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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 18. napján 18 órakor 
megtartott 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. november 18. 

napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési ház. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
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 megjelent állampolgár: 4 fő. 
 
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./ A telekadóról szóló 9/2014.(X.10.) rendelet módosítása Áldozó Péter                      
 polgármester 
      
2./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2013.(II.14.) Áldozó Péter                      
     rendelet módosítása polgármester                                                                          
 
3./ A közterület használatról szóló 15/2013.(X.27.) rendelet módo- Áldozó Péter                      
     sítása polgármester 
 
4./ A földadóról szóló rendelet 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-
vetkező határozatát: 
                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
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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. Javasolja a beszámoló 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, meghozta következő határozatát: 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést az 63, 64, 65, 66, 67, 68 és 69/2016.(VIII.16.), 70, 71, 72, 73, 74 és 
75/2016.(IX.8.), 76, 77, 78, 79, 80, 81 és 82/2016.(IX.28.) számú, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 74 fő részére tanévkezdési települési 
támogatás megállapítása; 22 fő részére családi települési támogatás megállapítása, 5 fő családi 
települési támogatása megszüntetése (elköltözés);  9 fő részére gyermekétkeztetési települési tá-
mogatás megállapítása, 1 fő kérelmének elutasítása (magasabb jövedelem); 18 fő részére rendkí-
vüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítá-
sa, 1 főnek megszüntetése (elköltözés), 3 fő kérelme elutasítása (magasabb 1 főre jutó jövede-
lem.); 4 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 2 fő részére szülési települési 
támogatás megállapítása; 3 fő részére szociális étkezési települési támogatás megállapítása. 
Javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

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 :  A telekadóról szóló 9/2014.(X.10.) rendelet módosítása 
     E lő a d ó :       Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a rendelet előterjesztését és a 
rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, 
hogy más településeken, pl. Nagytevelen is jóval magasabb az adó mértéke, mint 
Homokbödögén. Adásztevelen viszont nincs bevezetve telekadó. Január 1-jétől feláll az ASP 
rendszer, így központilag látni fogják, hogy melyik település hogyan áll helyi adók szempontjá-
ból. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy ahol magasabb az adó mértéke, ott lehet, hogy adnak 
mellette a lakosoknak támogatásokat. Véleménye szerint ne emeljék a duplájára az adót, hanem  
csak 50 %-kal, 1,5 Ft-ra. 
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Áldozó Péter polgármester az elhangzott módosítással javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

7/2016.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 9/2014.(X.10.) önkormányzati ren-
delete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2013.(II.14.) rendelet 

módosítása 
      E lő a d ó :       Áldozó Péter polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a rendelet előterjesztését és a 
rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.  Elmondja, 
hogy mivel kevés a gyerek az óvodában, lehet, hogy jövőre nagyon sokat hozzá kell tennie az 
önkormányzatnak. Ezért szükség van arra, hogy a helyi adókból származó bevételeket növelje az 
önkormányzat. 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: 
 

8/2016.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d :  A közterület használatról szóló 15/2013.(X.27.) rendelet módosítása 
     E lő a d ó :       Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal főigazgatója tárgyban kiküldött tájékoztatóját, a rendelet előterjesztését és a rende-
let-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.  Elmondja, hogy a 
régi rendeletet sok helyen módosítani kellett volna, ezért célszerűbb volt új rendeletet készíteni, a 
régi rendelet pedig hatályon kívül lenne helyezve. Megkérte Fűzfa László körzeti megbízottat, 
hogy komolyabban ellenőrizzék azokat, akik mozgóárusítást végeznek a településen. Javasolja a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Németh István képviselő kérdezi, ki tartja be, hogy tilos falra, buszváróra ragasztani? Kérdezi, 
hogy annak is kell fizetni, aki bejelenti a szabálysértést? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy az illetékfizetést jogszabály írja elő. A buszváró mellé 
azért van felállítva hirdetőtábla, hogy a hirdetéseket arra ragasszák, ne pedig buszváró oldalára. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukász Katalin alpolgármester elmondja, hogy hirdetőtáblát mindenképp kell elhelyezni a 
többi buszmegálló mellé is. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

