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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 29. napján 18 órakor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 29. 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 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./ Homokbödöge község közcélú közvilágítási használati megál-                    Áldozó Péter                                 
     lapodása                                                                                                          polgármester                                                             
                             
2./ Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatára                                            Áldozó Péter                                    
                                                                                                                              polgármester 
 
3./ Rendőrkapitányság Pápa támogatásának elszámolása                                    Áldozó Péter                                    
                                                                                                                              polgármester                            
                                                                                                                                                                                                                     
4./ Medicopter Alapítvány támogatás kérelme                                                     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 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 és 
127/2017.(XII.28.) és 128/2017.(XII.31.) számú lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 
 

Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek1 fő részére rendkívüli települési tá-
mogatás megállapítása; 1 fő részészére családi települési támogatás megállapítása; 1 fő részére 
szociális étkeztetés biztosítása. 
 
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 közcélú közvilágítás használati megállapodása 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti az E-ON a napirendi ponttal kapcsolatos elő-
terjesztését és megállapodás-tervezetét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az általa már aláírt használati megállapodást – az előzetes 
megbeszélések alapján - hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Csóton ledes közvilágítás van. Az a 
baj vele, hogy minden oszlopra kell rakni, mert csak fókuszáltan világítja meg az alatta lévő terü-
letet. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a ledes közvilágításnál a megvilágított terület ki-
sebb a jelenleginél. 
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Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy régebben arról volt szó, hogy az iz- 
zók kicserélése után is ugyanannyi áramot fizet az önkormányzat, csak amennyivel kevesebb a  
fogyasztás, a többletet oda kell fizetni az E-ON-nak, a fejlesztés finanszírozása fejében. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, meghozta következő határozatát:  
 

1/2018.(I.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az E-ON Észak-dunántúli 
Áramszolgáltató Zrt-vel (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., adószám:10741980-
2-08, cégjegyzék szám:08-10-001534) kötött, 2017. november 09. napján kelt, Ho-
mokbödöge község közcélú közvilágítási használati megállapodását jóváhagyja. 
A közcélú közvilágítási használati megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
2./ N a p i r e n d :  Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára 
  E l ő a d ó :       Áldozó Péter polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatal vezetője kérelmét és az általános iskola kötelező felvételt biztosító 
körzethatár-tervezetét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
valamint annak 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: 
 

2/2018.(I.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge telepü-
lés teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező felvételt 
biztosító 037098 – Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi u. 54.) és az Ugodi Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödögei 
Tagintézménye (8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-nevelési intéz-
ménnyel egyetért. A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d :  Rendőrkapitányság Pápa támogatásának elszámolása 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányságot 
20.000,-Ft támogatásban részesítette az előző évben az önkormányzat, a megállapodásnak 
megfelelően, most benyújtották a támogatás elszámolását, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A támogatást táblagépek beszerzésére fordították. Ezt 
követően részletesen ismerteti a Pápai Rendőrkapitányság elszámolását, melyek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület az 
elszámolást fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

3/2018.(I.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Pápa 
(8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) 2018. január 3. napján kelt, támogatás elszámolását el-
fogadja. 
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
4./ N a p i r e n d :    Medicopter Alapítvány támogatás kérelme 
   E l ő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Medicopter Alapítvány 
támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy 10.000,-Ft támogatást állapítson meg a képviselő-testület a kérelmezőnek. A 
határozatba foglalják bele a következőket: 
A forrás felhasználásának célja: Intraosszeális eszköz beszerzése. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2018. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2018. 
december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2019. január 15-ig Homokbödöge Község 
Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Török képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a pol-
gármestert a megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

4/2018.(I.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány 
(H-1083 Budapest, Rákóczi út 51.) részére – költségvetése terhére -  10.000,-Ft 
támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: Intraosszeális eszköz beszerzése. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2018. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámo-
lóval, 2018. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2019. 
január 15-ig Homokbödöge Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a támogatás 
átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. február 13. 
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) Soros -terv, Soros irodák 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti dr. Kovács Zoltán 
országgyűlési képviselő 2018. január 2. napján kelt levelét, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslatnak megfelelően, hozza meg határozatát a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
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5/2018.(I.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük 
meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
1. Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-

tervet, és azt, hogy Homokbödöge településen bevándorlásszervező irodát 
működtessenek. 

2. Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv 
és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 5. 
Felelős:  Áldozó Péter polgármester 
               Kelemen László jegyző 
 
 

b) „Kultúrházak éjjel-nappal” országos közművelődési akció 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az NMI Művelődési Intézet 
szervezésében országos közművelődési akció indult, mely 2018. február 2-4. között kerül 
megrendezésre. Felkérték a településeken élőkért dolgozó közművelődési intézményeket és 
szervezeteket, hogy vegyenek részt a 2018. évi eseménysorozatban. A Homokbödögén dolgozó 
kulturális közfoglalkoztatott 2018. február 3. napjára összeállított egy farsangi programot, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti a programot, melynek kb. 20.000,-Ft lenne a költsége. Ebből kb. 10.000,-Ft 
az Artisjus felé, a báli zeneszolgáltatás után fizetendő jogdíj, 10.000,- Ft pedig a gyermekeknek 
szervezett vetélkedők során, a résztvevőknek kiosztott ajándékok költsége. Javasolja, hogy a 
farsangi programot fogadja el, s a rendezvény megszervezését a költségek átvállalásával segítse a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

6/2018.(I.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az NMI Művelődési Inté-
zet (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.) által indított országos közművelődési akció 
részeként, Homokbödögén 2018. február 3. napjára szervezett farsangi programot el-
fogadja, megrendezésére 20.000,-Ft támogatást állapít meg. 
A farsangi program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. február 1. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 

c) Belső ellenőrzési terv 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Társulás elnöke előterjesztését és a belső ellenőrzési vezető által készített, 
2018. évi Belső Ellenőrzési Tervet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Elmondja, hogy a belső ellenőrzés segíti azt, hogy az önkormányzat gazdálko-
dása a jogszabályoknak megfeleljen, nem a szankcionálás a célja. Javasolja, hogy a Belső Ellen-
őrzési Tervet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 

                
7/2018.(I.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat 2017.  november 24. napján kelt, 2018. évi Belső Ellenőrzési Tervét 
elfogadja. 
A Belső Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 14. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az iskolai átjáró ajtóról kért áraján-
latot. 300.000,-Ft-ért csinálnák meg, amit nagyon drágának talál, ezért most nem lesz megren-
delve. 

Elmondja, hogy Gannára, az Esterházy mauzóleumba szerveznek kirándulást az időseknek. 
2018. február 9-én, délután 3 órakor lesz az indulás. Az érdeklődőket szívesen várják. Eddig 20 
fő jelentkezett. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy Buda Zoltán ács megnézte a színpadot a kultúrház 
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ban. Az egyik lehetőség, hogy kicseréli az összes gerendát, de az több százezer forintba és több 
napos munkába kerülne. Másik lehetőség, hogy csinál két állószéket a színpad alá, ami több mint 
10 évet kibírna. 
 
Áldozó Péter polgármester véleménye szerint ezt a munkát a kis értékű beruházásra szóló pá-
lyázat keretében meg tudnák csinálni. 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a felső réteget is ki kell cserélni, 
mert egyes helyeken el van rohadva az alsó deszka. Javasolja, hogy rendesen legyen megcsinál-
va. 
 
Áldozó Péter polgármester javasolja, hogy a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza rá. 
 
Lukács Katalin alpolgármester kéri, hogy a régi könyvtár helyén maradjon meg az internet, 
mert nagyon sok levéltári anyag van, amit digitalizálni kell. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 
régi könyvtár és a klubhelyiség közötti boltívet a férje kibontja, és a kinti lépcsőt is segít szintez-
ni a zsaluzást követően. A vasgyűjtésből összegyűlt pénzből a belső munkálatokat szeretnék 
megcsinálni. 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy nem maradhat meg a régi helyiségben 
az internet, mert az a könyvtáré. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kéri, hogy a szelektív hulladékgyűjtők környékét takarítsák a 
közmunkások. 
 
Válasz: 
 
Rajkovics Attila képviselő válaszában elmondja, hogy rendszeresen oda irányítja őket, mindig 
takarítják. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 18 óra 44 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 

 


