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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 10. napján 18 órakor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv



2 
 

 

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. augusztus 10. 

napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal 
 
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 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 
meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „Homokbödöge Község 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása” napirendi ponttal. 
  
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :       E lő a d ó : 
 
1./  Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és Működési  Áldozó Péter 
       Szabályzata módosítása  polgármester 
 
 
2./  Pályázat – települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag               Áldozó Péter 
       vásárláshoz kapcsolódó támogatására                                                          polgármester 
                            
  
3./ SZ 02 Ugod közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű-              Áldozó Péter      
     rendszer rendszerfüggő és rendszerfüggetlen eszközeinek vagyon-               polgármester 
     kezelése és üzemeltetése 
 
4./ Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás ké-              Áldozó Péter                                                                                   
      relme                                                                                                             polgármester 
                                                                                                                                
5./ Vegyes ügyek                                                                                                 Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
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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. 

 
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 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 és 47/2017.(V.22.), 47/2 és 
48/2017.(V.26.) és 49, 50, 51 és 52/2017.(VI.21.) számú lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról. 

 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő 
polgármesteri döntések születtek: 14 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 2 
fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési 
támogatás megállapítása; 1 fő részére szociális étkeztetés 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 :  Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-

zata módosítása 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet a jegyző úr elkészítette, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhat-
tak. 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: 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
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7/2017.(VIII.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 9/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
2./ N a p i r e n d :  Pályázat – települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásár-

láshoz kapcsolódó támogatására                                                           
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztés és a pályázati ki-
írás másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti az előterjesztést és a pályázati kiírást. Elmondja, hogy Homokbödöge max. 62 m3 tűzi-
fát igényelhet. Javasolja a képviselő-testületnek a következő határozat elfogadását: 
 
„Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által meghirdetett 
„Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”, 
62 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa mennyiségre benyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 78.740,-Ft önrészt és a 
tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem 
kér. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. augusztus 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző” 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy probléma lesz a tűzifa elosztásnál. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, úgy kell majd megalkotni a rendeletet, hogy belefér-
jenek az egyedülállók is, akik rászorultak. Támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy számítása szerint kb. 200.000,- Ft-ot hozzá kell ten-
ni az önkormányzatnak, saját erőként. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy ha olcsóbbért tudnának tűzifát venni, akkor többet is 
vehetnek. Nem muszáj az erdészettől vásárolni. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

57/2017.(VIII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által 
meghirdetett „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatására”, 62 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tű-
zifa mennyiségre benyújtja igényét. 
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Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 78.740,-Ft ön-
részt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgál-
tatást nem kér. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról gon-
doskodjanak. 
Határidő: 2017. augusztus 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  SZ 02 Ugod közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű-

rendszer rendszerfüggő és rendszerfüggetlen eszközeinek vagyon-
kezelése és üzemeltetése 

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

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztés és a megállapo-
dás-tervezet másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztést és a megállapodás-tervezetet. Elmondja, hogy a Vízmű egy 
szándéknyilatkozatot vár az önkormányzattól. Ha ezt megkapják, akkor pontosítják a tervezetben 
még hiányos részeket, s utána kerülhet sor a megállapodás elfogadására. Javasolja a képviselő-
testületnek a következő határozat elfogadását: 
 
„ 1. Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az SZ 02 vízi-közmű-
rendszer tulajdoni hányaddal rendelkező résztulajdonosa 2018.01.01-től vagyonkezelési szerző-
dést köt a Pápai Vízmű Zrt-vel. 
1.1. A víziközműveket (rendszerfüggő eszközöket) vagyonkezelésbe adja. 
1.2. A vagyonkezelőnek az átadott eszközökön felújítási, pótlási, beruházási kötelezettsége 
csak a víziközmű-rendszer bevételeiben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn. 
1.3. A rendszerfüggetlen víziközmű-elemeket térítésmentesen a Szolgáltató tulajdonába adja 
(Vksz. tv. 7§). 
2. Az eszközök tulajdonjogának gyakorlója az Önkormányzat, vagyonkezelési díjat nem fizet a 
Vízműnek és a vagyonkezelő Vízmű is ingyenesen kapja meg a vagyonkezelési jog gyakorlását. 
3. Az SZ 02 víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök képviseletét Ugod Község Önkor-
mányzata látja el. 
4. A vagyonkezelési szerződés feltételeinek megteremtésére az Önkormányzat dönt a víziközmű-
rendszer eszközeinek vagyonértékeléséről. A vagyonértékelés forrása az érvényes szerződés 
alapján fizetett bérleti díjak maradványa. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. augusztus 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
Kelemen László jegyző” 
 
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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58/2017.(VIII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
1. Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az SZ 02 

víziközmű-rendszer tulajdoni hányaddal rendelkező résztulajdonosa 2018.01.01-
től vagyonkezelési szerződést köt a Pápai Vízmű Zrt-vel. 

1.1. A víziközműveket (rendszerfüggő eszközöket) vagyonkezelésbe adja. 
1.2. A vagyonkezelőnek az átadott eszközökön felújítási, pótlási, beruházási kö-

telezettsége csak a víziközmű-rendszer bevételeiben megtérülő értékcsök-
kenés összegéig áll fenn. 