9/2016.(XI.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a közterület használatról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
4./ N a p i r e n d :  A földadóról szóló rendelet 
     E lő a d ó :       Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a rendelet előterjesztését és a 
rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, 
hogy a földtulajdonosok adóztatására kétféle adónemet lehet bevezetni. Egyik a csőszadó, ami-
nek az a lényege, hogy bizonyos hektár után beszedi az önkormányzat az adót, majd felállít egy 
őrséget. Másik a földadó, aminek a felhasználása kötött. A külterületi rész nem olyan nagy 
Homokbödögén, de a külterületi utak felújítására állami támogatás nincs. Idén meg lett csináltat-
va a közfoglalkoztatottakkal a gázló. A BEFAG is elég nagy károkat okoz a fát szállító autóival, 
de velük nem tudnak mit tenni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
György Vince homokbödögei lakos kérdezi, hogy miért nem lehet fellépni az erdészettel szem-
ben? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy bonyolult a folyamat. Többek között igazolni kell, 
hogy ki szállított, mekkora kárt okozott. 
 
Hozzászólások: 
 
György Vince homokbödögei lakos elmondja, hogy nem az a pár traktor okozza a kárt, akik 
arra járnak. 
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Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy ebből az adónemből Homokbödögén nem sok pénz 
lenne, mert akinek nagy területei vannak, az vállalkozó. Miért az fizessen, akinek amúgy is ke-
vés földje van? Szerinte csak kb. kétszáz hektár földterületről van szó. Nem támogatja a földadó 
bevezetését, mert nem azok fizetnének földadót, akik használják a külterületi utakat. 
 
Áldozó Péter polgármester javasolja, hogy ne legyen bevezetve Homokbödögén a földadó. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

83/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a földadót nem vezeti be 
Homokbödöge községben. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 3. 
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) Homokbödöge Óvoda dokumentumainak véleményezése                  
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Óvoda vezetője elkészítette az 
intézmény dokumentumait, mivel Homokbödöge Tagóvoda önállóvá vált. A dokumentumokat a 
települési Önkormányzatnak véleményezni kell. A vélemény óvodához érkezését követően, a 
Nevelőtestület fogadja el őket. A képviselők a dokumentumokat előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták.     
 
aa) Pedagógiai program 
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti a Pedagógiai programot. 
Javasolja, hogy az óvoda Pedagógiai programjával értsen egyet a képviselő-testület, s azt 
elfogadásra ajánlja az intézmény Nevelőtestületének. 
 
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: 
 

84/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
Pedagógiai programjával egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
A Pedagógiai program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 3. 
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Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
ab) SZMSZ 
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. Javasolja, hogy az óvoda SZMSZ-ével értsen egyet a képviselő-testület, s azt 
elfogadásra ajánlja az intézmény Nevelőtestületének. 
 
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: 
 

85/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatával egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestü-
letnek. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
ac) Munkaterv 
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti a Munkatervet. Javasolja, hogy az óvoda 
Munkatervével értsen egyet a képviselő-testület, s azt elfogadásra ajánlja az intézmény 
Nevelőtestületének. 
 
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: 
 

86/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
Munkatervével egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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ad) Házirend 
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti a Házirendet. Javasolja, hogy az óvoda 
Munkatervével értsen egyet a képviselő-testület, s azt elfogadásra ajánlja az intézmény 
Nevelőtestületének. 
 
