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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 18 órakor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv



2 
 

 

Homokbödöge Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. 

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, Török 

Ottó, Németh István és Rajkovics Attila képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 
- Kelemenné Kovács Ildikó tagóvoda 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 minden képviselő jelen van. A meghí-
vóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :                                                                                                              E lő a d ó : 
 

1./ Pályázat – Bursa Hungarica                                                                          Áldozó Péter      
                                                                                                                            polgármester 
                                                                                                                   
2./ Térfigyelő kamera rendszer kiépítése                                                            Áldozó Péter      
                                                                                                                            polgármester 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
3./ 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, s javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést a 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 és 93/2015.(VIII.18.) számú, lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a 
következő polgármesteri döntések születtek: 75 fő részére tanévkezdési települési támogatás 
megállapítása; 17 fő részére családi települési támogatás megállapítása, 2 fő családi települési 
támogatása megszüntetése; 9 fő részére gyermekétkeztetési települési támogatás megállapítása; 2 
fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 3 fő részére rendkívüli települési támo-
gatás megállapítása, 1 fő kérelme elutasítása. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására. 
 
 

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 :  Pályázat – Bursa Hungarica 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy idén is megjelent a pályázat, a 
csatlakozásról nyilatkozatot kell majd aláírni a polgármesternek, de ezt megelőzően a képviselő-
testületnek meg kell hoznia a döntését. Ezt követően részletesen ismerteti a nyilatkozatot. 
Javasolja, hogy csatlakozzanak a pályázathoz és a nyilatkozat meghozatalához szükséges 
feltételeket fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, a lényeg, hogy a támogatás hátrányos helyzetűeknek 
adható. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

94/2015.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfe-
lelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a 
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hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanul-
mányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírá-
lása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása so-
rán maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulója keretében a beérke-
zett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-
Bursa rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa megha-
tározott és a pályázóktól bekérendő, szociális körülmények igazolására fontosnak tar-
tott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételei-
vel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázati csatlakozásról határidőben gondoskod-
janak. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
2./ N a p i r e n d :  Térfigyelő kamera rendszer kiépítése 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat Dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter döntése alapján, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztésre (térfigyelő kamera rendszer kiépítése) 1.365.323,-Ft pályázati támogatást nyert. 
Telepítendő kamerák: 2 db a Művelődési ház - Fő tér-Dózsa u. torkolatnál, 2 db mobilkamera-
változó helyszínen. Az árajánlat műszaki tartalmát és a technikai eljárást a rendőrséggel a 
szerződéskötés előtt egyeztetni kell. Ezt követően részletesen ismerteti a beérkezett 
árajánlatokat. Javasolja, hogy az Őrszem Vagyonvédelmi Iroda és Magánnyomozó Kft. 
kedvezőbb ajánlatát fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Joó Róbert az Őrszem Kft. műszaki ügyvezetője hozzászólásában elmondja, hogy a BM ki-
adott egy minimumfeltételt tartalmazó anyagot a kamerarendszerhez, mely alapján elkészítették 
az árajánlatot. 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a rögzítőben nincs HDD? 
 
Válasz: 
 
Joó Róbert műszaki ügyvezető válaszában elmondja, hogy gyárilag nincs bent, azt ők teszik  
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bele, mellyel szabály szerint 3 napig lehet tárolni az adatokat. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy milyen lesz a felvétel minősége? 
 
Válasz: 
 
Joó Róbert műszaki ügyvezető válaszában elmondja, hogy 3 megapixeles kamerák lesznek, 
melyekkel nagyításnál nem lesz kockás a kép. A rögzítés mozgás alapú lesz, de a felvétel min-
denfajta mozgásra elindul. Be lehet állítani, hogy melyik területet figyelje. A rögzítő folyamato-
san puffereli a képeket, így a gyorsan elhaladó járműveket is rögzíti. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy hány kamera lesz? 
 