1.3. A rendszerfüggetlen víziközmű-elemeket térítésmentesen a Szolgáltató tu-
lajdonába adja (Vksz. tv. 7§). 

2. Az eszközök tulajdonjogának gyakorlója az Önkormányzat, vagyonkezelési díjat 
nem fizet a Vízműnek és a vagyonkezelő Vízmű is ingyenesen kapja meg a va-
gyonkezelési jog gyakorlását. 

3. Az SZ 02 víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök képviseletét Ugod Község 
Önkormányzata látja el. 

4. A vagyonkezelési szerződés feltételeinek megteremtésére az Önkormányzat dönt a 
víziközmű-rendszer eszközeinek vagyonértékeléséről. A vagyonértékelés forrása 
az érvényes szerződés alapján fizetett bérleti díjak maradványa. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. augusztus 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófa-

védelmi Kirendeltség támogatás kérelme 
E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 
 

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelem és a megállapodás-
tervezet másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részle-
tesen ismerteti a kérelmet és a megállapodás-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség jól végzik 
a dolgát, rendszeresen járják a határt. Javasolja, hogy 10.000,-Ft támogatást állapítsanak meg 
részükre, s hatalmazzák fel a polgármester urat a megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

59/2017.(VIII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére – 
költségvetése terhére - 10.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2017. augusztus 25. 
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.) 
 

a) Szállásdíj és idegenforgalmi adó tartozás 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a SEDUM Kft. tartozásáról szóló 
kimutatást a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ennek alapján javasolja dr. 
Kiss Valéria ügyvédet meghatalmazni a SEDUM Kft. szállásdíj és idegenforgalmi adó tartozása 
behajtása ügyében.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nincs hajlandóság a Kft.ben, hogy 
fizessenek, ezért támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Török Ottó képviselő egyetért az előtte szóló képviselővel. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

60/2017.(VIII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza dr. Kiss 
Valéria (8500 Pápa, Petőfi u. 3.) ügyvédet, hogy a SEDUM Termelő, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty u. 67.) Homokbödöge Község Ön-
kormányzata felé fennálló, 900.000,-Ft összegű, 2016. évi szállásdíj és idegenfor-
galmi adó tartozás behajtása tárgyában az önkormányzat képviseletét ellássa, nevé-
ben és helyette eljárjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. augusztus 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Fénymásoló vásárlás 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a védőnő és a vezető óvónő is 
jelezte, hogy szüksége lenne egy fénymásolóra, amellyel a szkennelési munkákat is el lehetne 
végezni. Az óvónő jelenleg a hivatalból kapta kölcsön a gépet. Elmondja, hogy az árajánlatot a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
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Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a védőnői körzetnek 
Nagytevelen van a központja, s bejöhet a hivatalba is szkennelni és fénymásolni. 
 
Németh István képviselő véleménye szerint olcsóbbat is lehet venni. 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy Homokbödögén is kell a védőnőnek 
fénymásolni és szkennelni. Ha úgy dönt a képviselő-testület, akkor a övő héten vesz 2 db 
multifunkciós készüléket. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

61/2017.(VIII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Homokbödöge Óvodába és a Nagyteveli Körzeti Védőnői Szolgálat Homokbödögei 
Kirendeltségébe 1-1 db multifunkciós készüléket vásárol. 
Felhatalmazza a polgármestert a vásárlás lebonyolítására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. augusztus 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Pályázat – TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00010 -Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések „A belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével” 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázat támogatási 
kérelme elutasítását. Javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázat második körben 
történő benyújtásáról. A pályázat ismételt benyújtásának nincs költsége. 
 
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:  
 

62/2017.(VIII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15-
VE1 pályázati felhívás második körében, „A belterület védelmét szolgáló vízelvezető 
hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe 
vételével.” 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a pályázat 
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. augusztus 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy tájékoztató levelet kaptak a Pápa-
környéki Feladatellátó Társulás elnökétől, hogy az ügyeletet a háziorvosok felmondták. Ezt kö-
vetően ismerteti a levelet. Elmondja, hogy az orvosok nem jó helyre címezték a felmondásukat. 
Azt sem vették figyelembe, hogy a háziorvosi szerződésükben vállalták az ügyeletet, mert ez 
törvényes kötelezettségük. Az elnök úr majd összehívja az érintetteket, ahol a finanszírozási kér-
désekre is választ kaphatnak. 
 
Elmondja, hogy a Jókai utca elején Ősz Ferencék házánál le kell vágni az ágakat. Jövő héten jön-
nek ki az E.ON-tól. 
 
Kifizették a sok pénzt a hangos híradó javításáért, s megint nem jó. Nincs más, aki megcsinálja. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy Ollári Árpádnénál és a zsidó temetőnél is van olyan 
fa, melynek ágait, le kell vágni. Elmegy majd az E.ON szakembereivel, s megmutatja nekik, hol 
kell levágni. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a posta melletti nyírfa is belelóg a villanyveze-
tékbe, annak ágait is le kellene nyesni. 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy Károlyi Krisztiánéknál is belóg a vezeték közé a fa-
ág. 
 
Németh István képviselő elmondja, lehet, hogy az erősítő nem jó. A református temetőben 3 db 
fa ki van dőlve, valamit csinálni kellene velük. 
 
Válasz: 
 
Török Ottó képviselő válaszában elmondja, hogy már szólt a Gyimóthy Gézának, hogy intéz-
kedjen, szállítsák el a fákat. 
 
 
 
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 19 óra 24 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