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: 
 

87/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
Házirendjével egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
A Házirend a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) A Homokbödöge Óvoda nyitva tartása, indítható óvodai csoportok száma    
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti a Homokbödöge Óvoda vezetője az óvodája 
nyitva tartására és az adott évben indítható óvodai csoportok számára vonatkozó kérelmét. A 
kérelem másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.                                  
Javasolja, hogy a kérelemben foglaltaknak megfelelően döntsön a testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy 16 óráig az óvónő köteles-e ottmaradni a gye-
rekkel? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy az óvónőnek ott kell lenni, de szükség esetén a dajka 
helyettesítheti. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy amíg a dajka takarít, megy utána a gyerek? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy amíg van gyerek az óvodában, addig a dajka nem taka-
rít. Ha a csoportszobában van a gyerekekkel az óvónő, akkor takaríthatja a többi helyiséget a 
dajka. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

88/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott 
jogkörében eljárva, a Homokbödöge Óvoda nyitva tartási idejét és a 2016/2017-es 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint határozza 
meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 
 Hétfő:  7.00 - 16.00 2016.09.01. – 2017.08.13.  
 Kedd:  7.00 - 16.00  2017.08.28. – 2017.08.31.  
            Szerda:  7.00 - 16.00  
            Csütörtök:  7.00 - 16.00 
 Péntek:  7.00 - 16.00 
 
Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Logopédiai megállapodás  
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti megállapodást. A megállapodás másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  Javasolja, hogy a megállapodást fogadja 
el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, jó, hogy ide tud jönni a logopédus az óvodába, és 
nem kell bevinni a gyerekeket a szülőknek Pápára. Támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

89/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a homokbödögei 
óvodás gyermekek egyéni fejlesztési feladatainak ellátására, Erdősné Somogyi Szil-
via Homokbödöge, Arany J. u. 8. sz. alatti lakos, fejlesztő pedagógussal kötött, 2016. 
október 1. napján kelt megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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d) Szociális étkeztetés biztosítása 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a szociális ebéd biztosítására az önkormányzatnak a 
Homokbödöge Óvodával megállapodást kellett kötni. A megállapodás másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. 
Javasolja, hogy az általa aláírt megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
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: 
 

90/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a homokbödögei szo-
ciális étkezők ebédjének biztosítására, a Homokbödöge Óvodával kötött, 2016. októ-
ber 10. napján kelt megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
e) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára              
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója levelét és a felvételi körzet-tervezetet, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a képviselő-testületnek 
minden évben véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak 
tervezetét. Az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola és a Homokbödögei Tagintézménye biztosítja a kötelező felvételt a homokbödögei 
általános iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képviselőtestület értsen egyet a felvételi 
körzethatár-tervezettel. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy vidékről egy pápai általános iskolába csak ak-
kor járhat egy gyerek, ha be van oda jelentkezve (kivéve az egyházi iskolákat). Ha Pápáról jön ki 
valaki, az miért nincs hasonlóan szabályozva? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy nem tudnak mit tenni, mert nem 
Homokbödöge Község Önkormányzaté a pápai iskola. Pápa Város Önkormányzata határozza 
meg az intézményébe a felvétel rendjét. A homokbödögei iskolát pedig a KLIK működteti. Jár 
egy problémás diák Homokbödögére is, mert a Nevelési Tanácsadóban azt állapították meg, 
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hogy a homokbödögei iskola a legjobb számára. Pápán is van speciális iskola, mégis vidékre 
hozzák a gyerekeket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy ha a vidéki iskolában van viselkedési problé-
mákkal küzdő gyerek, akkor nem engedik meg, hogy elküldjék. Miattuk viszont elviszik másho-
va a gyerekeket a szülők. Az értelmes gyerekeket senki nem védi meg attól, hogy zavarja őket a 
problémás diák. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

91/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település teljes 
közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító 
037098 – Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54.) és az Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödögei 
tagintézménye (8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-nevelési 
intézménnyekkel egyetért.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
               
f) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodása és  
     intézményi térítési díja módosítása                         
fa) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Megállapodásának módosí- 
     tása                                              
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás elnöke előterjesztését, Társulási Megállapodás módosításának és Egységes 
szerkezetét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az 
előterjesztésnek megfelelően, a képviselő-testület hozza meg a döntését. 
 
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: 
 

92/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának 16. 
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben, az előterjesztés 1. és 2. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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A Társulási Megállapodás módosítása és Egységes szerkezete a határozat mellékletét 
képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
fb) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális     
     ellátások térítési díja módosítása     
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás elnöke előterjesztését, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően, a képviselő-testület hozza 
meg a döntését. 
 
