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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 22. napján 17 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 22. napján 

18 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Áldozó Péter polgármester, Lukács Katalin alpolgármester, Németh 

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

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 
- Obermayer Józsefné költs. főea. 
 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A 
meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
  
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :       E lő a d ó : 
 
1./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése módo-        Áldozó Péter      
     sítása                                                                                                               polgármester 
                                                                                                                         
2./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése végre-         Áldozó Péter      
     hajtása                                                                                                              polgármester 
                                                                                                                   
3./ Homokbödöge Község Önkormányzat házasságkötésről szóló rende-          Áldozó Péter      
     lete                                                                                                                   polgármester 
 
4./ Pápai Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről               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: 
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                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű 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 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 és 37/2017.(IV.26.) számú le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 1 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 2 fő részére 
szociális étkeztetés engedélyezése. 
 
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 :   Homokbödöge Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése módosí-

tása 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2016. évi zárszámadás elfoga-
dása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási 
előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan.   
A hivatal elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy ez tulajdonképpen a 2016. január 1-jei tervezet? 
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné költs. főea válaszában elmondja, hogy a tervezethez képest ennyivel mó- 
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dosult a költségvetési rendelet. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogyan jött ki a 94 millió forintos előirányzat? 
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné költs. főea válaszában elmondja, hogy az a végrehajtásban van benn. A 94 
millió forint a finanszírozási kiadással és bevétellel együtt értendő, ebben benn van az előző évi 
pénzmaradvány és az óvoda finanszírozás.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2017.(V.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése végre-

hajtása 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző és a hivatal dolgozói 
által elkészített 2016. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-
testület elé, hogy az legkésőbb május 31. napján hatályba lépjen. Az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el 
a rendelet-tervezetet. 
 
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: 
 

4/2017.(V.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat házasságkötésről szóló rendelete 

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

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző által elkészített előter-
jesztést és rendelet-tervezet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követő-
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en részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-
testület fogadja el a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő javasolja, hogy a Művelődési Ház is szerepeljen a rendeletben hivatali 
helyiségként, különben fizetni kell a házasulóknak, ha ott akarják tartani az esküvőjüket. 
 
Török Ottó képviselő támogatja az előtte szóló képviselő javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

5/2017.(V.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fize-
tendő díjak mértékéről:  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Pápai Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről 

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

 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a beszámoló másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja, hogy 
a beszámolót fogadja el 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:  
 

38/2017.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápai Rendőr-kapitányság 
2016. évi közbiztonsági munkájáról szóló, 2017. március 20. napján kelt beszámoló-
ját elfogadja. 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. június 6. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 

E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 
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a) Homokbödöge Óvoda Alapító Okirata módosítása 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a Homokbödöge Óvoda Alapító Okirata nem 
tartalmazza az SNI-s gyermekek nevelésére vonatkozó feladatokat és az ehhez tartozó 
kormányzati funkciót. Ezekkel módosítanánk az okiratot. Az Alapító Okirat módosítását és 
egységes szerkezetét a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti az Alapító Okirat módosítását és egységes szerkezetet. Javasolja, hogy az 
Alapító Okirat módosítását és egységes szerkezetét fogadja el 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:  
 

39/2017.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
2017. május 22. napján kelt Alapító Okiratának módosítását és annak egységes 
szerkezetét elfogadja. 
Az Alapító Okirat módosítás és annak egységes szerkezete a határozat mellékletét 
képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 6. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Könyvtárellátási szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Jókai Mór 
Városi Könyvtár közös tájékoztatóját a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztatót. Elmondja, hogy a szolgáltatás nagyon jól 
működik, a könyvtártól kapják a programokat, amik idősek napján és falunapon szórakoztatják a 
közönséget. Idén volt már egy fotókiállítás és egy fotószakkört is terveznek. A könyvtár átkerül a 
Polgármesteri Hivatalba és ennek az ünnepélyes megnyitóján is prezentálnak majd egy kiállítást. 
Reméli, hogy az új helyén még jobban fog működni a könyvtár. Javasolja, hogy a tájékoztatót 
fogadja el 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:  
 

40/2017.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös Károly Me- 
gyei Könyvtár és a Jókai Mór Városi Könyvtár 2017. április 21. napján kelt, 
könyvtárellátási szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja. 



7 
 

 

A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 6. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltség levelét, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a HEP-ot változatlan formában 
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:  
 

41/2017.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásainak 
megfelelően, Homokbödöge Község Önkormányzat 2013-2018. évekre készített 
Helyi Esélyegyenlőségi Programja kétévente előírt felülvizsgálatának eleget tett, s 
azt változatlan formában elfogadja. 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                
Határidő: 2017. június 6. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Magyar Önkormányzatok Szövetségéből kilépés 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és az útmutatót a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az 
előterjesztést és az útmutatót. Véleménye szerint sok értelme nincs bent lenni a szövetségben. 
Javasolja a kilépést. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban felszólalhattak 
volna, mert az önkormányzatoknak egyre csökkennek a lehetőségei, hogy kit lehet alkalmazni 
közfoglalkoztatottként. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy jelenleg a TÖOSZ egyrészt a közalkalmazotti és 
köztisztviselői béremelések miatt harcol a kormánnyal, másrészt pedig azért, hogy minél több 
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kisebb településnek legyen lehetősége pályázni. A MÖSZ tevékenységéről nem tud semmit 
mondani. 
 
