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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11. napján 19 órakor 
megtartott rendkívüli 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 2016. február 11. napján 

19 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  
- Obermayer Józsefné költs főea. 
- Rozs József Gáborné 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 minden képviselő jelen van. A 
meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja „Vegyes ügyek”-kel kiegészíteni.  
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :                                                                                                              E lő a d ó : 
 
1./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése                    Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
                                                                                                                   
2./ Homokbödöge Község Önkormányzat Belső Ellenőrzése                             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 elmondja, hogy lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló - a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt - nem készült. 
 
Elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri 
döntések születtek: 2 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére 
temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő szociális étkeztetése 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 :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján, az önkormányzat költségvetés-tervezetét a pol-
gármester 2016. február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt követően részletesen is-
merteti a rendelethez készített előterjesztést és a költségvetés-tervezetet. Javasolja, hogy a képvi-
selő-testület fogadja el a költségvetési rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Elmondja, hogy volt ennél 
sokkal rosszabb év is, amikor mínuszos volt az önkormányzat költségvetése. Most viszont még 
tartalékot is sikerült képezni. 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy véleménye szerint ekkora költségvetésnél kell is, 
hogy legyen tartalék. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy mivel a szociális ellátásokra fordítható támogatás 
nagymértékben megemelkedett, el kellene gondolkodni azon, hogy vezetnek-e be valamilyen új 
ellátást, vagy emelik a régi ellátások összegét. Lehetne adni az iskolásoknak tavasszal kirándu-
lásra támogatást. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint az idős embereket is támo-
gatni kellene valamilyen formában. Nagyon sok idős ember egyedül él, sokan nem tudnak el-
menni a rendezvényekre, idősek napjára, ők nem részesülnek semmilyen támogatásban. 
 
Áldozó Péter polgármester egyetért az alpolgármester javaslatával.  
 
Németh István képviselő véleménye szerint a lakáscélú támogatásra tervezett összeget fel le-
hetne emelni. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az önkormányzat ingyen adhatna építési telket a 3 
gyerekes családoknak. 
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Németh István képviselő elmondja, hogy van telke az önkormányzatnak, ami nem közművesí-
tett, de a közmű kiépítése sokba kerülne. Javasolja, hogy inkább használt lakás vásárlásához ad-
janak több támogatást. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2016.(II.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, Homokbödöge Község Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről: 
 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat Belső ellenőrzése 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat 2015. évi belső 
ellenőrzési terve alapján, a Pápakörnyéki Önkormányzatok feladatellátó Társulása által 
megbízott Bocskay és Társa Bt. belső ellenőrei elvégezték az ellenőrzést, a jelentéseiket a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A hibák kijavítására - a javaslataik 
alapján – a jegyző intézkedési tervet készített, melyet szintén tanulmányozhattak a képviselők. 
Ezt követően ismerteti a belső ellenőrzésről készült jegyzőkönyveket és az intézkedési tervet. 
Javasolja a képviselő-testületnek a jelentések és az intézkedési terv elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

7/2016.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. 
által - az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve alapján – elvégzett, belső 
ellenőrzésről készült, 2015. december 20. napján kelt belső ellenőrzési jelentéseit és 
a 2016. február 8. napján kelt intézkedési tervet elfogadja. 
A jelentések és az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. február 26. 
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) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Medicopter Alapítvány 
kérelmét.   
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő 10.000,- Ft támogatás megállapítását javasolja az Alapítványnak. 
 
Áldozó Péter polgármester támogatja a képviselő úr javaslatát. Javasolja az önkormányzat 
forrásátadás rendeletének megfelelően, határozatba foglalni a következőket:  

- A forrás felhasználásának célja: a Lifepack 15 defibrillátor monitor rendszer és Lucas II. 
mellkaskomprimáló eszköz beszerzése támogatása 

- A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
- A forrás felhasználásának határideje: 2016. december 30. 
- A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
- A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 

2016. december 15-ig. 
- A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettsé-

gek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2016. december 31-ig 
Homokbödöge Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

8/2016.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány 
(1088 Budapest, Rákóczi út 51. 1/1.) részére – költségvetési előirányzata terhére – 
10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
- A forrás felhasználásának célja: a Lifepack 15 defibrillátor monitor rendszer és  
     Lucas II. mellkaskomprimáló eszköz beszerzése támogatása 
- A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
- A forrás felhasználásának határideje: 2016. december 30. 
- A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
- A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszá- 
     molóval, 2016. december 15-ig. 
- A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt köte-

lezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2016. de-
cember 31-ig Homokbödöge Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy a támogatási megállapodás megkötéséről, és a ha- 
 tározat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
 Határidő: 2016. február 26. 
 Felelős: Áldozó Péter polgármester 
               Kelemen László jegyző 

 
b) Megállapodás módosítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Vörös Tibor polgármester  
kérelmét és előterjesztését. Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadja el a Képviselő-testület. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő egyetért a megállapodás módosításának az elfogadásával. Elmondja, 
hogy a lakosságnak nem kerülhet többe a szennyvíz díja, mivel hatósági áras. 
 