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: 
 

93/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 19./2016.(X.17.) 
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő 
megállapításával egyetért.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
g) FIX-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodása módosítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében ismerteti az előterjesztést, a Társulási 
Megállapodás módosítását és Egységes szerkezetét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően, a képviselő-testület hozza 
meg a döntését. 
 
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: 
 

94/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a FIX-PONT 
Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás módosítását, valamint 
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annak új, egységes szerkezetű Társulási Megállapodását – az előterjesztésnek 
megfelelően – elfogadja. 
A Társulási Megállapodás módosítás és egységes szerkezete a határozat mellékletét 
képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
              
h) Konzorciumi megállapodás módosítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében ismerteti az előterjesztést és a módosított 
konzorciumi megállapodást, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Javasolja, hogy a módosított konzorciumi megállapodást fogadja el a testület. 
 
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: 
 

95/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására kötött, KEHOP-
2.2.1-15-2015-00005 módosított konzorciumi megállapodást elfogadja. 
A konzorciumi megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
i) Járdafelújítás 
ia) Vállalkozási szerződés  
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében ismerteti a vállalkozási szerződést, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az általa aláírt 
szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a járdafelújítást, a szerződés 
megkötése előtt megtárgyalta a képviselő-testület, ezt követően került aláírásra. Támogatja a 
polgármester úr javaslatát. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

96/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Városfejlesztő 
Társaság Kft.-vel (8500 Pápa, Fő u. 12.), a Homokbödöge, Dózsa és Szabadság utcák 
járdafelújítására kötött, 2016. szeptember 29. napján kelt vállalkozási szerződést 
jóváhagyja. 
A vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
ib) Bérleti szerződés  
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a felújítás során az anyagokat, 
gépeket és eszközöket a Kft-nek tárolnia kellett valahol, ezért kötött velük bérleti szerződést az 
önkormányzat. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az általa aláírt szerződést hagyja jóvá 
a képviselő-testület. 
 
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: 
 

97/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Városfejlesztő 
Társaság Kft.-vel (8500 Pápa, Fő u. 12.), a Homokbödöge, Dózsa és Szabadság utcák 
járdafelújításával kapcsolatos, gépjárművek, gépek és tartozékaik, felszereléseik 
tárolására kötött, 2016. október 3. napján kelt szerződést jóváhagyja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
j) Átfogó értékelés  
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében ismerteti az átfogó értékelést, melynek másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja az értékelés elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
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Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy voltak az iskolában a gyermekjóléti szolgálat 
munkatársai, és tájékoztatták a pedagógusokat, ha valamelyik gyereken észlelnek pl. ütésnyo-
mot, sérülést, és elfelejtik jelezni a szolgálat felé, viszont később valamilyen tragédia lesz, akkor 
akár fegyelmi ügy is indulhat a pedagógus ellen. 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a Bakony-ér Természetjáró Egyesület és a Sportegyesü-
let működik-e még? 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a Természetjáró Egyesület hivatalosan már 
megszűnt, mert nagyon magasak voltak a bankszámlavezetési költségek, de túrázni évente több-
ször járnak. A Sportegyesület még működik, foci, kézilabda és kerékpár szakosztállyal. Javasolta 
nekik, hogy a gördeszkásokat is fel lehetne venni a kerékpár szakosztályba. Fagyal Andrástól 
tudja, hogy a Bakonyerdő Zrt. felajánlotta, hogy az egyesület legközelebbi rendezvényét akár 2 
millió forinttal is támogatná. 
 