Válasz: 
 
Joó Róbert műszaki ügyvezető elmondja, hogy jelenleg 4 kamera lesz, de 8 kameráig bővíthető 
a rendszer. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy vissza lehet majd nézni a felvételt? 
 
Válasz: 
 
Joó Róbert műszaki ügyvezető válaszában elmondja, hogy jogszabály szerint csak a közterület-
felügyelet nézheti vissza. A rögzítőnek egy zárt szekrényben kell lennie. 
 
Hozzászólás: 
 
Áldozó Péter polgármester kérdezi, hogy mi legyen a mostani rendszerrel? 
 
Válasz: 
 
Joó Róbert műszaki ügyvezető válaszában elmondja, hogy megmaradhat a mostani rendszer, 
de abba nem tudják beintegrálni az újat, mert a régi egy analóg rendszer. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy hol lesznek elhelyezve a kamerák? 
 
Válasz: 
 
Joó Róbert műszaki ügyvezető elmondja, hogy a Turista háznál és a Művelődési Háznál lesz 2-
2 kamera. Mindegyik ki lesz egészítve egy infra fényvetővel.  
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Művelődési Háznál megoldható a  
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saját oszlopra helyezés. 
 
Joó Róbert műszaki ügyvezető elmondja, hogy csak olyan helyre lehet feltenni, ahol adóvevő-
vel látja egymást a kamera és az antenna. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy a turistaházra is lehetne tenni. 
 
Áldozó Péter polgármester kérdezi, hogy be kell-e menni a rendőrségre? 
 
Válasz: 
 
Joó Róbert műszaki ügyvezető elmondja, hogy a telepítés előtt, közben és után le kell majd 
fényképezniük a helyszínt, és utána a rendőrségnél is nekik kell intézkedni. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát, egyúttal javasolja, hogy ha-
talmazzák fel a polgármestert a kivitelezővel kötendő szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

95/2015.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Homokbödöge községben, a közbiztonság 
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés – térfigyelő kamera rendszer kiépítése – 
megvalósítására vonatkozó, Őrszem Vagyonvédelmi Iroda és Magánnyomozó Kft. 
2015. augusztus 17. napján kelt, bruttó 1.365.323,- árajánlatát elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezővel kötendő szerződés aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a szerződés 
megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. október 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 

 Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Adásztveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodája nyitvatartása, indítható óvodai csoportok 

száma 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet. Javasolja, hogy a 
kérelemben foglaltaknak megfelelően, hozza meg határozatát a testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

96/2015.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott jogkörében el-
járva, az Adászteveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodájának nyitva tartási idejét és a 
2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint 
határozza meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 
 Hétfő:  7.00 - 16.00 2015.09.01. – 2016.08.12.  
 Kedd:  7.00 - 16.00   
 Szerda:  7.00 - 16.00  
            Csütörtök:  7.00 - 16.00 
 Péntek:  7.00 - 16.00 
 
Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. október 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
 Kelemen László jegyző 

 
 
b) Az Adászteveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodája 2014/2015. nevelési év beszámolója                            
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda 
Homokbödögei Tagóvodája vezetője elkészítette a tagóvoda 2014/2015. nevelési év beszámoló-
ját. A társulásban működő tagóvoda beszámolóját az önkormányzatnak tárgyalnia kell. A be-
számolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen is-
merteti a beszámolót. Javasolja, hogy a beszámolót fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

97/2015.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
Homobödögei Tagóvodája 2015. július 12. napján kelt, a 2014/2015. nevelési év 
beszámolóját elfogadja. 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. október 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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c) Pályázat – Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Homokbödöge Dózsa és Sza-
badság utca járdajavítására az önkormányzat a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intéz-
mények fejlesztése, felújítása” belügyminiszteri pályázaton 14.924.330,-Ft-ot nyert. A pályázat 
önrésze 2.633.705,-Ft. Javasolja, hogy az önkormányzat a költségvetése terhére biztosítsa az ön-
erő összegét, melyhez a pénzmaradványból tudnának átcsoportosítani forrást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy ez tartalék lesz? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy ez kötelezettséggel terhelt fejlesztési 
tartalék lesz. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

