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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 16. napján 18 óra 30 
perckor 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 2017. október 16. napján 

18 óra 30 perckor 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 megjelent állampolgár: 2 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. A 
meghívóban szereplő napirendi pontok közül az 1./ pontot javasolja levenni a napirendről. Ennek 
oka, hogy a képviselő-testületen belül is megoszlanak a vélemények az adócsökkentés 
vonatkozásában, mert az állami finanszírozás is figyelembe veszi, hogy az önkormányzat 
törekszik-e saját bevételre szert tenni.    
 
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 a meghívóban szereplő  
„Homokbödöge Község Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 8/2014.(X.10.) 
önkormányzati rendelete módosítása” - napirendi pontot leveszi a napirendről. 

  
Javasolja a következő napirendi pontokat megtárgyalni. 
  
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :       E lő a d ó : 
 
1./ Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára                              Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
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2./ Homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál megrendezése                              Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
 
3./ „Homokbödögéért” Közalapítvány Alapító Okirata módosítása                    Áldozó Péter      
                                                                                                                              polgármester 
 
4./ Vegyes ügyek                                                                                                  Áldozó Péter      
                                                                                                                              polgármester 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta kö-
vetkező határozatát: 
 
                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
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 az 53, 54, 55 és 56/2017.(VIII.1.), 57, 58, 59, 60, 61 és 
62/2017.(VIII.10.), 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 és 72/2017.(IX.11.) szá-
mú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 72 fő részére tanévkezdési települési 
támogatás megállapítása; 2 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 6 fő részére 
rendkívüli települési támogatás megállapítása; 34 fő részészére családi települési támogatás 
megállapítása; 5 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 17 fő részére 
gyermekétkeztetési települési támogatás megállapítása; 2 fő részére szociális étkeztetés 
megállapítása; 1 fő részére lakhatási 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 :  Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára 
     E lő a d ó :   Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Veszprémi Járási Hivatal vezetője levelét és a felvételi körzetet, melynek másolatát 
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a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 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 Ho-
mokbödögei Tagintézménye biztosítja a kötelező felvételt a homokbödögei általános iskolás diá-
kok számára. Javasolja, hogy a képviselőtestület értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy nem ért egyet a Művészeti Alapiskola jelenlegi nevé-
vel. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a Művészeti Alapiskolát szeretnék külön tagin-
tézményként bejegyeztetni, Bors Éva pedagógus ezt jelezni fogja a KLIK felé. Az Alapiskola 
diákjainak tandíjat kell fizetniük, s az iskolától minimális szakmai anyagot kapnak. Homokbö-
döge Község Önkormányzata sokkal jobb gazdája volt az intézménynek. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, meg fogja kérdezni a KLIK-től, hogy miért lett ez a neve 
az intézménynek, hiszen a Művészeti Alapiskolát az önkormányzat hozta létre, de mégsem kér-
ték a hozzájárulást, emiatt panasszal lehetne élni. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

73/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 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 székhely intézményben 3 fő, a tagintézményben 4 fő HH-s homokbödögei 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek tanul. 
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
2./ N a p i r e n d :  Homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál megrendezése 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az idén november 11. napján lesz 
a VI. Homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál. A szervező Művészeti Alapiskola Homokbödö-
gei Néptánccsoportja 350.000,-Ft támogatást kér az önkormányzattól a fesztivál megrendezésére, 
de javasolja, hogy a vacsora és a színpadszállítás költségét is vállalja át az önkormányzat. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy újítást próbálnak bevonni a táncosok, kézmű-
veseket, sajtosokat, szörpösöket, nyakláncosokat, kürtőskalácsost szeretnének meghívni a ren-
dezvényre. Úgy gondolták, hogy a turistaházban meg lehetne oldani a táncosoknak az öltözést és 
sátorban az étkeztetést. Támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

74/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödögei tag-
intézménye (8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) Homokbödögei Néptánccsoportja 
által 2017. november 11. napján megrendezendő VII. Homokbödögei Kamara Nép-
táncfesztivál megszervezéséhez – költségvetése terhére – 350.000,-Ft kiadási elő-
irányzatot biztosít, s ezen felül a Néptáncfesztivál vacsora- és színpad szállítási költ-
ségeit átvállalja. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék., s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  „Homokbödögéért” Közalapítvány Alapító Okirata módosítása 
   E l ő a d ó :  Áldozó Péter polgármester 

(Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Közalapítvány két kuratóriumi 
tagja korábban jelezte, hogy kuratóriumi tagságát nem kívánják fenntartani. Csabai József és ifj. 
Erdős Zoltán, a Felügyelő Bizottság tagjai írásban nyilatkoztak, hogy vállalják a kuratóriumi 
tagságot. Helyükre Károlyi László és Tunner János kerülne a Felügyelő Bizottságba, akik szintén 
vállalták nyilatkozatukkal e tisztséget. Javasolja, hogy a képviselő-testület válassza meg a 
Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagokat. 
 
