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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 10. 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. december 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 Farkas Árpád Pál képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

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

A lakosság részéről megjelent: 1 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.  
 
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./ Homokbödöge község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabá-          Áldozó Péter      
     lyozási Tervéről szóló rendelet módosítása                                                    polgármester 
                                                                                                                    
2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fize-          Áldozó Péter                                                                                                                   
      tendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása                    polgármester                                                                        
                              
3./ Homokbödöge Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Prog-          Áldozó Péter      
     ramja módosítása                                                                                             polgármester 
 
4./ Pályázat – „Homokbödögei Általános Iskola bitumenes kézilabda pá-           Áldozó Péter      
      lyájának felújítása”                                                                                           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 jelen-
tést az 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 és 58/2018.(X.29.) számú lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 3 fő részére rendkívüli települési tá-
mogatás megállapítása; 7 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 3 fő részé-
re gyermekétkeztetési települési támogatás megállapítása; 2 fő részére lakhatási települési támo-
gatás megállapítása; 2 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 2 fő részére temetési 
települési támogatás megállapítása; 5 fő részére családi 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 :  Homokbödöge község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozá-

si Tervéről szóló rendelet módosítása                                                     
    E lő a d ó :   Áldozó Péter polgármester 
        (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a törvényességi felhívás és tájé-
koztató másolatát a képviselők megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően ismerteti a felhívást 
és tájékoztatót. A jegyző úr elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képvi-
selők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesz-
tést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 
                        6/2018.(XII.21.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek önkormányzati rendelete Homokbödöge község Helyi Építési Szabályza-
táról, valamint Szabályozási Tervéről szóló 13/2009.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete módosításáról:                         
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

   
2./ N a p i r e n d :  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizeten-

dő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása                     

   E l ő a d ó :   Áldozó Péter polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr – a pénzügyes kollé-
ganővel és az óvodavezetővel egyeztetve - elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, 
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismer-
teti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy muszáj változtatni a térítési díjakon, 
mert nem jönnek ki a nyersanyagnormákból. Az óvodánál a nyersanyagárak emelkedtek, a pék-
áruknál az olcsóbb, egészségesebb péksütemények forgalmazása megszűnt, a gyümölcsök és 
zöldségek nagyon drágák. Ezek indokolják a térítési díj emelést, ami a tervezetben szerepel. Ja-
vasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő javasolja, hogy legyen egyforma az óvodás és iskolás térítési díj. 
 
Balogh Richárd homokbödögei lakos kérdezi, hogy a konyhán egy fővel kevesebb van, az be-
vételként nem jelenik meg sehol? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy így kevesebb a hiány. 
 
Hozzászólások: 
 
Balogh Richárd homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy szerinte a bérek teszik 
ki a kiadások nagy részét, nem a nyersanyagnorma. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a nyersanyag is nagyon drága. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő rendeletét: 
 
                        7/2018. (XII.21.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek rendelete, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2017.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete módosításáról: 
 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Prog- 
                                 ramja módosítása                                                                                              
     E l ő a d ó :   Áldozó Péter polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Esélyegyenlőségi Programot 
újabb 5 évre meg kellett határozni. Rozs József Gáborné főmunkatárs sokat dolgozott a HEP 
módosításán. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a HEP-et, melyet a képvise-
lők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el 
Homokbödöge Község Önkormányzat 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy 100 fővel kevesebb Homokbödöge község lakossága, 
mint 1990-ben. A HEP 7. oldalán a 2016. évi természetes szaporodást -8-ra ki kell javítani, mert 
nem jó a kivonás. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 59/2018.(XII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. december 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Pályázat – „Homokbödögei Általános Iskola bitumenes kézilabda pályá-             
                                 jának felújítása”                                                                                            

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

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Homokbödögei Általános 
Iskola bitumenes kézilabda pályájának felújítása ügyében beérkezett árajánlatokat, melyet a kép-
viselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot, a 
Via Vomito Mélyépítő és Szolgáltató Kft. Árajánlatát fogadja el a képviselő-testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Balogh Richárd homokbödögei lakos kérdezi, hogy új aszfaltot kap a pálya? A repedés el fog 
tűnni? 
 