Farkas Árpád homokbödögei lakos elmondja, hogy a kézilabda és foci szakosztályt nem sza-
bad megszüntetni, hátha újraindul. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

98/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Község 
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, 
2016. október 6. napján kelt átfogó értékelést elfogadja. 
Az Átfogó értékelés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
k) Óvodai tároló állványok  
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az ÁNTSZ az óvoda konyhájára 
előírta a rozsdamentes polcok beszerzését. Ezt követően részletesen ismereti a tároló állványok 
árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
Javasolja, hogy először csak egy állvány beszerzéséről döntsön a testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, meg kellene mérni pontosan, mekkora 
hely van a konyhán, s olyan polcot kell venni, ami el is fér. Kérdezi, hogy az Elekthermax bolt-
ban nem lehet venni ilyen polcokat? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy lehet venni, de nagyon drága. 
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Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a tároló állvány 
beszerzésére. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

99/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
konyhájára 1 db rozsdamentes tároló állvány beszerzését határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az állvány beszerzéséről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak.                   
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
l) Óvodai LED armatúrák   
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvodai csoportszobában és 
öltözőben nem megfelelő a világítás, ezért a jó fényerőt adó LED panelek beszerzése indokolt. 
Egy db már felszerelésre került, jól működik.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az óvodában lévő világítás leárnyé-
kolta a csoportszobát, helyette egy led panelt rakott fel, ami jobban szétteríti a fényt és keveseb-
bet fogyaszt. Interneten olcsóbban hozzá lehet jutni. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy időközben megnyerte az önkormányzat az adósság-
konszolidációban részt nem vett önkormányzatoknak kiírt, 10 millió Ft-os pályázatot. A pályáza-
ti támogatást a polgármesteri hivatal épületének felújítására fogják felhasználni, aminek a kere-
tében az irodákban is LED-es megvilágítás lesz. Javasolja, hogy az óvoda világítására is később 
térjenek majd vissza, amikor ez a felújítás elkezdődik. Addig javasolja a döntés elnapolását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

100/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvodába 
a LED panelek beszerzését a homokbödögei hivatali épület felújításának 
megkezdéséig elnapolja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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m) Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a dr. Kóródi Edit kérelmét, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy 
Homokbödögén délelőtt, heti két alkalommal van rendelés, délután nincs. Nagytevelen délutáni 
időpontban is van rendelés, s egy héten háromszor van rendelés. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Adásztevel ügyeibe nem szeretnének 
beleszólni. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy Homokbödöge, Adásztevel és Nagytevel egy háziorvosi 
körzetbe tartozik, nem kívülállóként kell döntenie. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy Adásztevelen kevés a rendelés, pedig nagyobb tele-
pülés. Ha elfogadnák a doktornő kérését, azzal aláírnák, hogy meg vannak elégedve a csökken-
tett rendeléssel, pedig nem. Plusz egy délutáni rendelést kellene szorgalmazni Homokbödögén. 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Azzal a feltétellel 
támogassák a doktornő kérését, ha plusz egy délutáni rendelést vállal Homokbödögén. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

101/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel-Adásztevel-
Homokbödöge háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításához azzal a feltétellel 
járul hozzá, ha Homokbödögén plusz heti egy délutáni rendelés is lesz. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
n) Homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy jövő hét végén lesz 
Homokbödögén a Kamara Néptáncfesztivál. Javasolja, hogy a fesztivál megrendezéséhez a költ-
ségvetésükbe betervezett 250.000,-Ft kiadási előirányzatot biztosítása a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy Pápán az önkormányzat is ad támogatást egye-
sületeknek, de kötnek egy együttműködési megállapodást, hogy cserébe az év során több ren-
dezvényen is részt vesznek. 
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Németh István képviselő elmondja, hogy a tánccsoport nem mindig tudja, hogy mikor vannak a 
rendezvények. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a Művészeti Alapiskola vezetője részéről nem 
túl jó a kommunikáció. 
 
Török Ottó képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a tavalyi „Komédiák” rendezvényen 
részt vett a tánccsoport, de az idein már nem. 
 