98/2015.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kötelező önkormányzati 
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása belügyminiszteri pályázaton 
elnyert, BMÖGF/94-87/2015. számú, 14.924.330,-Ft összegű pályázati támogatáshoz 
– költségvetése terhére – 2.633.705,-Ft önerőt biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. október 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Óvodai szőnyeg vásárlása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda 
Homokbödögei Tagóvodája csoportszobájában a szőnyeg elhasználódott, új szőnyeg vásárlása 
vált szükségessé. A szőnyeg 47.976,-Ft összegben megvásárlásra került, melynek beszegési 
költségeit a szülői munkaközösség fizette ki. Javasolja, hogy a költségvetés terhére a szőnyeg 
47.976,-Ft-os költségét vállalja át az önkormányzat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

99/2015.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
Homokbödögei Tagóvodája csoportszobájába vásárolt szőnyeg 47.976,-Ft-os költsé- 
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gét  –  költségvetése terhére –  az önkormányzat átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. október 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Homokbödögei Turistaházba háztartási gépek vásárlása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a turistaház kiadásra került, elég 
sok a bérlő az utóbbi időben, néha hétvégén is itt vannak, s jelentős bevétele van az 
önkormányzatnak a bérleti díjakból. A bérlők jogos igényei alapján javasolja, hogy TV-t, 
automata mosógépet és kihajtható szárítót vásároljon az önkormányzat a turistaházba, a 
költségvetése terhére. Elmondja, hogy egy LED tv-t már 70 e Ft-ért lehet vásárolni, ami USB 
csatlakozóval is rendelkezik. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja, hogy véleménye 
szerint automata mosógépek közül az Electrolux a legjobb. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

100/2015.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete – költségvetése terhére - a 
Homokbödögei Turistaházba (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 50.) TV, automata 
mosógép és kihajtható ruhaszárító vásárlásáról dönt. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. október 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Nyugdíjas klub 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Nyugdíjas klub tagjai jelezték, 
hogy nem jó a fűtés a klubban, s a fűtési szezon közeledtével szükségük lenne egy üzemképes 
kályhára. Javasolja, hogy az önkormányzat a klubhelyiségbe – a költségvetése terhére – kályha 
vásárlását határozza el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy 40 e Ft-ért már lehet venni kályhát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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101/2015.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete - költségvetése terhére – a 
Homokbödögei Nyugdíjas Klub helyiségébe (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 90.) 
kályha vásárlását elhatározza. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. október 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
g) Homokbödöge Művelődési ház bérleti díja módosítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a művelődési ház lakodalom 
esetére meghatározott terembérleti díja nagyon alacsony, 1.250,-Ft. Javasolja, hogy 2015. 
október 1. napjától a helyi lakosoknak 25.000,-Ft-ra, nem helyi lakosoknak 50.000,-Ft-ra 
emeljék meg a díjat, a fűtési szezonban és azon kívül is. Ezt követően részletesen ismerteti a 
javaslatot: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által működtetett 
Homokbödöge Művelődési Ház terembérleti díját 2015. október 1. napjától kezdődően, az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
                                                                                    Fűtési               Fűtési                Kaució 
                                                                                 szezonban    szezonon kívül 
 
                   - bál, disco esetén alkalmanként:            50.000,-Ft       50.000,-Ft        100.000,-Ft  
                   - kereskedelmi célú igénybevétel   
                     esetén óránként:                                      2.500,-Ft         2.000,-Ft 

             - lakodalom esetén alkalmanként           
                    - helyi lakosoknak:                           25.000,-Ft       25.000,-Ft 
                    - nem helyi lakosoknak:                   50.000,-Ft       50.000,-Ft 
      

                   - jótékonysági rendezvény esetén:                   T é r í t é s m e n t e s. 
  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
 
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 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

