
 
 

 

Szám: 233-16/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 16. napján 18 óra 30 
perckor 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 2015. november 16. 

napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési ház. 
 
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 

  
A lakosság részéről megjelent: 6 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./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segít-               Áldozó Péter      
      ségnyújtásról szóló önkormányzati rendelet módosítása                              polgármester 
                                                                                                       
2./ Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat feladatellátásának felül-                Áldozó Péter      
      vizsgálata                                                                                                      polgármester 
                                                                                                                   
3./ Háziorvos iparűzési adó kedvezménye                                                           Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
 
4./ Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára                              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: 
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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, 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 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 és 104/2015.(IX.28.) számú, lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a 
következő polgármesteri döntések születtek: 14 fő részére tanévkezdési települési támogatás 
megállapítása; 2 fő részére gyermekétkeztetési települési támogatás megállapítása; 4 fő részére 
családi települési támogatás megállapítása, 2 fő családi települési támogatás kérelme elutasítása; 
2 fő részére lakhatási települési támogatás  megállapítása; 13 fő részére rendkívüli települési tá-
mogatás megállapítása; 1 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére te-
metési települési támogatás megállapítása; 3 fő szociális étkeztetésének engedélyezése. 
 
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 :  A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi 

segítségnyújtásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
        E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
        (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette a rendelet-
tervezet előterjesztését és a rendelet-tervezetet. Ezt követően részletesen ismerteti az 
előterjesztés és a rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy most azért kell módosítani a rendeletet, mert az év 
elején még óvatosan határozta meg a testület az ellátások mértékét, mivel nem lehetett előre tud-
ni, hogy hányan kérnek majd támogatást, elég lesz-e az ellátásokra a költségvetésben biztosított 
előirányzat. 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: 
 

14/2015.(XI.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete, a települési támogatásokról, szociális 
étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló, 2/2015.(II.25.) önkormányzati 
rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat feladatellátásának 

felülvizsgálata                                                                                                       
          E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a MÁK tájékoztatóját és a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás levelét. Javasolja, hogy a társulás nem 
székhely önkormányzatokra vonatkozó javaslatát fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy bár az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal szék-
hely önkormányzatnak kell a döntést meghoznia, a többi településnek is javasolni kell a gesztor 
felé, hogy 2016. január 1-től továbbra is társulásban lássák el a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgálat feladatait. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

105/2015.(XI.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgálat feladatellátásra vonatkozó, hatályos megállapodását fe-
lülvizsgálta.  
A Képviselőtestület javasolja, hogy az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 
székhely önkormányzata, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 
hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2016. január 1. napjától a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében lássa el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Háziorvos iparűzési adó kedvezménye      
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Orvosi Kamara 
VM. Területi Szervezete és a háziorvos kérelmét. Elmondja, hogy Homokbödögén a Kóródi és  
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Berán Bt. 2014. évi iparűzési adófizetési kötelezettsége az önkormányzatnál jelentősnek számít. 
Elmondja, hogy a háziorvos és védőnő vállalkozó iparűzési adófizetési kötelezettsége 
eltörlésével nem ért egyet, azt nem támogatja. A háziorvos részére az önkormányzat 
térítésmentesen bocsátja rendelkezésre az orvosi rendelőt, fizeti a rezsi költségeket, biztosítja az 
orvosi eszközöket. További kedvezmény nyújtását nem tartja indokoltnak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő véleménye szerint a praxisjogot kellene eltörölni, melyet a háziorvos-
ok ingyen szereztek meg, most pedig milliókért árulják. Ezt egy fiatal orvos sem tudja megvenni. 
 
