terhelné. 
Az önkormányzati költség így nagyon nagy összegre jön ki, s ráadásul csak szidást kap érte a 
képviselő-testület, nem lehet elosztani a fát úgy, hogy mindenki elégedett legyen. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

79/2016.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem 
nyújtja be támogatási igényét a 2016. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kap-
csolódó kiegészítő támogatásra. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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e) Pályázat- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a támogatói okiratot. El-
mondja, hogy az Önkormányzat 1.058.984,-Ft támogatásra nyújtotta be a pályázatát, melynek 
megvalósításához 106 e. Ft önrészt vállalt volna. A pályázat kiírója 121 e. Ft támogatást ítélt 
meg az önkormányzatnak, de az önrészt arányosan nem csökkentette. Ezért javasolja, hogy ne 
vegyék igénybe a pályázati támogatást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester véleménye szerint aránytalanul magas önrészt kellene fizetni a 
csekély pályázati támogatáshoz, ezért támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

80/2016.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat számára 
nyújtandó, 121 e. Ft közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatást – a ma-
gas pályázati önrész miatt – nem kívánja igénybe venni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a pályázati 
támogatás visszautalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Pályázat – járdaépítés 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázat módosítására 
határidőben már nincs esélye az önkormányzatnak, mert a hatóságok húzták az elintézés idejét, 
így már nem kerülhet a Kormány elé döntésre az önkormányzat kérelme. Ezért a Szabadság és 
Dózsa utcában fog elkészülni az új járda. A munkák valószínűleg október elején fognak indulni. 
A kivitelezési munkákra három Kft. nyújtotta be árajánlatát, külön a Szabadság utcára, s külön a 
Dózsa utcára. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat. Javasolja, hogy a 
legkedvezőbbet, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. árajánlatait fogadja el a testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a szerződés aláírására. Kérdezi, hogy a 
felszedett járdalapokat és a kitermelt földet hová fogják szállítani? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a járdalapokat az iskolaudvarra, a földet 
pedig a falu határába fogják szállítani. Ez utóbbinak majd keresnek alkalmas helyet. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

81/2016.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Városfejlesztő 
Társaság Kft. 2016. szeptember 6. napján kelt, Homokbödöge, Szabadság utca járda 
rekonstrukcióra vonatkozó, bruttó 7.295.300,-Ft összegű, és Homokbödöge, Dózsa 
utca járda rekonstrukcióra vonatkozó, bruttó 10.255.853,-Ft összegű, legkedvezőbb 
árajánlatokat fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlatok a határozat mellékletét képezik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

g) Fogorvosi alapellátási körzet módosítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület a 
73/2016.(IX.8.) határozatával, 2016. szeptember 15. napjával felmondta dr. Böröczky Zoltánnal 
kötött ellátási szerződést. Az ÁNTSZ vezetője felhívta a figyelmét, hogy a csatlakozás csak 
2017. január 1. napjától lehetséges, mert az érintett fogorvosok működési engedélyét módosítani 
kell, s a lakosság nem maradhat ellátatlanul. Javasolja, hogy az említett határozatukat ennek 
megfelelően módosítsák, s 2016. október 16. napjától dr. Bíró és Társa Bt. által (6000 Kecske-
mét, Hanusz István u. 2/F.) működtetett Ugod, Kiss János u. 13. székhelyű, Ugod, Bakonyszücs, 
Bakonykoppány és Béb ellátási területű fogorvosi körzethez csatlakozzon Homokbödöge Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete. A határozatba bele kellene foglalni, hogy az önkormányzat 
nem biztosít hozzájárulást a fogászati ellátáshoz. Ugod község polgármesterét fel kell hatalmazni 
a működési engedély megkérésére. Javasolja, hogy a következő határozatot hozza meg a testület: 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2016.(IX.8.) határozatát az aláb-
biak szerint módosítja: 
1./  Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Böröczky Zoltán fogszakor-

vossal Homokbödöge község fogászati alapellátási feladatainak ellátására kötött, 2012. de-
cember 18. napján kelt megállapodást 2016. december 31. napjával felmondja. 

2./   A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2017. január 1. napjától a fogászati alapellátásra 
szerződést kíván kötni a dr. Bíró és Társa Bt.-vel (6000 Kecskemét, Hanusz István u. 2/F.), s 
csatlakozni kíván a Bt. által működtetett, Ugod, Kiss János u. 13. székhelyű, Ugod, 
Bakonyszücs, Bakonykoppány és Béb ellátási területű fogorvosi körzethez. 

       Az Önkormányzat rögzíti, hogy az alapellátási szerződés megkötésének feltétele, hogy az 
önkormányzat nem biztosít hozzájárulást a fogászati alapellátás biztosításához. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Ugod Község Önkormányzata képviseletében eljáró Vö-
rös Tibor polgármestert, hogy az Ugod, Bakonyszücs, Bakonykoppány Béb, Homokbödöge és 
Nagytevel községek ellátási területére, a fogászati ellátásra a működési engedélyt kérje meg, 
az ügyben járjon el.  

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Mint ahogy már képviselő-
testületi üléseken elhangzott, több szempontból is ez lenne az előnyösebb a településnek. 
Közelebb lenne az ellátás, az önkormányzatnak nem kellene az ellátásért külön fizetni a 
fogorvosnak, fiatalabb fogorvos látná el a lakosságot, akire hosszú távon lehet számítani, nem 
kellene attól tartani, hogy nyugdíjba megy, s a körzet települései új fogorvost kell keresni.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

82/2016.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2016.(IX.8.) határo-
zatát az alábbiak szerint módosítja: 
1./  Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Böröczky Zoltán 

fogszakorvossal Homokbödöge község fogászati alapellátási feladatainak ellátá-
sára kötött, 2012. december 18. napján kelt megállapodást 2016. december 31. 
napjával felmondja. 

2./   A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2017. január 1. napjától a fogászati alap-
ellátásra szerződést kíván kötni a dr. Bíró és Társa Bt.-vel (6000 Kecskemét, 
Hanusz István u. 2/F.), s csatlakozni kíván a Bt. által működtetett, Ugod, Kiss 
János u. 13. székhelyű, Ugod, Bakonyszücs, Bakonykoppány és Béb ellátási te-
rületű fogorvosi körzethez. 

       Az Önkormányzat rögzíti, hogy az alapellátási szerződés megkötésének feltétele, 
hogy az önkormányzat nem biztosít hozzájárulást a fogászati alapellátás biztosí-
tásához. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Ugod Község Önkormányzata képviseletében 
eljáró Vörös Tibor polgármestert, hogy az Ugod, Bakonyszücs, Bakonykoppány 
Béb, Homokbödöge és Nagytevel községek ellátási területére, a fogászati ellá-
tásra a működési engedélyt kérje meg, az ügyben járjon el.  

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 13. 
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 57 perckor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Áldozó Péter Kelemen László 
 polgármester jegyző 


