
 
 
Szám: 274/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19. napján 18 órakor 
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 2017. január 19. napján 

18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Áldozó Péter polgármester, Lukács Katalin alpolgármester, 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.  
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./ Polgármester tiszteletdíja és költségtérítése rögzítése                                Kelemen László                      
                                                                                                                            jegyző 
      
2./ Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár-terve-                    Áldozó Péter                      
     zetének véleményezése                                                                             polgármester                                                                          

 
3./ Homokbödöge község honlapjának karbantartása                                        Áldozó Péter                      
                                                                                                                            polgármester 
 
4./ Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormány-                  Áldozó Péter                      
     zatok fejlesztéseinek támogatása                                                                   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 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 
jelentést a 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 és 111/2016.(XI.18.) 
számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 2 fő részére szülési települési támo-
gatás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére gyer-
mekétkeztetési települési támogatás megállapítása; 2 fő részére családi települési támogatás 
megállapítása;  21 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása.  
 
Javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására. 
Felkéri Kelemen László jegyzőt, hogy terjessze elő az első napirendi pontot. 
 
 

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 :   Polgármester tiszteletdíja és költségtérítése rögzítése 
     E lő a d ó :          Kelemen László jegyző 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) A polgármester tiszteletdíja rögzítése                                                                                                                                              
 
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés b) pontja 
megállapítja, hogy az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében a 
polgármester illetménye az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetménye 40 %-
a, vagyis 398.868,-Ft. Az (5) bekezdés szerint, a társadalmi megbízatású polgármester havonta a 
polgármester illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. A képviselők a 
vonatkozó jogszabály kivonatát és a Kormányhivatal polgármesteri illetményekről szóló 
tájékoztatója másolatát megkapták, tanulmányozhatták. 
A tiszteletdíj: 398.868,-Ft/hó x 50 % = 199.434,-Ft/hó. Az illetmény 100,-Ft-ra kerekítve 
kerülhet megállapításra. Ennek alapján javasolja, hogy a polgármester úr részére, a törvény által 
meghatározott, bruttó 199.400,-Ft/hó tiszteletdíjat rögzítse határozatában a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az említett törvény 71. § (5) bekez-
désében az is szerepel, hogy a polgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről 
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a környező, Homokbödögéhez hasonló 
nagyságú településeket figyelembe véve, csak egy települést ismer, ahol társadalmi megbízatású 
a polgármester. Azzal, hogy nem főállású polgármesterként végzi a feladatát, a településnek a 
választási ciklus során, havonta több mint 300 ezer forintot takarít meg. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:  
 

1/2017.(I.19.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Áldozó Péter, 
Homokbödöge Község polgármestere bruttó tiszteletdíját - 2017. január 1. napjától 
visszamenőleg - 199.400,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2017. február 3. 
Felelős: Kelemen László jegyző 
 
 

b) A polgármester költségtérítése rögzítése 
 
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése megállapítja, hogy a 
társadalmi megbízatású polgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ban meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult. Így a költségtérítés összege: 199.400,-Ft/hó x 15 % = 29.910,-Ft/hó. 
Javasolja, hogy a polgármester úr részére, a törvény által meghatározott, 29.910,-Ft/hó 
költségtérítést rögzítse határozatában 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, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:  
 

2/2017.(I.19.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Áldozó Péter, Homok-
bödöge község polgármestere költségtérítését - 2017. január 1. napjától 
visszamenőleg - 29.910,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2017. február 3. 
Felelős: Kelemen László jegyző 
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2./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár-tervezetének 
véleményezése                     

  E l ő a d ó :       Áldozó Péter polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jogszabály változás miatt a 
képviselő-testületnek ismét véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
körzethatárainak tervezetét. Ezt követően részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal vezetője levelét és a felvételi körzet-tervezetét, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy 
továbbra is 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 képviselő-testület értsen egyet a felvételi 
körzethatár-tervezettel. 