Rajkovics Attila képviselő egyetért a polgármester úrral. Az is nagy probléma, ha beteg a házi-
orvos, a helyettes csak heti egy alkalommal tart rendelést. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

106/2015.(XI.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kóródi és Berán Bt. 
által foglalkoztatott homokbödögei háziorvos vállalkozó, dr. Kóródi Edit iparűzési 
adófizetési kötelezettsége eltörlésére vonatkozó kérelmet nem támogatja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. december 1. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára     
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Elmondja, hogy az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
és Homokbödögei Tagintézménye biztosítja a kötelező felvételt a homokbödögei általános 
iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a felvételi körzethatár-
tervezettel. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az oktatási intézmények név-
viselésével kapcsolatos jogszabály nem engedte meg, hogy az általános iskolával összevont 
Homokbödögei Művészeti Alapiskolából az intézmény nevében megmaradjon Homokbödöge. A 
polgármester úr javaslatát támogatja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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107/2015.(XI.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge település 
teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező felvételt 
biztosító 037098 – Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8564 
Ugod, Petőfi Sándor u. 54.) és Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola Homokbödögei Tagintézménye (8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) 
oktatási-nevelési intézményekkel egyetért.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek      
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény előírásainak megfelelően, Homokbödöge Helyi Esélyegyenlőségi Programját kétévente 
felül kell vizsgálni. A program a 2013-2018. éveket öleli fel. A képviselő-testület a hivatal 
munkatársai segítségével felülvizsgálta a programot, s megállapította, hogy módosítása nem 
szükséges. Javasolja, hogy a HEP-et a testület változatlan formában fogadja el. 
 
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: 
 

108/2015.(XI.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásainak 
megfelelően, Homokbödöge Község Önkormányzat 2013-2018. évekre készített He-
lyi Esélyegyenlőségi Programja kétévente előírt felülvizsgálatának eleget tett, s azt 
változatlan formában elfogadja. 

                   A Helyi Esélyegyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                
Határidő: 2015. december 1. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság létrehozása, Szervezeti és Működési 

Szabályzata elfogadása 
 
ba) Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság létrehozása 
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az alpolgármester asszony 
kezdeményezte Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság létrehozását. Ezt követően 
részletesen ismerteti a kezdeményezést. Elmondja, hogy a Bizottságot az önkormányzat hozza 
létre. A Bizottság legalább 3 tagból áll, a létrehozást követően, az alakuló ülésükön maguk közül 
választják meg tisztségviselőiket. A bizottság a munkájába bevonja a helyi, illetve megyei 
közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, 
megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil 
szervezeteket. A Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol 
tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének. Az Értéktár Bizottság  
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a 
helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – maga 
biztosítja. 
Elmondja, hogy a Települési értéktár a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti 
értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. A fellelhető érték felvételét bárki írásban 
kezdeményezheti. A javaslatot a korm. rendelet 1. melléklete szerint kell elkészíteni. Az Értéktár 
Bizottság létrehozását követően a Fölművelésügyi Minisztérium 2015. évi pályázati kiírására 
pályázatot tud benyújtani az önkormányzat. Javasolja, hogy Banai Endre, Somogyi Balázsné, 
Törökné Horák Eszter, Horváth Rozália és Lukács Katalin tagokkal a testület hozza létre a 
Homokbödöge község Települési Értéktár Bizottságát. A tagokkal a tagságuk előzetesen 
egyeztetésre került, megválasztásuk esetén valamennyien elfogadják tagságukat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő támogatja a javaslatot. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

109/2015.(XI.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozza 
Homokbödöge község Települési Értéktár Bizottságát, az alábbi tagokkal:  
Banai Endre, Somogyi Balázsné, Törökné Horák Eszter, Horváth Rozália és Lukács 
Katalin.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                
Határidő: 2015. december 1. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
bb) Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása 
    
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Értéktár Bizottság SZMSZ-ét a 
helyi önkormányzat képviselő-testület határozza meg. A jegyző úr elkészítette a Bizottság 
SZMSZ-tervezetét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a 
testületnek az SZMSZ elfogadását. 
 
