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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 24. 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. szeptember 24. 

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 Farkas Árpád Pál képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 
- Tóth Zoltán HVB elnök 
 

A lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 4 képviselő és egy képviselő-jelölt jelen 
van.  
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló, a polgármesteri döntésekről szóló tájékoztató 
és a napirend tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy Török Ottó képviselő lemon- 
dott a tisztségéről. Ezt követően részletesen ismerteti a képviselő lemondását, melynek másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése szerint: 
„ (1) Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő leg-

több szavazatot elért jelölt lép.” 
A 2014. október 12-i települési önkormányzati képviselők választásáról szóló szavazóköri jegy-
zőkönyv szerint Homokbödögén Farkas Árpád Pál következik 122 szavazattal. Megkérdezi Far-
kas Árpád Pál urat, hogy vállalja-e a képviselői tisztséget? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő-jelölt  vállalja a képviselői tisztséget. 
 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzati képviselőnek – 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint, a képvise-
lő-testület előtt, a törvény 1. melléklete szerinti szöveggel esküt kell tenni és erről okmányt kell 
aláírni. Felkérem Tóth Zoltán urat, Homokbödöge Választási Bizottság elnökét, hogy vegye ki az 
esküt a képviselő-jelölt úrtól, s a képviselői megbízólevelet adja át. 
 
Tóth Zoltán Homokbödöge Választási Bizottság elnöke felkéri Farkas Árpád Pál képviselő-
jelöltet, hogy mondja utána az eskü szövegét: 
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„Én, ………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Ho-
mokbödöge önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Homokbödöge fejlődés-
ének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

Farkas Árpád Pál képviselő leteszi a képviselő-testület előtt az esküt. 

Tóth Zoltán Homokbödöge Választási Bizottság elnöke felkéri Farkas Árpád Pál képviselőt, 
hogy írja alá az esküokmányt. 
 
Farkas Árpád Pál képviselő aláírja az esküokmányt. 
 
Tóth Zoltán Homokbödöge Választási Bizottság elnöke átadja Farkas Árpád Pál képviselőnek 
a megbízólevelét. 
 
Jelenlévők gratulálnak Farkas Árpád Pál képviselőnek az önkormányzati képviselői tisztségéhez. 
 
Áldozó Péter polgármester 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./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat               Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
                                                                                                               
2./ Gördülő Fejlesztési Terv                                                                                Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
 
3./ Intézményi térítési díj megállapítása                                                              Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
 
4./ Homokbödöge Óvoda nyitva tartása, indítható óvodai csoportok száma       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: 
 
                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést a 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 és 39/2018.(VII.30.) számú lejárt határide-
jű határozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 50 fő részére tanévkezdési települési 
támogatás megállapítása; 8 fő részére családi települési támogatás megállapítása, 1 fő kérelme 
elutasítása; 6 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 2 fő részére méltányossá-
gi közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 1 fő lakhatási települési támogatás kér-
elme elutasítása; 1 fő szülési települési támogatás kérelme elutasítása; 3 fő részére gyermekét-
keztetési települési támogatás megállapítása; 1 fő szociális étkeztetése 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 :   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat                 

E l ő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
       (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő megküldte a pályázati csatlakozás előterjesztését és a csatlakozási nyilatkozatot, az eljá-
rásrendet és ütemtervet, melyek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Elmondja, hogy már hagyományosan, minden évben támogatást nyújt a pályázat keretein 
belül az önkormányzat a felsőoktatási hallgatóknak, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiataloknak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést, a csatlakozási nyilatkozatot, az 
eljárásrendet és ütemtervet. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a csatlakozási nyilatkozatnak 
megfelelően, hozzák meg a döntésüket. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a pályázathoz való csatlakozást, az ennek megfelelő döntés 
meghozatalát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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                        40/2018.(IX.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak 
megfelelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános Szer-
ződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírá-
sa, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének to-
vábbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak-
nak megfelelően jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett pá-
lyázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meg-
határozott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fon-
tosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati ki-
írás feltételeivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 28. 

       Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
2./ N a p i r e n d :   Gördülő Fejlesztési Terv                                                                                       

E l ő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű 
Zrt. által megküldött előterjesztést, melyek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Elmondja, hogy a szennyvíz rendszeren két szivattyú működik. Elméletileg, 
amikor az egyik dolgozik, a másik pihen, mert időszakosan mennek, van rajtuk egy időkapcsoló. 
Gyakorlatilag azonban - mivel több fogyasztó illegálisan belekötötte a rendszerbe a csapadékvi-
zet - folyamatosan mennek a szivattyúk, s így hamar tönkremennek. Javasolja, hogy a képviselő-
testület az előterjesztésbe foglalt határozat-tervezeteket fogadja el. 
 
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 következő határozatait: 
 
                        41/2018.(IX.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek határozata: 
1. Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 
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2019-2033. időtávra szóló SZ02 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó Gör-
dülő Fejlesztési Tervet megtárgyalta. 
a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és 
vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 

b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyon-
kezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előter-
jesztés szerinti beruházási tervét. 

c) A b) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fej-
lesztések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felme-
rüléskor mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Pápai 
Víz- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatalhoz. 

A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

                        42/2018.(IX.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
1. Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 
2019-2033. időtávra szóló V11 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó Gör-
dülő Fejlesztési Tervet megtárgyalta. 
a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és 
vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 

b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyon-
kezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előter-
jesztés szerinti beruházási tervét. 

c) A b) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fej-
lesztések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felme-
rüléskor mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Pápai 
Víz- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatalhoz. 

A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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43/2018.(IX.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok 
közös tulajdonában lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek) 2019-2033. 
évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv önkormányzatot terhe-
lő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban 
foglaltak szerint, a mindenkori éves költségvetésébe betervezi, annak felmerülé-
sekor biztosítja. 
A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Intézményi térítési díj megállapítása                                                                                              
   E l ő a d ó :   Áldozó Péter polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Társulás elnökének előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy Gic Község Önkormányzata nyújt támoga-
tást a házi segítségnyújtáshoz. A társulás tag önkormányzatainak egyet kell értenie a Társulás 
Társulási Tanács 9/2018. (V. 23.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányza-
ti rendeletben történő megállapításával, hogy Vaszar Község Önkormányzat a rendeletébe be-
építhesse. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő határozat-
tervezetet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

44/2018.(IX.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Ön-
kormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 9/2018. (V. 23.) határoza-
tával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő meg-
állapításával egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. október 9. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Óvoda nyitva tartása, indítható óvodai csoportok száma        
E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében ismerteti a Homokbödöge Óvoda vezetője kérel-
mét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a kérelemnek megfelelően, hozzák meg határozatukat. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál 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: 
 

45/2018.(IX.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott jog-
körében eljárva, a Homokbödöge Óvoda intézményének nyitva tartási idejét és a 
2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők sze-
rint határozza meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 Hétfő:  7.00 - 16.00 2018.09.01. – 2019.08.11.  
 Kedd:  7.00 - 16.00  2019.08.26. – 2019.08.31.  
       Szerda:  7.00 - 16.00  
       Csütörtök:  7.00 - 16.00 
        Péntek:  7.00 - 16.00 
Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú gyermekcsoport. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. október 9. 
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) Homokbödöge Óvoda színházbérlet kérelme 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Homokbödöge Óvoda vezetője 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, a szociálisan rászorult óvodás gyermekek színház bér-
letének átvállalását kérte. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
támogassák az intézményvezető kérelmét.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy minden évben támogatni szokta a 
képviselő-testület a rászoruló óvodásokat, hogy anyagi okok miatt senki ne maradjon ki a szín-
házlátogatásból. Egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

46/2018.(IX.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvo-
da (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) következő óvodásainak Pápai Jókai Mór 
Művelődési és Szabadidő Központban szervezett Mirr-Murr színházi bérletének 
3.400,-Ft/fő költségét – költségvetése terhére - átvállalja: 

