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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9. napján 8 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 2015. december 9. 

napján 8 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, Török 

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

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 

  
A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. 
 
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmondja, 
hogy a rendkívüli ülést a társulási megállapodások módosítása miatt kellett összehívni. 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./ Fix Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás megállapodásának              Áldozó Péter      
     módosítása                                                                                                      polgármester 
                                                                                                       
2./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási                  Áldozó Péter      
     Megállapodás módosítása                                                                               polgármester 
 
3./ Belső ellenőrzési terv                                                                                     Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
                                                                                                                                                                                                                                                         
4./ 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 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 és 116/2015.(XI.16.) 
számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a 
következő polgármesteri döntés született: 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítá-
sa. 
 
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 :  Fix Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás megállapodásának 

módosítása   
        E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
        (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy módosult a Társulási 
megállapodás módosítás, a mellékletben a család- és gyermekjóléti szolgálatban részt vevő 
önkormányzatoknál csak a közös önkormányzati hivatalok székhely önkormányzata szerepel. 
Mivel a család- és gyermekjóléti szolgálatot csak integráltan lehet ellátni, a korábban két 
pontban szereplő feladat összevonásra került. A MÁK tájékoztatása szerint a 2016. évi 
mutatószám felméréssel kapcsolatban probléma, ha a társulás székhelye nem egyezik meg a 
közös önkormányzati székhellyel. A központ szerepét Bakonybél Község Önkormányzata 
vállalta fel. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a Társulási Megállapodás 
módosítást. Javasolja, hogy a módosított megállapodást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy lassan már átláthatatlan lesz az egész társulás, renge-
teg önkormányzat szerepel benne. Szerinte a társulásnak egyéb feladat átadásában ne gondolkoz-
zon az önkormányzat, mint pl. az óvoda működtetésének átadása. Úgy emlékszik, hogy más 
központ is szerepelt az egyik javaslatban. 
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Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy először Kemeneshőgyész központtal küld-
ték ki a Társulási Megállapodás módosítást, de mivel a MÁK állásfoglalásából kiderült, hogy 
csak gesztor település lehet a központ, ezért döntöttek Bakonybél mellett. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

118/2015.(XII.9.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fix-Pont 
Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2015. november 23. napján kelt Társulási 
Megállapodás módosítását elfogadja. 
A Társulási Megállapodás módosítás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2015. december 24. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása     
          E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Előterjesztést és a Társulási 
Megállapodás módosítást és annak egységes szerkezetét a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Előterjesztést és a Társulási 
Megállapodás módosítást és az Egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást. Javasolja, 
hogy Társulási Megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 
2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy átolvasta az egész anyagot, de szerinte ez a tár-
sulás is elég összetett, nehéz átlátni. Támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

119/2015.(XII.9.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának módosítását és 
annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal – 
jóváhagyja. 
A Társulási megállapodás módosítás és annak egységes szerkezete a határozat 
mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő:  2015. december 15. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Belső ellenőrzési terv 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az előterjesztést és a 2016. 
évi belső ellenőrzési tervet. Javasolja a terv elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

120/2015.(XII.9.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat 2015. november 10. napján kelt, 2016. évi belső ellenőrzési tervét 
elfogadja. 
A belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő:  2015. december 24. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek      
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
 
a) Fehér László ingatlan vásárlási kérelme 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet. Nagyon pontat-
lannak ítéli meg a kérelmet. Elmondja, hogy az önkormányzati ingatlan bokros, de nem elhanya-
golt. A kérelemben a helyrajzi szám nincs megjelölve, nem tudni, melyik területről van szó. A 
vételár sincs megajánlva.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy így beazonosíthatatlan a megvásárolni kívánt terület. 
Véleménye szerint a kérelmezőnek meg kellene jelölni, hogy m2-ként mekkora vételárat kínál. 
Javasolja, hogy napolja el a kérelem tárgyalását a testület, mert addig nem tudják érdemben tár-
gyalni a kérelmet, amíg a kérelmező nem konkretizálja a hrsz.-t, a terület nagyságát és a meg-
ajánlott vételárat. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

121/2015.(XII.9.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fehér László 8500 Pápa, 
Veszprémi út 20. sz alatti lakos 2015. november 4. napján kelt ingatlan vásárlási ké-
relme tárgyalását elnapolja. 
A képviselő-testület érdemben addig nem tudja tárgyalni a kérelmet, amíg azt a ké-
relmező a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számával, terület nagyságával (m2) 
és vételár ajánlatával nem egészíti ki.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő:  2015. december 24. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) 2015. december 20-ai, adventi program megszervezése 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adventi utolsó gyertyagyújtás 
előtt lesz megtartva a karácsonyi ünnepség a kultúrházban. Meg szeretné kérni a nyugdíjasokat, 
hogy ez alkalomra süssenek süteményt és készítsenek zsíros kenyeret. 
Elmondja, hogy minden karácsonyi fellépő kap majd az önkormányzattól egy tábla csokoládét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. 
 
 
c) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2015. december 13-án színdara-
bot ad elő Csukárdi Sándor színjátszó csapata a homokbödögei művelődési házban. 
 