 
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 a következő határozatát: 
 

3/2017.(I.19.) 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 Mű-
vészeti 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 a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. február 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Homokbödöge község honlapjának karbantartása 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti, hogy az előző testületi 
ülésen a képviselő-testület a 104/2016.(XI.18.) határozatával úgy döntött, hogy Homokbödöge 
település honlapja karbantartásával kapcsolatos, Piller Zsolt egyéni vállalkozóval (8564 Ugod, 
Dózsa u. 8.) kötendő vállalkozási szerződést azzal a módosítással fogadta el, hogy a szerződés 
hatálya csak 2017. január 31. napjáig terjed. Ezt követően részletesen ismerteti Piller Zsoltnak, a 
honlap karbantartásával kapcsolatos tájékoztatóját, és az új szerződés tervezetét, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az ASP kere-
tében készült honlapra is fel kell tölteni valakinek a településhez kapcsolódó adatokat, ezért ja-
vasolja, hogy a határozatukat úgy módosítsák, hogy a honlap karbantartási szerződés hatályát 
terjesszék ki 2017. december 31. napjáig, s az új szerződést fogadják el. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Zsolt csak azokat az adatokat tudja 
feltenni a honlapra, amit az önkormányzat, a hivatal, átküld neki. 
 
Török Ottó képviselő egyetért a polgármester úrral, s javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgár-
mestert a szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

4/2017.(I.19.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 104/2016.(XI.18.) 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge település 
honlapja karbantartásával kapcsolatos, Piller Zsolt egyéni vállalkozóval (8564 Ugod, 
Dózsa u. 8.) kötendő, 2017. január 19. napján kelt vállalkozási szerződést elfogadja.  
A vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. február 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatása 
E l ő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti, hogy Homokbödöge Község 
Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 68/2016.(VIII.16.) határozatával a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter –az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben– 
által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. 
melléklet II. 8. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. A támogatásból a Polgármesteri Hivatal épület 
felújítását, korszerűsítését szeretnék megvalósítani.  
 
a) Az épület villamos hálózata felújítása 

 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az épület villamos hálózata teljes felújításra szorul. 
A munkára 3 db árajánlat került beszerzésre. Ezt követően részletesen ismerteti Szalai Endre, 
Róka Norbert és Présinger Attila vállalkozók árajánlatait, melyeket a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a legkedvezőbbet, Présinger Attila árajánlatát 
fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Egyidejűleg javasolja a 
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

5/2017.(I.19.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkon-
szolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 2016. évi 
támogatásából a homokbödögei Polgármesteri Hivatal (8563 Homokbödöge, 
Kossuth u. 47.) épület felújítását, korszerűsítését kívánja megvalósítani. Az épület 
villamos hálózata teljes felújítására, korszerűsítésére benyújtott árajánlatok közül a 
legkedvezőbbet, Présinger Attila vállalkozó (8564 Ugod, Klapka u. 3., adószám: 
60753120-2-39) 2016. augusztus 24. napján kelt, bruttó 1.576.521,-Ft összegű ára-
jánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval kötendő szerződés aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. február 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 

                        Kelemen László jegyző 
 
 
b) Az épület belső felújítási, hőszigetelési és homlokzati munkái 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az épület vízvezeték rendszerének cseréjére, hátsó 
épületrész nyílászáróinak cseréjére, külső és belső vakolásra, aljzatbetonozási és burkolási 
munkákra, színezésre, hőszigetelésre és festési munkákra van szükség. Ezekre a munkákra is 
kértek be árajánlatokat. 3 árajánlat érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti Szász Róbert, 
Kiss Sándor vállalkozók és a Korona Tégla Kft. árajánlatait, melyeket a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a legkedvezőbbet, Szász Róbert árajánlatát fo-
gadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a javaslatot. Kéri, hogy az előtér és az első WC felújítása 
se legyen elfelejtve. Javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírá-
sára. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

6/2017.(I.19.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkon-
szolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 2016. évi 
támogatásából a homokbödögei Polgármesteri Hivatal (8563 Homokbödöge, 
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Kossuth u. 47.) épület felújítását, korszerűsítését kívánja megvalósítani. Az épület 
belső felújítási, hőszigetelési és homlokzati munkáira benyújtott árajánlatok közül a 
legkedvezőbbet, Szász Róbert vállalkozó (8563 Homokbödöge, Petőfi u. 3., 
adószám: 64309682-1-39) 2016. augusztus 24. napján kelt, bruttó 8.452.608,-Ft 
összegű árajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval kötendő szerződés aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. február 3. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 

 Kelemen László jegyző 
 
 

Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a testületi ülést 18 óra 33 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 

 