Farkas Árpád homokbödögei lakos elmondja, hogy régen bármikor kérték fel őket szereplésre, 
mindig ott voltak a rendezvényeken. A kommunikáció szerinte se megfelelő, az a kérdés, hogy ki 
keressen meg kit. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a kamara néptáncfesztiválon nem vállalta a 
díjátadást, de részt fog rajt venni. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a támogatásért cserébe elvárnának valamit. Min-
denképp megpróbálják rendezni a kapcsolatot a csoporttal. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

102/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 26-27. 
napjain megrendezendő, homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál megrendezéséhez 
– költségvetése terhére - 250.000,-Ft kiadási előirányzatot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
o) Homokbödögei Idősek napja 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Homokbödögén, 2016. november 
19. napján az önkormányzat megrendezi az idősek napját. Javasolja a testületnek, hogy ezt fog-
lalják határozatba, s azt is, hogy a szükséges kiadási előirányzatot biztosítják erre a célra. Az ita-
lokat már megvásárolták, a süteményeket, pogácsát megrendelte. Az óvoda fogja a vacsorát 
megfőzni, ami töltött csirke lesz rizzsel, savanyúsággal. A könyvtár által nyújtott kiadási elői-
rányzat terhére a Pegazus színház fog előadást tartani.  
 
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: 
 

103/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödögén, 2016.  
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november 19. napján megrendezi az Idősek Napját. Az ehhez szükséges kiadási 
előirányzatot – költségvetése terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
p) Honlap karbantartás 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a vállalkozási szerződést, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy ASP 
rendszerre tér át az önkormányzat 2016. január 1, napjától, ami kezeli a honlapot is. Javasolja, 
hogy csak 2017. január 31. napjáig kössék meg Piller Zsolt egyéni vállalkozóval a honlap kar-
bantartási szerződést. 
 
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: 
 

104/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge település 
honlapja karbantartásával kapcsolatos, Piller Zsolt egyéni vállalkozóval (8564 Ugod, 
Dózsa u. 8.) kötendő vállalkozási szerződést azzal a módosítással fogadja el, hogy a 
szerződés hatálya csak 2017. január 31. napjáig terjed.  
A vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
q) Mobil telefon beszerzése 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvodában sokat kell telefonálni 
az élelmezésvezetőnek, a szállítókkal napi kapcsolatban van. Sokszor nincs vonal, a havi tele-
fondíj pedig nagyon magas. A csoportszobából pedig az óvónőknek kell a telefon. Indokolt a 
drága vonalas telefon helyett 2 db mobil telefon beszerzése, mellyel nagyon kedvező tarifával 
lehet telefonálni. 
 
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: 
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105/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvodába 
a vonalas telefont megszünteti, helyette 2 db – kedvezményes tarifájú - mobil telefon 
vásárlását határozza el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak.                    
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
r) Mikulás csomagok 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy minden évben mikulás csomago-
kat szokott a képviselő-testület biztosítani a homokbödögei óvodás és a homokbödögei tagin-
tézménybe járó általános iskolás gyermekeknek. Javasolja, hogy ezt a szép hagyományt ne sza-
kítsák meg. Javaslatokat kér a csomag értékére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő véleménye szerint 800,-Ft legyen egy mikulás csomag értéke. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

106/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvodába 
járó óvodásoknak és az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödögei Tagintézményébe járó általános 
iskolásoknak – a költségvetése terhére - 800,-Ft/csomag értékben mikulás csomagot 
biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
s) Tábla csokoládé 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében javasolja, hogy a Homokbödögei karácsonyi 
műsor szereplőinek – a költségvetése terhére -  személyenként 1 tábla csokoládét biztosítsanak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. A gyerekek sokat 
dolgoznak, míg megtanulják a karácsonyi műsorukat, megérdemlik a csokoládét. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

107/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödögei 
karácsonyi műsor szereplőinek – a költségvetése terhére -  személyenként 1 tábla 
csokoládét biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak.                     
Határidő: 2016. december 24. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