1. Toki Luca 
2. Bogdán Benett 
3. Bogdán Vilma 
4. Both Sára 
5. Szalai Konrád 
6. Pusztai Karsa Botond 
7. Tunner Máté 

A gyermekek színház bérletének összes költsége:   23.800,-Ft. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. október 9. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
b) Védőnői és iskola egészségügyi szolgálat 2018. I. félévi működési költségeiről szóló tájé-

koztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Nagytevel Község Önkor-
mányzat tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Elmondja, hogy a gyermeklétszám arányában kerültek felosztásra a költségek. Korábban 
már szerették volna megbeszélni a védőnői feladatellátást Orbán Sándor nagyteveli polgármester 
úrral, de nem sikerült. Jelenleg Schuszter Tamásné látja el az Ugodi Körzetben is a védőnői fel-
adatokat, az ugodiak mégsem járulnak hozzá többel. Nem érti, ha 8 órában el tudja látni a felada-
tát így, hogy Ugodon is dolgozik, akkor miért Homokbödögéhez számlázzák ki a 8 órás munka-
bérét? 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy amíg nem volt béremelés az egészségügyben, még ka-
pott is vissza pénzt az önkormányzat, de azóta rá kell fizetni. A kimutatásban látható, hogy a 
bérköltség és járulékai teszik ki a költségvetés döntő részét, a dologi kiadások minimálisak. 
 
Farkas Árpád Pál képviselő véleménye szerint utána kell érdeklődni annak, hogy milyen mó-
don végzi a helyettesítést a védőnő az ugodi körzetben. 
 
Áldozó Péter polgármester javasolja, hogy a tájékoztatót vegyék tudomásul. 
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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 Nagytevel Község 
Önkormányzat védőnői és iskola egészségügyi szolgálat 2018. I. félévi költségei-
ről szóló, 2018. augusztus 13. napján kelt tájékoztatóját tudomásul veszi. 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 

 
 
c) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az ANTSZ ellenőrzi az óvodáknál 
a Legionella kockázatbecslés és -értékelés meglétét, amit jogszabály ír elő. A kockázatbecslés és 
–értékelés Boncz Tibor munka- és tűzvédelmi szolgáltató vállalkozótól megrendelésre került. 
Ugyancsak megrendelésre került a vízvizsgálat is az ANTSZ Veszprémi Laboratóriumától, ami 
az értékeléshez szükséges. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet küldött levelet az önkormány-
zatnak, a közösségi színtérben közművelődési szakember alkalmazása és képzése tárgyban. Ezt 
követően részletesen ismerteti a levelet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az NMI-n keresztül megszűnt a kulturális közfoglalkoztatási 
program. 600.000,-Ft-os célzott támogatásból olyan személyt kell alkalmazni, akinek megvan a 
kulturális végzettsége. A támogatás nagyon kevés, de társulásban is ellátható ez a feladat. Lehe-
tőség van olyan személyt is alkalmazni, akinek nincs meg a végzettsége, de 2021. január 1-jéig 
meg kell szereznie, aminek a költségét a Magyar Állam magára vállalja. A 600.000,-Ft 4 órás 
foglalkoztatásra sem lenne elég. Össze kellene fogni más településekkel, esetleg másodállásban, 
vagy megbízási díj fejében is el lehetne látni ezt a feladatot. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szerdán jön egy mérnök, árajánlatot ad a sportpálya felújításá-
ra, a „gumicsontos”-ra és öntött gumisra is. 
 
A Bödögei Komédiák Fesztivál nagyon jól sikerült, a pályázati támogatásnak köszönhetően csu-
pán 91.000 Ft-ba került az Önkormányzatnak a fesztivál lebonyolítása. 
 
Az árkok nagyon rendezetlenek Homokbödögén, és a tűzgyújtás sem a rendeletben foglaltaknak 
megfelelően történik, ezért kiküldtek egy tájékoztatót a lakosság részére. Ennek a szórólapnak a 
másik oldalán pedig az önkormányzat 2018. II. félévi rendezvényei szerepelnek. Mindegyik ad-
venti programkor tartanának játszóházat a kultúrházban. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a legionárius betegséget okozó bak-
térium a vízben szaporodhat el, 25-50 ºC között él. Ezért ha alacsonyabb hőmérsékleten van a 
melegítő bojler, abban elszaporodhat, és a tüdőbe kerülve betegséget okoz. Emiatt a bojlereket 
hetente egyszer fel kell fűteni 70 ºC-ra. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 09 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 
 