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: 
 

75/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Homokbödögéért” 
Közalapítvány Kuratóriumába, ill. Felügyelő Bizottságába az alábbi személyeket 
választja meg. 
Kuratóriumi tag: 
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Csabai József Homokbödöge, Arany János u. 6. sz. alatti lakos, 
Ifj. Erdős Zoltán Homokbödöge, Jókai u.17. sz. alatti lakos. 
Felügyelő Bizottsági tag: 
Károlyi László Homokbödöge, Szabadság u. 50. sz. alatti lakos, 
Tunner János Homokbödöge, Szabadság u.13. sz. alatti lakos. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette a Közalapítvány Alapító 
Okirata módosítását és egységes szerkezetét, melyeken a személyi változások átvezetésre kerül-
tek. Az Okiratok másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti a Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ala-
pító Okiratot. Javasolja, hogy az okiratokat 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: 
 

76/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Homokbödögéért” 
Közalapítvány 2017. október 16. napján kelt Módosító Alapító Okiratát és annak 
Egységes Szerkezetét elfogadja. 
A Módosító Alapító Okirat és Egységes Szerkezete a határozat mellékletét képezik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék és a 
dokumentumok bírósági nyilvántartáson történő átvezetésről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 

 
a) Homokbödöge Óvoda éves beszámolója és munkaterve 
aa) Éves Beszámoló 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az óvoda vezetője elkészítette az intézmény 
2016/2017. nevelési évről szóló beszámolót, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Éves Beszámolót. Javasolja, 
hogy a Beszámolót fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a dajka tandíját nem az óvoda finanszírozta, 
hanem az óvodán keresztül a fenntartó Homokbödöge Község Önkormányzat. Támogatja a be-
számoló elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

77/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
2017. július 27. napján kelt, 2016/2017. nevelési év éves beszámolóját elfogadja. 
Az Éves Beszámoló a határozat mellékletét képezik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
ab) Munkaterv 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az óvoda vezetője elkészítette az intézmény 
2017/2018. nevelési év Munkatervét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Munkatervet. Javasolja, hogy a Munka-
tervvel értsen egyet a képviselő-testület, s ajánlja elfogadásra a nevelőtestületnek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemenné Kovács Ildikó vezető óvónő elmondja, hogy az óvodai játszótéren a hinta használ-
hatatlan és a vonat is tönkrement. Kültéri játékot szeretnének kérni, pl. hintát. A raktár már pici a 
játékoknak, és nem mindent lehet selejtezni. Az óvoda konyháján már nem használt polcok is 
felhasználhatók. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a kultúrház mögé fel lehetne húzni valami 
könnyűszerkezetes épületet. 
 
Áldozó Péter polgármester kérdezi, hogy a Kossuth utcai önkormányzati családi házba nem 
lehetne levinni a csúszdákat? 
 
Válasz: 
 
Rajkovics Attila képviselő válaszában elmondja, hogy a padlásra fel lehetne rakni. 
 
Hozzászólás: 
 
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a hivatal udvarára is lehetne csi-
nálni nyitott tárolót. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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78/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
2017/2018. évi Munkatervével egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Autómodellezők kérelme 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, személyesen keresték meg az autómodellezők azzal a 
kéréssel, hogy meg szeretnék emeltetni az önkormányzattal az áram szükségletet a homokbödö-
gei labdarúgó öltözőnél mert akkor országos versenyeket is tudnának tartani, és valószínűleg a 
turistaházban is szállnának meg versenyzők, így a befektetett pénz nagyjából visszatérülne bérle-
ti díj formájában. Januárban fixálják le, hogy mikor lennének a versenyek. Mivel falunapkor és 
majáliskor is gondot szokott okozni a gyenge áramerősség, javasolja, hogy a villamos teljesít-
mény 3 x 25 A-ra legyen megemelve. A jelenlegi teljesítmény csak korlátozottan elegendő a hű-
tőgépek és egyéb elektromos berendezések működtetéséhez.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő kérdezi, hogy a teljesítménynövelés mennyibe kerülne az önkormányzat-
nak? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy kb. 140.000,- Ft körül lenne a költsége. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy ha a focipályánál le lenne betonozva egy rész, 
akkor a bmx-es versenynek is meg lenne a helye. 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy nem nézne ki jól a beton a zöld környezetben. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a beton pár év alatt felpúposodna, mert a fák gyö-
kerei felnyomnák. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

