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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 20. napján 10 órakor 
megtartott rendkívüli 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 2019. március 20. napján 

10 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Áldozó Péter polgármester, Lukács Katalin alpolgármester, 

Rajkovics Attila és Farkas Árpád Pál képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 

 
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 csak Németh István képviselő hiányzik, 
aki előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai képviselő-
testületi ülésen. A rendkívüli ülés összehívását a költségvetési és településképi rendeletek 
módosítása indokolta. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :       E l ő a d ó : 
 
1./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése módo-         Áldozó Péter      
     sítása                                                                                                                polgármester 
 
2./ Homokbödöge község településkép védelméről szóló rendelet módo-         Áldozó Péter      
     sítása                                                                                                                polgármester 
 
3./ Intézmény átszervezésekről vélemény kérés                                                   Áldozó Péter                                                                                                                   
                                                                                                                              polgármester 
                                                                                                                                                                                        
4./ Vegyes ügyek                                                                                                   Áldozó Péter      
                                                                                                                               polgármester 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 4 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, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a jelentést a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 és 16/2019.(II.11.) 
és 17/2019.(II.15.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 10 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 2 fő részére 
közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 1 fő szociális étkeztetése engedélyezése. 
 
Ezt követően javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosítá- 
                                 sa 
      E l ő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Belügyminisztérium által nyúj-
tott pályázati támogatással kapcsolatban módosítania kell az önkormányzatnak a 2019. évi költ-
ségvetését. A rendelet-tervezetet és előterjesztését a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasol-
ja, hogy a képviselő-testület fogadja el az önkormányzat költségvetése módosítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő támogatja a költségvetési rendelet módosítását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:  
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2/2019.(III.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

2./ N a p i r e n d : Homokbödöge község településkép védelméről szóló rendelet módosítása                           
      E l ő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal törvényességi felhívását, a jegyző úr által elkészített rendelet-tervezetet és előter-
jesztését, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület fogadja el a településképi rendelet módosítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő egyetért a településképi rendelet módosításával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:  
 

3/2019.(III.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, Homokbödöge Község településkép védelméről 
szóló 2/2018.(V.8.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

3./ N a p i r e n d :  Intézmény átszervezésekről vélemény kérés                                       
   E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Tankerületi Központ 
kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy megkérdezte a tagintézmény vezetőt, hogy eddig is benne volt-e a szakmai dokumentum-
ban a fogyatékkal élő gyerekek felvétele? Nagyné Toricska Anita igennel válaszolt a kérdésére. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az átszervezésekkel értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy az Ugodi Iskola szakmai dokumentumában is 
szerepel a sérült, fogyatékos gyerekek felvétele. Mivel a homokbödögei tagintézmény kis iskolá-
nak számít, intenzívebben tudnak foglalkozni a beszélni nem tudó, problémás gyerekekkel. 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy miért kell 1 tanulóra 1 pedagógust alkalmazni? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő válaszában elmondja, hogy amíg a Pápai Tankerületi Központ fi-
zeti a pedagógust, legyen. 
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Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy Ugodról is járnak ide Homokbödögére beszéd-
hibás, visszahúzódó gyerekek, s szépen haladnak a tanulásban és a személyiség fejlődés terüle-
tén. Támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait:  
 

18/2019.(III.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Homokbödögei Tagintézménye (8563 Homokbödöge, Jókai u. 6.) telephelyként való 
tovább működésével egyetért. 

     Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. április 4. 

 Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 
19/2019.(III.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyének (8564 
Ugod, Petőfi Sándor u. 54.) és a Homokbödögei telephelyének (8563 Homokbödöge, 
Jókai u. 6.) zeneművészeti ággal való bővítésével egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. április 4. 

 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) Pályázat benyújtása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Falu Program pályáza-
tán belül – az előzetes képviselő-testületi megbeszélés alapján - a Homokbödöge Művelődési 
Ház színpadjának felújítását, a színpad függöny, valamint az oldalajtók cseréjét szeretnék meg-
valósítani. Javasolja, hogy ezt foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő javasolja, hogy hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert,  
hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

20/2019.(III.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi Magyar Falu 
Program keretében pályázatot nyújt be a Homokbödöge Művelődési Ház (8563 Ho-
mokbödöge, Kossuth u. 90.) színpadjának felújítására, a színpad függöny, valamint 
az oldalajtók cseréjére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben 
gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. április 4. 

 Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Belső ellenőrzés 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Bocskay és Társa Bt. megküldte 
Homokbödöge Község Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelenté-
sét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti a jelentést. Javasolja, hogy az Összefoglaló jelentést 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, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

21/2019.(III.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bocskay és Társa Bt. 
(8200 Veszprém, Jutasi u.91.) Homokbödöge Község Önkormányzat 2018. évi belső 
ellenőrzéséről szóló, 2019. február 15. napján kelt Összefoglaló jelentését elfogadja. 
Az Összefoglaló jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 4. 

 Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Ingatlan vásárlási kérelem 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Lovászi Gábor Homokbödö-
ge, Dózsa u. 43. szám alatti lakos kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkap-
ták, tanulmányozhatták. Az ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálko-
dás szabályairól szóló 10/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerint forgalom-
képes, elidegenítésének nincs akadálya. Az alpolgármester asszonnyal és a képviselőkkel járt a 
helyszínen, javasolja az ingatlan elidegenítését a megajánlott vételáron a kérelmezőnek. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja az ingatlan eladását. A telek végében lévő akácfákat az 
önkormányzatnak az elidegenítés előtt le kell termelni. 
 