Mivel több 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:  
 

42/2017.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségében (nyilvántartási szám: 01-02-0003350) a tagsági 
jogviszonyát – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:68. § (2) 
bekezdése alapján – 2017. május 31. napjával megszünteti. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. június 6. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
e) Közalapítványi beszámolók és közhasznúsági mellékletük, valamint a független könyv-

vizsgálói jelentés elfogadása 
 
ea) Homokbödögéért Közalapítvány 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Közalapítvány egyszerűsített 
beszámolója és közhasznúsági jelentése, valamint a független könyvvizsgálói jelentése másolatát 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az 
egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentést, valamint a független könyvvizsgálói 
jelentést. Javasolja, hogy fogadja el ezeket a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a közalapítványból két fő távozik, 
helyükre a felügyelő bizottságból kerülne be két személy. 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy az önkormányzatnak javasolni kell 
tagokat a felügyelő bizottságba is, és a kuratóriumi tagok lemondásról is kell írásos nyilatkozat. 
 
Mivel több 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:  
 

43/2017.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödögéért Köz-
alapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését, vala- 
mint a független könyvvizsgálói jelentését elfogadja. 



9 
 

 

A egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint a független 
könyvvizsgálói jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 6. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
eb) Hátrányos Helyzetű Homokbödögei Gyermekekért Közalapítvány 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Közalapítvány egyszerűsített 
beszámolója és közhasznúsági jelentése, valamint a független könyvvizsgálói jelentése másolatát 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az 
egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentést, valamint a független könyvvizsgálói 
jelentést. Javasolja, hogy fogadja el ezeket 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:  
 

44/2017.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű 
Homokbödögei Gyermekekért Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját 
és közhasznúsági jelentését, valamint a független könyvvizsgálói jelentését elfogad-
ja. 
A egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint a független 
könyvvizsgálói jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 6. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
f)  Ugod község településrendezési tervének módosításához előzetes véleménykérés 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Ugod polgármesterének a 
község településrendezési tervének módosításával kapcsolatos, előzetes véleménykérő levelét, 
melynek másolatát képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy Ugod 
község településrendezési tervének módosításával kapcsolatos eljárásban ne vegyen részt a kép-
viselő-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:  
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45/2017.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ugod község település-
rendezési tervének módosításával kapcsolatos eljárásban nem kíván részt venni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 6. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

g) Településképi Arculati Kézikönyv, településképi rendelet és partnerségi egyeztetés     
     szabályairól szóló rendelet elkészítése 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény 16 § (2) bekezdése alapján, 2017. október 1. napjáig minden települé-
si önkormányzatnak el kell készítenie a településképi arculati kézikönyvét és az arra épülő tele-
pülésképi rendeletét. Az önkormányzatnak kötelessége, hogy legalább a készítés ideje alatt fő-
építészt alkalmazzon. A Kormány támogatni fogja a településeket az előírt feladatuk ellátásában 
(1 millió Ft/település), ennek kidolgozása folyamatban van. Levélben 8 főépítészt keresett meg 
az önkormányzat, s kért a hivatalhoz tartozó községekre árajánlatokat. 22 nap elteltével egy sze-
mély jelzett vissza, hogy a sok munkája miatt nem tudja vállalni községeinkben a feladatokat. 
Rajta kívül 2 db árajánlat érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat. Javasolja, 
hogy a kedvezőbb árajánlatot, Müller János építészeti és településrendezési vezető tervező bruttó 
600.000, -Ft összegű árajánlatát fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Müller úr árajánlata nagyon 
kedvező. Szerinte gyorsan kell határozniuk, nehogy más munkát is elvállaljon a tervező, s ne 
tudja elvállalni Homokbödöge munkáját. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

46/2017.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge község Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyve és az arra épülő településképi rendelete, valamint a 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelete elkészítésére, az előkészítési, vé-
leményezési és egyeztetési eljárások lebonyolítására Müller János építészeti és tele-
pülésrendezési vezető tervező bruttó 600.000, -Ft összegű árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 6. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 

Kelemen László jegyző 
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h) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a Veszprém megyei Napló megkereste az önkor-
mányzatokat, szeretnének lehetőséget adni a településeknek, hogy bemutatkozzanak az újságban 
egy-egy képpel, montázzsal. Az a hátulütője, hogy Homokbödögén 80 db Napló újság jár, a ma-
radék 217 háztartásba az önkormányzatnak kellene kifizetni egy hétig az előfizetést, ami 
119.000,-Ft lenne. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő fölöslegesnek tartja, mostanában sokat változtattak az újságon, többek 
között a vasárnapi naplót már szombat reggel hozzák, ami ráadásul tele van sztárhírekkel. 
 
 
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 15 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