79/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tu-
lajdonában lévő, homokbödögei sportpálya öltöző épületénél a villamos teljesítmény 
növelését határozza el.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a teljesítmény növelés végrehajtása ügyében in-
tézkedjen. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) MOL gáz vásárlási ajánlat 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a MOL képviselője telefonon kereste meg 
ajánlatával, mely szerint 15 %-kal olcsóbban tudnák a gázt szolgáltatni a jelenlegi szolgáltatónál. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a kedvező szolgáltatói szerződés 
beszerzésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, meg kellene kérdezni, van-e már ügyfelük 
és pl. az árváltozásra hogyan reagálnak.  
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy kér egy szerződés-tervezetet. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

80/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Áldozó 
Péter polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok gázellátása 
vonatkozásában a MOL kedvező szolgáltatói szerződését beszerezze. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevétele 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az előterjesztés és a megállapodás-tervezet másola-
tát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az 
előterjesztést és a megállapodás-tervezetet. Javasolja, hogy a szerződés-tervezetet a képviselő-
testület fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy ez a szerződés-tervezet kire vonatkozik? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a közintézményekre.  
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Kérdezi, hogy ez kötelező feladat? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a zárt égésterű készülékhez a ké-
ményseprőnek semmi köze nincs, nem tud vele csinálni semmit, akkor miért kell fizetni érte? Ez 
a gázkészülék javító, beüzemelő, ellenőrző feladata. Javasolja, hogy a szerződés 5.) pontja b. al-
pontját töröljék a tervezetből, s így fogadják el a szerződés-tervezetet. 
 
Áldozó Péter polgármester egyetért a javaslattal. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

81/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt.-vel  kéményseprő-ipari szolgáltatás 
igénybevétele kötendő szerződés-tervezetet – az előterjesztésben foglalt módosítással 
- elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a kéményseprő-ipari szolgáltatási szerződések 
aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Tűzvédelmi felelős megbízása 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az előző ülésen elnapolta a képviselő-testület a dön-
tést. Illés Veronika évente egy alkalommal végezné el az oktatást és a tűzvédelmi dokumentu-
mok aktualizálását, a feladatok csökkentésével arányosan csökkentette a vállalási díját az áraján-
latában. Elmondja, hogy az árajánlat másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatot. Javasolja, hogy az árajánlatot fo-
gadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, 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: 
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82/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Illés Veronika 8563 Ho-
mokbödöge, Szabadság u. 38. sz. alatti lakos Homokbödöge Óvoda tűzvédelmi 
felelős feladatköre ellátásáról szóló, 2017. szeptember 13. napján kelt árajánlatát 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Játszótéri eszközök használata 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal játszótéri eszközök használatának feltételhez kötése, kötelezésre szóló határozata 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen is-
merteti a határozatot. Javasolja, hogy ellenőrzése során feltárt hibák kijavítása, a hiányosságok 
pótlása vonatkozásában hozzon határozatot a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármes-
tert az önkormányzat által üzemeltetett homokbödögei játszótéri eszközök ellenőrzése során fel-
tárt hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

83/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Homokbödöge Község Önkormányzat által üzemeltetett 
homokbödögei játszótéri eszközök Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatala ellenőrzése során feltárt hibák kijavítása, a hiányosságok pótlása 
vonatkozásában intézkedjen.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Hivatal felújítása 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok támogatásából zajlik a hivatal felújítása. Javasolja, hogy a hivatalban lévő 2 db 
WC felújításáról határozzon a képviselő-testület. Elmondja, hogy a kivitelező tájékoztatása 
szerint a riasztókábelt is el kell helyezni a falban. A riasztószerelő kórházi kezelés alatt állt, ezért 
jövő héten fogja orvosolni a problémát. Javasolja, hogy a hivatalban lévő két hátsó WC is legyen 
felújítva. A pályázati forrás ezekre már nem elég, ezért javasolja, hogy kérjenek árajánlatot a 
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helyi kőművesektől. A fürdőben a zuhanyzót meg lehetne szüntetni, és a mosógépnek kellene 
csinálni rendes lefolyót, mert jelenleg a mosdóhoz van kötve. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Török Ottó képviselő támogatja a polgármester úr ajánlatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert, hogy a felújítási munkákra az árajánlatokat szerezze be. Elmondja, hogy a 
turistaház falának felújítására meg lehetne kérni Körmendi Krisztiánt. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a turistaház felújítása külön testületi ülés témája 
lesz. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

84/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös 
Önkormányzati Hivatal Homokbödögei Kirendeltsége 2 db WC helyiségének 
felújítását határozza el.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási munkákra az árajánlatokat szerezze 
be. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
h) Pályázat – kulturális alapellátás támogatására 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati kiírást, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy foglalja 
határozatba a képviselő-testület, hogy a pályázatot megpályázza. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy ez egyszeri alkalomra szól? 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a pályázati támogatás nem 
használható fel szórakoztató rendezvényre. Javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy egy alkalomra lehet pályázni. Vélemé-
nye szerint az újjáalakult Nyugdíjas Klubnak lehetne szervezni egy kirándulást a parlamentbe, 
vagy színházba, az ovisokkal, vagy az iskolásokkal karöltve. A falu történetéről szóló előadásso-
rozatra is fel lehetne használni a pályázati támogatást. 
 