Válasz: 
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Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy nem lesz új aszfalt, hanem szegélyt épí-
tenek és kiegyenlítést fog kapni a pálya. Rajkovics Attila karbantartó és dolgozói levágják majd 
a széleket. Az aszfalt nem fog látszódni, mert 6 - 8 cm-es gumi lesz rajta. 
 
Hozzászólás: 
 
Balogh Richárd homokbödögei lakos kérdezi, hogy van alapja a pályának, nem fog megsüly-
lyedni? 
 
Válasz: 
 
Németh István képviselő válaszában elmondja, hogy van alapja, annak idején ki lett szedve az 
alapja, kaviccsal és murvával lett feltöltve, kb. 40 cm vastagon. 
 
Hozzászólás: 
 
Balogh Richárd homokbödögei lakos kérdezi, hogy háló is van az árajánlatban a kapukhoz? 
 
Válasz: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy az árajánlatban csak a gumi van, a háló nagyon drá-
ga lenne. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy a kapukat vissza lehet rakni, azokat még ő csinálta 15 
éve, azok jók. Régi háló még van a nagy focipályán, azokat be lehetne hozni. Támogatja a pol-
gármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a szerződés aláírásá-
ra. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

60/2018.(XII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Via Vomito Kft. 
(8200 Veszprém, Kádártai út 27., adószám: 14928978-2-19) „Homokbödögei Ál-
talános Iskola bitumenes kézilabda pályájának felújítása”-ra benyújtott, 2018. 
november 20. napján kelt, bruttó 14.972.316,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi.                                                                                       
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. december 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) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodása módo-     
    sítása 
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Áldozó Péter polgármester polgármester részletesen ismerteti a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás elnökének előterjesztését, a Társulási Megállapodás 18. 
Módosítását, valamint Egységes szerkezetét, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a lakosságszám változás átvezetésre került, 
Bakonytamási pedig kilépett a sportfeladatokból, ezért módosul a Társulási Megállapodás. 
Javasolja, hogy a Társulási Megállapodás módosítását és egységes szerkezetét hagyja jóvá 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 következő határozatát: 
 

61/2018.(XII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 18. 
Módosítását, valamint Egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja.  
A Megállapodás Módosítás és Egységes szerkezete a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2018. december 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Belső Ellenőrzési Terv         
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás megküldte az önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervét. Ezt 
követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a Belső Ellenőrzési Tervet. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Belső Ellenőrzési Tervet fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő egyetért a Belső Ellenőrzési Terv elfogadásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

62/2018.(XII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervét elfogadja. 
A Belső Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 25. 
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Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Villamosenergiavételi szerződés 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy minden felhasználónak a tárgyév 
november 30-ig szerződést kell kötnie egy szolgáltatóval. Ezt követően részletesen ismerteti az 
E-ON előterjesztését és az általa is aláírt villamos energia adásvételi szerződést, melynek máso-
latát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek a 
szerződés jóváhagyását. 
 
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 következő határozatát: 
 

63/2018.(XII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a homokbödögei köz-
intézmények villamos energia ellátására, az E-ON Energiakereskedelmi Kft.-vel 
(9002 Győr, Pf.:205, adószáma: 24765648-2-44, cégjegyzék szám: Cg.01-09-
181155) kötött, 2018. november 12. napján kelt Adásvételi Szerződést jóváhagy-
ja. 
Az Adásvételi Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. december 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Pályázat – Járási Startmunka mintaprogram 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Belügyminisztérium meghirdet-
te a 2019. évi Járási startmunka mintaprogramot. Az önkormányzat ismét pályázhat startmunká-
ra, szociális ráépülő programban vesznek részt, 6 fővel. Külterületi és belterületi utak javítása, 
járdaépítés (Jókai, Dózsa, Petőfi utca) szerepel majd a programban. Ha szükséges, gépi munkát 
is tudnak kérni. Kért egy szakértői véleményt a Kossuth utcai járdára, mely szerint, ha a start-
munka program keretében elkezdik a felújítást, akkor a Modern falvak programban már nem pá-
lyázhatnak rá. Nem szükséges, hogy önkormányzati tulajdonban legyen a járda. Javasolja, hogy 
a képviselő-testület támogassa az önkormányzat kérelmének benyújtását a 2019. évi Járási start-
munka mintaprogramra, és pozitív elbírálás esetén a szükséges közbeszerzési eljárások megindí-
tását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a pályázat benyújtását, javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármester urat a támogatási kérelem határidőben történő benyújtására. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