Lukács Katalin alpolgármester egyetért az előtte szóló képviselő javaslatával. Az a lényeg, 
hogy ne emeljék az árakat. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a nyáron, a falu szélén levő szennyvízátemelőt is 
megjavították. Elég nagy munka volt, de ezért sem kértek pénzt.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

9/2016.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugod, Csót, Béb, 
Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót Községek Önkormányzatai és a 
Pápai Vizmű Zrt. között, 2015. január 1. napjától hatályos Megállapodás II. 5. pont-
ját 2016. április 30. napjával hatályon kívül helyezi. Az intézkedés a Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási Hivatal 5915/2015. sz. határozata miatt vált szükséges-
sé. 
A Megállapodás II. szerződésben szereplő önkormányzatok közigazgatási területén, 
a felhasználók által fizetendő csatornadíj támogatását 2016. április 30. napjától meg-
szünteti. 
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a Megállapodás II. 
fentiek szerinti módosításáról. 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 

 
 
c) VM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás 

kérelme 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a VM Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő 20.000,- Ft támogatás megállapítását javasolja a kérelmezőnek. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

10/2016.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VM Katasztrófavédelmi  
Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (H-8500 Pápa, Major u. 20.) ré-
szére – költségvetési előirányzata terhére – 20.000,-Ft támogatást állapít meg.  
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. február 26. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Mozgássérültek Pápa és Környéke Csoportja támogatás kérelme 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Mozgássérültek Pápa és 
Környéke Csoportja kérelmét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő forráshiány miatt nem javasolja az egyesület támogatását. 
 
Lukács Katalin alpolgármester véleménye szerint támogatni kellene a csoportot. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal,  1 szavazat ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

11/2016.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgássérültek Pápa és 
Környéke Csoportja támogatás kérelmét – az önkormányzat forráshiánya miatt – 
elutasítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. február 26. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
e)  Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy hétfőn a Közúti Igazgatóságnál 
voltak Veszprémben, a járda önkormányzati tulajdonba adása ügyében. Az ügyintéző elmondta, 
hogy ő fogja kezdeményezni a tulajdonba adást és a földhivatali bejegyzést. 
 
Árajánlatot kértek a temetőbe, urnafal elhelyezésére, ami kb. 1,5 millió forint. 32 férőhelyes, 
gránitból készül, beton alappal. Banai Endrének megkérdezte a véleményét, aki azt a kikötést 
tette, hogy ingyenes legyen. 
 
Felkereste Fehér László a beadott föld vásárlási kérelme ügyében. Kérte, hogy pontosan írja le, 
hogy mit szeretne megvásárolni, továbbá elmondta neki, hogy jelenleg nincs szándékában az ön-
kormányzatnak földterületet értékesíteni. 
 
Elmondja, hogy az általános iskolában eltört a néptáncosoknak felszerelt tükör. A KLIK kifizeti, 
de az igazgatónő kérése, hogy meg kellene cserélni a termeket. A tükröt a mostani számítógépes 
teremben kellene elhelyezni, ott próbálhatnának a néptáncosok. A számítógépeket el lehetne he-
lyezni másik tanteremben, vagy ahol szükség van rá, esetleg rászorulóknak adni. 
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Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy Pákozdi Ervin kőfaragót is 
meg lehetne kérdezni urnafal készítés ügyében. 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy véleménye szerint Pákozdi Ervinnek sok a dolga, a 
sírköveket is hosszú határidővel vállalja. A közmunkásokkal ők is el tudnák készíteni az urnafal 
alapját, csak az a kérdés, hogy akkor lesz-e rá garancia. 
 
Németh István képviselő véleménye szerint nagyon sokba kerül a 32 db-os urnafal, valószínű 
azért, mert gránit az anyaga. Pár évvel ezelőtt is kértek rá árajánlatot, de az betonból készült vol-
na. 
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy 
bejelentése? 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy véleménye szerint a könyvtá-
rat át kellene költöztetni az önkormányzati hivatal épületébe. A jelenlegi könyvtár helyiséget és a 
mellette levő klubhelyiséget egybe kellene nyitni. Szeretné, ha ott lenne kialakítva az értéktár 
helyisége. Kérdezi Rozs József Gáborné könyvtárost, hogy mi a véleménye róla? 
 
Válasz: 
 
Rozs József Gáborné könyvtáros válaszában elmondja, hogy nincs kifogása a könyvtár áthe-
lyezése ellen, jó lenne a hivatal épületében. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy akkor az ablak helyébe egy ajtót 
kellene tenni a hivatal hátsó szobájára, hogy ne az irattáron keresztül közlekedjenek a könyvtár 
látogatók. Valamint a parkettát is ki kellene cserélni, mert sok helyen már feljött. 
 
Török Ottó képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az infrastruktúra fejlesztésére kapott 
180.000,- Ft-ból ki lehetne alakítani. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az értéktár helyiségének kialakítását csak pályázati 
pénzből tudják megoldani. Pályázati támogatással, feltétlenül meg kellene oldani a turistaház 
hátsó részének befejezését, mert abból bevétele származna az önkormányzatnak.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a nyílt testületi ülést 20 óra 46 perckor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 Áldozó Péter Kelemen László 
 polgármester jegyző 