Farkas Árpád Pál képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával, s az előtte szóló képvise-
lővel. Az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos költségeket a vevőnek kell fizetni.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

22/2019.(III.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lovászi Gábor 8563 Ho-
mokbödöge, Dózsa u. 43. sz. alatti lakos részére, 30.000,-Ft vételáron el kívánja ide-
geníteni a tulajdonában lévő, homokbödögei 2029 hrsz-ú, kivett megnevezésű, 1410 
m2 területű, zártkerti ingatlanát. 
Az adásvétel költségei a vevőt terhelik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 4. 

 Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Védőnői és iskola eü. szolgálat működési költségeinek alakulása 2018. évben 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Nagytevel község polgár-
mestere által megküldött, a védőnői és iskola egészségügyi szolgálat működési költségeinek 
2018. évi Elszámolását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Az első félévben 73.344,-Ft-ot kellett fizetni Homokbödöge Község Önkormányzatának az 
egész évi fizetési kötelezettsége 199.267,-Ft, tehát a második félévre 125.923,-Ft hozzájárulást 
kell még átutalni a gesztornak, Nagytevel Község Önkormányzatának. A kiadások adottak, a fi-
nanszírozással van baj. Az is csak plusz kiadást jelent, hogy külön orvosi rendelőt és külön vé-
dőnői tanácsadót kell fenntartani. Jó lenne ezt egy helyen megoldani. Javasolja, hogy a képvise-
lő-testület fogadja el az Elszámolást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Józsefné homokbödögei lakos elmondja, hogy az a baj, hogy évről évre kevesebb 
a gyerek, most nem is várható születés ebben az évben Homokbödögén, emiatt a finanszírozás 
csökken, a bérköltségek pedig növekednek.  
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy sajnos az orvosi rendelő és védőnői 
tanácsadó nem lehet egy helyiségben. Támogatja az Elszámolás elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
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23/2019.(III.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község Ön-
kormányzat (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.) a Nagyteveli Egészségügyi Körzet vé-
dőnői és iskola egészségügyi szolgálat 2018. évi működési költségeiről szóló, 2019. 
február 13. napján kelt Elszámolását elfogadja.   
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 4. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

e) LED közvilágítási lámpák 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kipróbálásra felszereltek 4 db 
közvilágítási LED-es lámpákat, 1 db 25 W-os és 3 db 40 W-os. Javasolja, hogy a lámpák lesze-
reltetéséről döntsön a képviselő-testület, mert 4 db lámpával nem lehet megoldani a közvilágí-
tást, s a próbaként felszerelt lámpák viszonylag drágák. Az egész falu közvilágítására fog majd 
árajánlatot kérni. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

24/2019.(III.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a ki-
próbálás céljából a homokbödögei közvilágítási oszlopokra felszerelt, 1 db 25 W-os 
és 3 db 40 W-os LED-es közvilágítási lámpákat leszerelteti, s visszajuttatja a Lumi-
no-Tech Kft-nek (H-1037 Budapest, Kunigunda útja 18.). 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 4. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

f) Iskolák felvételi körzete 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kor- 
mányhivatal Veszprémi Járási Hivatala vezetője rendelkezését az iskolák felvételi körzetéről, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
rendelkezést vegye tudomásul a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Veszprémi Járási Hivatala vezetője – iskolák felvételi körzetével kap-
csolatos – 1/2019.(II.27.) rendelkezését tudomásul veszi. 

 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a kertek alatt Kosztor Máté bérleti 
szerződés nélkül műveli az önkormányzat területét. Ki kellene ezt vizsgálni. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy Geiger Ferenc bejelentést tett a szomszédjában lévő 
(Kossuth u. 13.) romos, műveletlen ingatlanra. Nem régiben tűz keletkezett, nehezen tudták elol-
tani a kertszomszéddal, Horváth Tiborral a tüzet. Az idős tulajdonos meghalt, az örökösök nem 
foglalkoznak az ingatlannal. 
 
Farkas Árpád Pál képviselő elmondja, hogy a nyári forróságban még nagyobb a veszélye az 
öngyulladásnak. Véleménye szerint az önkormányzatnak meg kellene venni az ingatlant, vagy 
sajátítsák ki. 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy a szemétlerakással kapcsolatban van-e valami 
fejlemény? Nem is érti, hogy Simon Jánosék miért nem szóltak azonnal, mikor a szemetet kezd-
ték lerakni. 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a rendőrség megnézte, a tulajdonos saját 
területén van a szemét, igazából nem csinálnak semmit. Ha kapnak róla hivatalos értesítést, ak-
kor tudnak lépni, mert a pala akkor is veszélyes hulladék. A körzeti megbízott szerint is szabály-
talan ez a hulladéklerakás. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő javasolja, hogy várják meg a rendőrségi jegyzőkönyvet. 
 
 
Farkas Árpád Pál képviselő kérdezi, mi van a gyümölcsfákkal, s a virágmagokkal? 
 
Áldozó Péter polgármester megkéri Farkas Árpád képviselőt, hogy írja össze a virágmagok faj-
táját, mennyiségét, 30.000,- Ft értékben meg kell rendelni.  
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy többen jelezték, hogy van elektronikus hulladékuk, 
az önkormányzatnak csak a hivatal udvarára kell szállítania. 
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Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy el kell hozni az elektronikus hulladékot, s az udva-
ron lévővel együtt elvitetik, s érte pénzt kap majd a „Homokbödögért” Közalapítvány. 
 
                                 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 10 óra 41 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