64/2018.(XII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 
által meghirdetett, 2019. évi Járási startmunka mintaprogramra az önkormányzat 
kérelmének benyújtását támogatja. Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület 
támogatja az estlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem határidőben történő benyúj-
tására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.                     
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

e) Pályázat – TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00003 Homokbödöge iskolaépület energetikai 
korszerűsítése            

     
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a projekt megvalósítása céljából, 
2017. év augusztus 1. napján megtartott képviselő-testületi ülésen elfogadták a legkedvezőbb 
árajánlatokat a kőműves munkákra, a fűtésszerelésre, a napelemes rendszer kialakítására és 
világításkorszerűsítésre, valamint a nyílászárók cseréjére. Az anyagok és eszközök nem az 
ajánlatot adó vállalkozóktól, hanem közvetlenül az anyagot forgalmazó cégektől kerültek 
beszerzésre. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy utólagosan fogadja el a kivitelezői 
árajánlatokon előbb említett változtatást, végül is a beruházás végső árai nem változtak. A 
határozatra a pályázat elszámolásához van szükség. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2018.(XII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyöntetűen, 
utólagosan elfogadja a 2017. augusztusában, a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00003 
számú pályázat keretében bekért, a Homokbödöge iskolaépület energetikai 
korszerűsítésével kapcsolatos kivitelezői árajánlatokon végzett azon változtatást, 
amely szerint az anyagok és eszközök nem az árajánlatot adó vállalkozóktól, 
hanem közvetlenül az anyagot forgalmazó cégektől kerültek beszerzésre. A 
képviselő-testület a módosítást arra tekintettel fogadja el, hogy a beruházás végső 
árai végül nem változtak. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                   
Határidő: 2018. december 25. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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f) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az adventi ünnepségsorozat eddig 
jól sikerült. Vasárnap fél 3-tól lesz a gyerekek műsora. Forralt bor és tea készítéséhez kéri a kép-
viselők segítségét, 2 órára javasolja a találkozót. Utolsó vasárnap 3 órakor kezdődik az adventi 
műsor. 
 
A vezető óvónő tájékoztatása szerint megint rossz a mikrofon, akadozik. Javasolja két mikrofon 
megvásárlását, melynek beszerzésére felkéri Németh István képviselőt. 
 
December 28-án, 6 órától tartanak egy rendezvényt a Művelődési Házban, amelyre szeretettel 
várják az önkormányzat és az óvoda dolgozóit, valamint a Szó és Kép Színpad és a Csiribiri 
színtársulat tagjait, Németh-Vékes Erzsébetet.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 10 millió Ft-tal több működési támogatást kap az önkormány-
zat jövőre, szociális keretre pedig 1,1 millió Ft-tal többet. Jelen pillanatban 34 millió Ft-ja van az 
Önkormányzatnak, melyből sportpálya 15 millió Ft, a tűzifa 1 millió Ft, rezsicsökkentés 1,3 mil-
lió Ft, kisösszegű beruházás 1,2 millió Ft, turistaház önrész 6 millió Ft, fűnyíró traktor 450 e. Ft. 
Az említett költségeket leszámítva, 10 millió Ft marad, melyből a járdafelújításhoz anyagvásár-
lással hozzá tud járulni az önkormányzat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a katolikus templom lépcsőhöz két oldalra kor-
látot javasol építeni, nemrég valaki jött le a lépcsőn, s beleesett az árokba. 
Sok helyen nagyon büdös füst szag van a faluban, nem tudja, mit égetnek, sokszor levegőt sem 
kapni, zárt ablak mellett sem. Legközelebb értesíteni fogja a katasztrófavédelmi szakembereket. 
Balogh Richárd homokbödögei lakos elmondja, hogy a Kultúrház bal oldalsó ajtaja nagyon 
nehezen nyílik. 
 
Válasz: 
 
Rajkovics Attila képviselő válaszában elmondja, hogy most már megjavították, jó a zár, de már 
valószínű nem sokáig működik. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a nyílt testületi ülést 18 óra 51 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