t) Pályázat – Járási startmunka mintaprogram 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Belügyminisztérium döntése 
alapján, 2017. évben, legkorábban március 1. napjától ismét indul a startmunka program. Az ön-
kormányzat megint nyújthat be pályázatot a közfoglalkoztatás lebonyolítására. A programok tá-
mogatási időtartama legfeljebb 12 hónap lehet, határozott idejű, napi 6-8 órás közfoglalkoztatási 
jogviszonyban lehet alkalmazni a munkavállalókat. A pályázatokat 2016. november 30. napjáig, 
a járási hivatal foglalkoztatási osztályára kell benyújtani.  
A pályázat benyújtásához – többek között - szükséges a képviselő-testület határozata a kérelem 
benyújtásának támogatásáról, illetve arról, hogy pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület tá-
mogatja az estlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. Javasolja, hogy a képvi-
selő-testület a határozatát hozza meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja, hogy az előző 
startmunka során is – állami támogatás terhére - több munkavállalót foglalkoztatott az önkor-
mányzat, akik hónapokon keresztül, hasznos munkákkal segítették az önkormányzat feladatainak 
ellátását. Javasolja a testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a támogatási kérelem 
határidőben történő benyújtására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

108/2016.(XI.18.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 
által meghirdetett, 2017. évi Járási startmunka mintaprogramra az önkormányzat 
kérelmének benyújtását támogatja. Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület 
támogatja az estlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem határidőben történő benyújtásá-
ra. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak.                     
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 
u) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatójában elmondja, hogy a kötelező betelepítési kvótával 
kapcsolatban a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhíváshoz csatlakozott. Ezt követően 
részletesen ismerteti a felhívást. 

A SEDUM Kft. ellen elindított végrehajtási eljárás eredményes volt, befolyt a tartozás első fele. 
A fennmaradó rész részletekben történő megfizetéséhez hozzájárult, azzal a feltétellel, hogy egy 
részlettel történő késedelembe esés a végrehajtási eljárás elindítását vonja maga után. 
 
Javasolja, hogy havonta egy alkalommal, az utolsó szerdán, az esti órákban tartson a képviselő-
testület egy információs napot, ahol meg tudják beszélni az ügyeket. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy 2016. november 27-től vasárnaponként az ad-
venti gyertyagyújtás előtt, 3 órától a kultúrházban ajándékkészítést, mézeskalács díszítést tervez-
nek a gyerekeknek. Véleménye szerint Homokbödöge történetéről szóló előadást is meg lehetne 
tartani valamelyik adventi vasárnap. Kérdezi, hogy a fák kivágása a járda mellől kinek a felada-
ta? Az épületek felújítása, faültetés miatt a falu rendezési tervét kell-e módosítani? 
 
Válasz: 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy a rendezési tervbe ezek nem tartoznak bele, egyik mi-
att sem kell azt módosítani. 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy közterületen a fakivágás az önkormányzat 
feladata. 
 
Hozzászólások: 
 
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a rendezési terv módosítása több 
millió forintba kerül, amit 2018-ban végre kell hajtani. 
 
Farkas Árpád homokbödögei lakos kérdezi, hogy a szociális tűzifa mennyibe került volna az 
önkormányzatnak? 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy közel 400 ezer forintot kellett volna fizetni az ön-
kormányzatnak az önrészért és a szállításért, s a pályázati kiírás szerint előnyt élveznek a telepü-
lési támogatásban részesülők, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tehát nagyon le van 
szabályozva, hogy kinek adható. 
 
Farkas Árpád homokbödögei lakos elmondja, hogy a szociális tűzifával 1 millió forintot hoz-
tak volna a falunak 400 ezer forintért. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy akinek tűzifa gondjai vannak, az önkormány-
zathoz kell fordulniuk rendkívüli települési támogatásért. Eddig mindenki kapott támogatást, aki 
rászorult volt. 
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Elmondja, hogy jövő héten építik a Betlehemet Homokbödögén. Az első adventi vasárnap ün-
neplését a katolikusok, a másodikat az evangélikusok, a harmadikat a reformátusok szervezik 
meg, a negyedik vasárnap a karácsonyi műsor lesz a gyerekekkel. Forralt bort, meleg teát és zsí-
ros kenyeret biztosítanak az ünneplőknek. 
Szeretné, ha az önkormányzat a kerékpár tároló fölé tetőt csináltatna, hogy esős időben ne ázza-
nak a kerékpárok. 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a tető készítésére majd januárban fog-
nak visszatérni. 
 
 
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 23 perckor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Áldozó Péter Kelemen László 
 polgármester jegyző 