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: 
 

110/2015.(XI.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Települé-
si Értéktár Bizottság 2015. november 16. napján kelt Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát elfogadja. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                
Határidő: 2015. december 1. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodása módosítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a FIX-PONT Önkormányzati 
Feladatellátó Társulásnak a társulás keretében ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 
feladatait – a jogszabály szerint - felül kell vizsgálni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
állásfoglalása alapján csak a közös hivatal székhely önkormányzata van döntési helyzetben. 
Mivel a család és gyermekjóléti szolgálatot csak integráltan lehet ellátni, a korábban két pontban 
szereplő feladatot összevonták. Ezeknek megfelelően a Társulási megállapodás átdolgozásra 
került Ezt követően részletesen ismerteti a Társulási Megállapodás módosítását és egységes 
szerkezetét. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megállapodásokat fogadja el. 
 
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: 
 

111/2015.(XI.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a FIX-PONT 
Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2015. november 2. napján kelt, módosított 
Társulási Megállapodását és annak egységes szerkezetét - az előterjesztésnek 
megfelelően - elfogadja. 
A Társulási Megállapodás módosítás és egységes szerkezete a határozat mellékletét 
képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                
Határidő: 2015. december 1. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Közösségi szolgálat megállapodása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az érettségi előtt álló tanulók 50  
órás közösségi szolgálat kötelezettsége teljesítése segítése céljából, a Pápai Petőfi Sándor 
Gimnáziummal megállapodást kötött. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. 
Javasolja, hogy a testület hagyja jóvá a megállapodást. 
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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: 
 

112/2015.(XI.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai közösségi szol-
gálat közös lebonyolítása céljából, a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziummal (8500 Pápa, 
Várkert út 6.) kötött Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                
Határidő: 2015. december 1. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
e) Mátrix Közhasznú Alapítvány együttműködési ajánlata                            
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Belügyminisztériumtól érke-
zett ajánlatot a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti az ajánlatot. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy segítő célú programok megvalósí-
tása érdekében – közös forrásteremtés céljából – működjön együtt a Mátrix Közhasznú Alapít-
vánnyal.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy milyen költséggel jár a csatlakozás? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzatnak ez semmibe nem 
kerül. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

113/2015.(XI.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete segítő célú 
programok megvalósítása érdekében – közös forrásteremtés céljából – együtt kíván 
működni a Mátrix Közhasznú Alapítvánnyal.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                
Határidő: 2015. december 1. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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f) Homokbödöge honlap karbantartás 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Piller Zsolt vállalkozó megküldte 
az önkormányzatnak a vállalkozási szerződés-tervezetét. Ő látja el az önkormányzat honlapjának 
karbantartását, a tárhely és domainnév fenntartásának költségeit átvállalja. Elmondja, hogy a 
jövőre tervezett díj ugyanannyi, mint idén: 6.000,-Ft/hó. Ezt követően részletesen ismerteti a 
szerződés-tervezetet. Javasolja , hogy a szerződést fogadja el a testület, s hatalmazza fel annak 
aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja, hogy a vállalkozó a 
hivatal által továbbított információkat gyorsan megjelenteti a honlapon, s informatikai segítséget 
is nyújt a hivatalnak és az óvodának is. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

114/2015.(XI.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Piller Zsolt vállalkozóval 
(8564 Ugod, Dózsa u. 8.) Homokbödöge Önkormányzat honlapja működtetésére 
kötendő, 2015. november 13. napján kelt vállalkozói szerződést elfogadja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 

                   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.               

                   Határidő: 2015. december 1. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

g) Lap-top vásárlás 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében javasolja, hogy a könyvtár szakfeladaton lévő 
szabad előirányzat terhére lap-topot vásároljanak a könyvtárosnak, akinek a munkáját nagyon 
megkönnyítené a hordozható számítógép. Így Rozs Józsefné könyvtáros otthon is tudna 
dolgozni. Szerinte Hermann Istvántól igazgató úrtól jövőre a kultúrház előterének kifestésére 
kellene pénzt kérni, az lenne az olvasóterem. 
 