Elmondja, hogy utánanézett, mennyibe kerülne tekeautomatát vásárolni a homokbödögei tekepá-
lyára. Már 600.000,- Ft-ból már lehetne venni tekebábú állítót. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy már 2 róka is van a faluban, az iskola melletti, elhanyagolt bel-
területi ingatlanon látták őket. Az önkormányzat intézkedni fog a befogásuk céljából. 
 
Javasolja, hogy vegyenek egy 24 méteres égősort a művelődési házban felállítandó karácsonyfá-
ra. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy a tekeállító mellé golyókat is kellene valahonnan 
vásárolni, mert a régiek már nagyon elhasználódtak. 
Németh István képviselő elmondja, hogy a rókákat meg kellene etetni méreggel, mert belterüle-
ten még kilőni sem lehet őket. 
 



7 
 

 

Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy az állatok védelme érdekében inkább csapdát 
kellene állítani nekik. 
 
Török Ottó képviselő véleménye szerint hivatalosan be kellene jelenteni a rendőrségre, és ők 
majd lezárják, körbe kerítik a területet, ahol a rókák tartózkodnak. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy intézkedni fognak a rókák befogásával és külterüle-
ten való szabadon engedésével kapcsolatban. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy a temető ravatalozójánál kellene a WC ajtóra egy fel-
iratot tenni, a falra pedig egy nyíl jelzést, s 2 db 10 W-os LED égővel szerelt, felfüggesztett lám-
pa is jó lenne, melyek bőven bevilágítanák a temetőt. 
 
Török Ottó képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Károlyi Laciéknak a díszkivilágítás mi-
att már szóltak. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy dísznek 4 db viharlámpát fel lehet rakni a ravatalozó-
ra, gyertyákkal. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy nekik van egy szép fenyőfájuk, azt ki lehetne 
vágni, odaadná a kultúrházba. 
 
Válasz: 
  
Áldozó Péter polgármester Németh István hozzászólására reagálva elmondja, hogy már több-
ször felvetődött, s jogosan igényelte a lakosság a temető ravatalozójánál található WC ajtó jelző 
tábláját, amit meg fog csináltatni. 
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy 
bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy a közfoglalkoztatottak után a pályázatból kap pénzt 
az önkormányzat eszközvásárlásra. Ebből jó lenne kompresszort, hegesztőt, akkus fúrót és sa-
rokköszörűt vásárolni, mely gépek megkönnyítenék a karbantartási munkák elvégzését. Munka-
ruhát is venni kell a dolgozóknak, pl. télikabátot, munkásruhát, vagy mellényt. 
 
Németh István képviselő véleménye szerint aggregátort is lehetne vásárolni, mert arra is sok-
szor szükség van. 
 
Török Ottó képviselő elmondja, hogy a Téglagyárnál már kb. 2 éve ki van ásva egy gödör, s 
nincs betemetve, ezért balesetveszélyes. 
 
Németh István képviselő Török Ottó hozzászólására reagálva elmondja, hogy optikai kábelt 
fektettek le a telefonosok, ők ásták ki a munkagödröt. 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy az iskolai étkezőknek a törvény háromszori étke-
zést ír elő? 
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Válasz: 
  
Áldozó Péter polgármester Rajkovics Attila hozzászólására reagálva elmondja, hogy inkább 
jobb minőségű gépeket kell vásárolni, még ha ki is kell egészíteni az árát az önkormányzatnak. 
 
Török Ottó képviselőnek a hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy be kell jelenteni a tele-
fonszerelő cégnek, hogy állítsák helyre a munkaterületet. 
 
Lukács Katalin alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy jelenleg kétszeri étkezésre van le-
hetőség az iskolákban. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a képviselő-
testületnek és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a nyílt testületi ülést 8 óra 47 perckor 
bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Áldozó Péter Kelemen László 
 polgármester jegyző 


