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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 22. napján 18 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. július 22. napján 

18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Áldozó Péter polgármester, Németh István, Rajkovics Attila és 

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

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 
 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Lukács Katalin alpolgármester hi-
ányzik, aki családi elfoglaltsága miatt előzetesen kimentette magát. Elmondja, hogy a rendkívüli 
ülés összehívására az SZMSZ módosítása és a rövid pályázati határidők miatt volt szükség. 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 Önkormányzat Szervezeti és Működési                  Áldozó Péter      
     Szabályzata módosítása                                                                                 polgármester                 
 
2./ Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag           Áldozó Péter      
     vásárláshoz kapcsolódó támogatására                                                           polgármester 
                            
3./ Pályázat – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócso-              Áldozó Péter      
     port „Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása”               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 határozatokról a 
soron következő, rendes ülésen fog beszámolni. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő 
polgármesteri döntések születtek: 3 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő 
részére szociális étkeztetés 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 :   Homokbödöge  Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza- 

bályzata módosítása 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal VE/53/1263/2019. számú törvényességi felhívását, az SZMSZ rendelet 
előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság elnökének 
Rajkovics Attila, tagjának pedig Farkas Árpád Pál képviselő urakat válasszák meg. Megkérdezi, 
hogy a képviselők vállalják-e a tisztségeket? 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő vállalja az elnöki tisztséget. 
 
Farkas Árpád Pál képviselő vállalja a bizottsági tagságot. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

52/2019.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajkovics Attila kép-
viselőt, 8500 Homokbödöge, Rákóczi u. 5. szám alatti lakost 2019. augusztus 1. nap-
jától Homokbödöge Község Önkormányzat Ügyrendi bizottsága elnökének választja 
meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
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53/2019.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Árpád Pál 
képviselőt, 8500 Homokbödöge, Szabadság u. 2. szám alatti lakost 2019. augusztus 
1. napjától Homokbödöge Község Önkormányzat Ügyrendi bizottsága tagjának vá-
lasztja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
Áldozó Péter polgármester kéri a jelenlévőket, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban 
mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

9/2019.(VII.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 9/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vá-

sárláshoz kapcsolódó támogatására  
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati kiírást, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy Homokbödö-
ge Község Önkormányzat max. 52 erdei m3 tűzifát igényelhet, melyhez 66.040,-Ft önrészt kell 
biztosítani. Az önkormányzatnak vállalni kell a tüzelőanyag fuvarköltségét, s a szociális célú tű-
zifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem lehet kérni. A tűzifa kiosztásának szabályait rende-
letbe kell majd foglalni. Javasolja a képviselő-testületnek a következő határozat elfogadását: 
„Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter – az államháztar-
tásért felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett „A települési önkormányzatok szociá-
lis célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”, 52 erdei m3 maximálisan igényelhe-
tő kemény lombos tűzifa mennyiségre benyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 66.040,-Ft önrészt és a 
tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem  
kér. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 1. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző” 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő támogatja a határozat elfogadását. Véleménye szerint majd szigo-
rítani kellene a szociális tűzifa igénylés feltételeit a rendeletükben. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        54/2019.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter – az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett „A települé-
si önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatá-
sára”, 52 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa mennyiségre 
benyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 66.040,-Ft 
önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszol-
gáltatást nem kér. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 1. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
 Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Pályázat – Somló-Marcalmente-bakonyalja LEADER Akciócsoport   
                                 „Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása” 
   E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az V. Bödögei Komédiák Feszti-
vál 2019. szeptember 13-14. napjain lesz Homokbödögén, melynek költségeire a Somló-
Marcalmente-bakonyalja LEADER Akciócsoport „Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények 
támogatása” pályázati kiírására az önkormányzat pályázatot nyújt be. Elszámolható összköltség: 
631.353,-Ft, az elszámolható támogatás: 536.650,-Ft, az önerő pedig: 94.703,-Ft. Ezt követően 
részletesen ismerteti a megpályázott Programot, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy LEADER támogatás igénybevételére a követke-
ző határozatot fogadja el a képviselő-testület: 
 
„Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport „Értékkel bíró helyi vagy térségi 
rendezvények támogatása” VP6-19.2.1.-77-5-17 kódszámú pályázati felhívására, a 2019. 
szeptember 13-14. napjain megrendezendő, V. Bödögei Komédiák Fesztivál költségeinek 
támogatására. 
A rendezvény összköltsége: 631.353,-Ft. 
Az igényelt támogatás (85 %) : 536.650,-Ft. 
A Képviselő-testület a 94.703,-Ft önerőt – 2019. évi költségvetése terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. július 29. 
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Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző” 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a határozat elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        55/2019.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport „Értékkel 
bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása” VP6-19.2.1.-77-5-17 kódszámú 
pályázati felhívására, a 2019. szeptember 13-14. napjain megrendezendő, V. 
Bödögei Komédiák Fesztivál költségeinek támogatására. 
A rendezvény összköltsége: 631.353,-Ft. 
Az igényelt támogatás (85 %) : 536.650,-Ft. 
A Képviselő-testület a 94.703,-Ft önerőt – 2019. évi költségvetése terhére – bizto-
sítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. július 29. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 

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

 
a) Homokbödöge Község Önkormányzat belső ellenőrzési jelentése 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a leltározással és támogatásokkal 
kapcsolatban a Belső ellenőrzési jelentéseit megküldte a Bocskay és Társa Bt. Elmondja, hogy a 
jelentések másolatait a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően rész-
letesen ismerteti a Belső ellenőrzési jelentéseket. Javasolja, hogy a jelentéseket fogadja el a kép-
viselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István 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: 
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                        56/2019.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és társa Bt. 
(8200 Veszprém, Jutasi u. 91., adószám: 27268676-1-19) által megküldött, Ho-
mokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve 1. és 2. pont-
ja alapján készült, 2019. június 14. napján kelt Belső ellenőrzési jelentéseket elfo-
gadja. 
A Belső ellenőrzési jelentések a határozat mellékletét képezik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. augusztus 6. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a Sedum Kft. kifizette a 34.232,-Ft késedelmi ka-
matot is, így már nincs tartozása Homokbödöge Község Önkormányzat felé. 
 
Megrendelésre került a mobil garázs, amit várhatóan kedden fognak leszállítani.  
 
Elmondja, hogy szerdán ellenőrzés érkezik a MÁK-tól, az iskola energetikai korszerűsítésével 
kapcsolatos pályázat megvalósításával kapcsolatban. 
 
Az óvodában hűtőláda vásárlása szükséges, mert a régi teljesen elhasználódott. 
 
Elmondja, hogy Bolla András homokbödögei lakos megkereste, mert a Szabadság utca 7. szám 
alatti lakosok kutyái mindig kiszöknek az utcára, s veszélyeztetik az arra közlekedőket. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a kutya gazdájának fog küldeni egy figyelmeztető leve-
let, s ha ezt követően is az utcán kóborolnak az ebei, akkor feljelentést kell tenni a szabálysértési 
hatóságnál. 
 
 
Áldozó Péter polgármester kérdezi, hogy közérdekű hozzászólás, bejelentés, kérdés van-e? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a testületi ülést 18 óra 36 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