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: 
 

115/2015.(XI.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a homokbödögei könyv- 
táros részére – a könyvtár szakfeladaton lévő kiadási előirányzat terhére – lap-top  
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vásárlását határozza el.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak.             

                   Határidő: 2015. december 1. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
h) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyarországi Autonóm 
Orthodox Izraelita Hitközség homokbödögei zsidó temetővel kapcsolatos levelét. 
 
Elmondja, hogy az idősek napja jól sikerült, köszönetét fejezi ki azoknak, akik a rendezvény 
megszervezésében közreműködtek. 
 
A homokbödögei kamarafesztivál november 28-án lesz, melyre 250 e Ft támogatást adott az ön-
kormányzat a táncosoknak, és még az étkezést is az önkormányzat állja, ami babgulyás lesz. Hi-
ányolja, hogy a plakáton nem tüntették fel a támogatókat. 
 
Az adventi vasárnapok november 29-én kezdődnek. Banai Endre kérte, hogy az első vasárnap az 
evangélikusoké legyen. Megkérdezi Németh István képviselőt, hogy Krisztián atya mikor ér rá? 
Aranyvasárnap az óvodások és az iskolások adnak karácsonyi műsort a művelődési házban. 
 
Elmondja, hogy jövő hét pénteken állítják a betlehemet. Kérdezi, hogy milyen fákat ültessenek 
az óvoda elé, mert három fát kivágtak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Török Ottó képviselő elmondja, hogy ne adják el senkinek a temetőt, maradjon az önkormány-
zaté. Sok akácfa is van a területen, ami értékes tüzelő. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy lehet, ki akarják méretni a temető területét. 
Kérdezi Rajkovics Attilát, hogy el tudják-e hozni azt a három fenyőfát, amit ki szeretnének vág-
ni? 
 
Válasz: 
 
Rajkovics Attila képviselő igennel válaszol a kérdésre. Elmondja, hogy az óvoda előtt minden 
fa lassan nő, rosszak a talaj adottságai. 
 
Németh István képviselő válaszában elmondja, hogy elvileg a harmadik vasárnap lenne jó, de 
majd beszél Krisztián atyával. 
 
Hozzászólások: 
 
Áldozó Péter polgármester véleménye szerint fenyőfa kellene az óvoda elé, de azokat minél 
hamarabb meg kell venni. Kérdezi, hogy milyen fajta legyen? 
 
Elmondja, hogy a temetőbe kaptak 10 db széket, így a temetési szertartásokon a hozzátartozók le 
tudnak majd ülni. 
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Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a normann fenyő szép, de az Attilának meg 
kellene kérdeznie az óvónőket is. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy Károlyi Lászlóval egyeztesse le valaki, hogy a teme-
tőbe hova és milyen lámpát szeretnének. Tavalyi évben szóba került, hogy a temetőbe WC-t jel-
ző tábla kerül elhelyezésre, és temetéskor, valamint nagyobb egyházi ünnepekkor nyitva lesz a 
WC. 
 
Áldozó Péter polgármester felkéri Török Ottót képviselőt, hogy beszéljen Károlyi Lászlóval. 
Intézkedni fog a WC-t jelző tábla elhelyezéséről és a WC nyitva tartásról.  
Elmondja, hogy amióta van kiépített csatornarendszer, azóta szinte nem volt folyékony hulladék 
szállítás a községben. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy a Panziónál zárt rendszer működik. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy az égett erdő kezd megtelni szeméttel, vala-
mint a Cimer domb is tele van hulladékkal. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy már nincs lomtalanítás, helyette nyitották meg a hul-
ladékudvarokat. Elmondja, hogy az elektronikai hulladékokat évente több alkalommal elszállít-
ják az önkormányzat udvaráról, melyért az óvodások kapják a pénzt. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy ha valaki segítséget kér a hulladék Ugodba szállítá-
sához, annak tudnak segíteni. 
 
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 24 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Áldozó Péter Kelemen László 
 polgármester jegyző 