102/2015.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által   
működtetett Homokbödöge Művelődési Ház terembérleti díját 2015. október 1. 
napjától kezdődően, az alábbiak szerint állapítja meg: 
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                                                                 Fűtési               Fűtési                Kaució 
                                                                                 szezonban    szezonon kívül 
 
                   - bál, disco esetén alkalmanként:            50.000,-Ft       50.000,-Ft        100.000,-Ft  
                   - kereskedelmi célú igénybevétel   
                     esetén óránként:                                      2.500,-Ft         2.000,-Ft 

             - lakodalom esetén alkalmanként           
                    - helyi lakosoknak:                           25.000,-Ft       25.000,-Ft 
                    - nem helyi lakosoknak:                   50.000,-Ft       50.000,-Ft 

                   - jótékonysági rendezvény esetén:                   T é r í t é s m e n t e s. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                   Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
h) Ingatlan felajánlása megvásárlásra 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Szekér Antalné Budapest, 
VI. ker. Csengery u. 86. szám alatti lakos kérelmet. Javasolja, hogy ne vegyék meg az ingatlant, 
mert az önkormányzatnak a költségvetésében nincs erre forrás. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

103/2015.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szekér Antalné Budapest, 
VI. ker. Csengery u. 86. szám alatti lakos és társai Homokbödöge, Kossuth u. 35. sz. 
alatt fekvő házas ingatlanát – költségvetési forrás hiánya miatt – nem kívánja 
megvásárolni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. október 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
i) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a néptánc kamarafesztivál no-
vember 26-án lesz, 200 e Ft-ba kerül az önkormányzatnak. A pályázati regisztrációhoz hiánypót-
lást megküldte az önkormányzat. Az elfogadásáról értesítést nem küldtek, s időközben a pályáza-
ti határidő is lejárt. 
 
Az idősek napját november 14-én kellene tartani, akkor még talán nincs annyira hideg, nem sí-
kosak az utak és járdák. 
 
A Szó-Kép Színpad rendezvénnyel kapcsolatban köszönetét fejezi ki a rendezvény lebonyolítását  



12 
 

 

segítőknek. Elmondja, hogy Csukárdi Sándorék már a jövő évre is meghatározták a fesztivál 
időpontját. 
 
A Startmunka mintaprogrammal kapcsolatban elmondja, hogy 2016. március 1-től 3-féle 
program indul, 5 emberrel, melyre Homokbödöge Község Önkormányzat kb. 1,8 m Ft-ot fog 
kapni. A program pályázati kiírásához szükséges önkormányzati felmérést ki kell egészíteni 
részletes leírással, az önerő pontos megjelölésével és a mennyiségi egységekkel. 
 
A rendőrök támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy a migránsok vonulásához, a határra ve-
zényelt rendőröknek gyűjtöttek pénzt a polgármesterek a közelmúltban. Először önkormányzati 
támogatást akartak gyűjteni, de az idő rövidsége miatt a nagygyimóti polgármester szervezésé-
ben, a polgármesterek 7.000,-Ft-tal támogatták a rendőrök élelmezését: colát, kekszet és energia-
italt vásároltak a rendőröknek. 
 
Faültetéshez kapott árajánlatot, prospektusokat. Az óvoda mellől ki kellene vágni a tujákat, mert 
teljesen elveszik a fényt a csoportszobától. Helyettük másik fákat lehetne ültetni. 
 
A homokbödögei Ifjúsági Klubban új társaság alakult, azonban az önkormányzatnak nincs kul-
csa az épülethez. Mint tulajdonosnak, az önkormányzatnak kell rendelkezni kulccsal, ezért intéz-
kedni fog ez irányban. 
 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy időben kell szólni a zenésznek, hogy szabad 
legyen az idősek napjára. 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy azért is kellene, hogy kulcsa legyen az önkormány-
zatnak az Ifjúsági Klubhoz, mert, a helyiség gázfogyasztását időszakonként ellenőrizni kell. 
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy 
bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a képviselő-testületnek és 
a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a nyílt testületi ülést 19 óra 48 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Áldozó Péter Kelemen László 
 polgármester jegyző 