13 
 

 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

85/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága által „Kulturális alapellátás 
támogatására”  kiírt pályázatot megpályázza. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. november 6. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
i) Együttműködési Megállapodás 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tanulók 50 órás közösségi 
szolgálat kötelezettsége teljesítésére javasolja az együttműködési megállapodás megkötését a 
Veszprémi SZC Szent- Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
intézménnyel. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési Megállapodást. Elmondja, 
hogy az önkormányzatnak az összes pápai tanintézménnyel és egy zánkai iskolával is van már 
megállapodása. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
hatalmazza fel a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

86/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi SZC Szent- 
Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma intézménnyel, a 
tanulók 50 órás közösségi szolgálat kötelezettsége teljesítésére kötendő 
Együttműködési megállapodás-tervezetet elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
j) Homokbödöge Óvoda konyhai eszközei 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda többször jelezte már a 
képviselő-testület felé, hogy szükségük lenne az elhasználódott fazekak, lábosok, tányérok, 
evőeszközök, poharak stb. pótlására. Az előzetes becslések szerint ezek költsége 200 e. Ft körül 



14 
 

 

lenne. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a konyhai eszközökre 200 e. Ft kiadási 
előirányzatot biztosítsanak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a hibás jénai edényeket átvit-
ték a turistaházba. A munkások a turistaházból elvitték az összes kanalat, azt is lehetne majd 
venni. 
 
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a mikrohullámú sütő a konyhából 
lekerül a turistaházba, és helyette lesz véve a konyhára. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

87/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
elhasználódott konyhai eszközei (fazekak, lábosok, tányérok, evőeszközök, poharak 
stb.) pótlására – költségvetése terhére – 200 e. Ft kiadási előirányzatot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

k) Fásítás Homokbödögén 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Gyimóthy Róbert erdész ajánlott 
fel térítésmentesen az önkormányzatnak hársfákat a közterületek fásításához. El kellene dönteni, 
hová ültessék a fákat.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy 8 db-ot lehetne ültetni a teme-
tő elé, a Kálomista közbe fenyőfát kért. 
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy kellene egy fűzfa a nagy játszótér-
re, mert a meglévőt már nem lehet megmenteni. Véleménye szerint a posta kertbe is lehetne fá-
kat telepíteni.  
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a posta kertben parkolót kel-
lene kialakítani. Lehetne oda fákat telepíteni, olyan távolságban, hogy a jövőbeni gépkocsi par-
kolást a megnövő fák ne akadályozzák. 
 
Török Ottó  képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a posta kertbe a Balaton parthoz hason-
lóan lehetne ültetni a parkolókhoz pár db fát.  
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a központi buszmegálló mögé is le-
hetne ültetni egy fát. 
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Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy 15 db fát fog kérni az önkor-
mányzatnak. 
 
Áldozó Péter polgármester javasolja, hogy foglalják határozatba a fásítást. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

88/2017.(X.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge község 
közterületeinek fásítását határozza el, erre a célra 15 fát telepít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
l) Polgármesteri tájékoztató 
la) Napelempark létesítéséhez terület ajánlása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy telefonon keresték meg, homok-
bödögei napelempark létesítésével kapcsolatban. Homokbödöge község belterületén szeretnének 
létrehozni egy napelemparkot, kb. 1 ha-ra lenne szükségük. Pár százezer forint iparűzési adóbe-
vétele lenne belőle a falunak. Dózsa utcai telkek lennének jók, mert azokon keresztül megy a 
már meglévő vezeték. A területeket megvételre szeretnék, nem bérbe, az önkormányzat területet 
viszont nem akar eladni. E-mailben ajánlott önkormányzati tulajdonban lévő külterületi, ill. egy 
belterületi ingatlant erre a célra, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
lb) SEDUM Kft. tartozása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a SEDUM Kft. levelét. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Sedum Kft. még mindig tartozik az önkormányzatnak. 
Telefonon nem érhető el a cég, ha pedig ügyvéddel felszólítják őket, akkor utalnak két havi 
tartozást. Ha 30 napon belül nem fizetik meg a tartozásukat, akkor folytatódik tovább a 
felszámolási eljárás. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
lc) Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat működési költségeiről tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Nagytevel Község 
Önkormányzat Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat működési költségeiről szóló 
tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
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Elmondja, hogy Adásztevel Község Önkormányzat fizeti a legtöbb hozzájárulást, pedig ott nincs 
is védőnői tanácsadásra alkalmas helyiség. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, lehet, hogy a Szabadság és Dózsa utca kö-
zötti összekötő utat – térítésmentesen - mart aszfalttal le tudja majd önteni. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 54 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


