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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27. napján 14 óra 30 perckor 
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 2016. május 27. napján 

14 óra 30 perckor 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 és 

Németh István képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző  
- Rozs Józsefné jkv. vezető 
- Obermayer Józsefné költs. főelőadó 

  
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 három képviselő jelen van. Török Ottó 
képviselő előzetesen jelezte, hogy munkahelyi, Rajkovics Attila pedig családi elfoglaltság miatt 
nem tud jelen lenni az ülésen. Elmondja, hogy a rendkívüli ülést a költségvetés módosítási és a 
zárszámadási rendeletek elfogadása határideje miatt kellett összehívni. 
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :                  E lő a d ó : 
 
1./  Homokbödöge Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése                  Áldozó Péter   
      módosítása                                                                                                    polgármester                                                           
 
2./  Homokbödöge Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése                  Áldozó Péter   
      végrehajtása                                                                                                    polgármester                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3./ Az Adászteveli Óvoda intézményi átalakítása                                              Áldozó Péter                                                           
                                                                                                                             polgármester 
 
4. Pápai Vízmű Zrt. részvényvásárlás felajánlása, szindikátusi szer-                 Áldozó Péter                                                           
    ződés hatályon kívül helyezése                                                                       polgármester 
                          
5. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás házi segít-                 Áldozó Péter                                                           
     ségnyújtás intézményi térítési díja                                                                  polgármester 
 
6./ Vegyes ügyek                                                                                                  Áldozó Péter                                                           
                                                                                                                              polgármester 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 3 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. 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a Pápai Rendőrkapitányságnak megállapított támogatás 
azon felül van, amit évente üzemanyag támogatásra adni szokott az önkormányzat? Kérdezi to-
vábbá, hogy mit jelent a „Két keréken” projekt? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy nem plusz támogatás, hanem az idei 
évben nem üzemanyagra kérte a rendőrség a támogatást. 
A „Két keréken” projekt a LEADER által benyújtott pályázatot takarja, amiben olyan szinten 
vesz részt Homokbödöge Község Önkormányzat, hogy részei lesznek a kialakítandó útvonalnak 
és a téglagyárnál lesz egy kerékpáros pihenőhely. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 és 25/2016.(III.24.), 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32 és 33/2016.(IV.20.), 34, 35, 36 és 37/2016.(V.9.) számú, lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben született polgármesteri döntések: 15 fő részére rendkívüli települési támogatás 
megállapítása; 35 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 2 fő részére lakhatási 
települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő 
részére szociális étkeztetés 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 2015. évi költségvetése 

módosítása 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2015. évi zárszámadás 
elfogadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2015. évi költségvetése bevételi és 
kiadási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez 
kapcsolódóan.  A hivatal elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a 
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a testület fogadja el a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

4/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
3/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

végrehajtása 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző és a hivatal dolgozói 
által elkészített 2015. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-
testület elé, hogy az legkésőbb május 31. napján hatályba lépjen. Elmondja, hogy az 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a 
testület fogadja el a zárszámadást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy mit takarnak a működési bevételek, felhalmozási célú 
bevételek és az elvonások sorban szereplő összegek, továbbá miért lett kevesebb az ellátottak 
térítési díja a tervezettnél? 
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné költs. főea. válaszában elmondja, hogy a működési bevételek sor az 
ÖNHIKI támogatás, nyári gyermekétkeztetésre és a bérkompenzációra kapott összegeket tartal-
mazza. A felhalmozási célú bevételeknél szerepel a járdaépítésre pályázaton nyert és kapott tá-
mogatás. Az elvonások sorban a 2014. évre vonatkozó visszafizetés szerepel. Az ellátottak téríté-
si díja azért lett kevesebb, mert kevesebb volt a szociális étkező és az iskolások is kevesebben 
étkeztek. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
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5/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetése végrehajtásáról. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda intézményi átalakítása 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az elmúlt évben a képviselő-
testület meghozta határozatát, melyben kifejezte szándékát, hogy az Adásztevel, Bakonyjákó, 
Homokbödöge és Németbánya Óvodafenntartó Társulásból kiválik. Szükséges e határozat meg-
erősítése, s annak kimondása, hogy 2016. augusztus 31. napjával válik ki az Önkormányzat a 
Társulásból.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

38/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete megerősíti a 
73/2015.(V.13.) határozatát, az Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Német-
bánya Óvodafenntartó Társulásból 2016. augusztus 31. napjával kiválik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. június 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önálló óvoda vezetői pályáza-
tát ki kell írni. A határozati javaslatot a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Ezt követően részletesen ismerteti a határozati javaslatot. Javasolja, hogy a határozati javaslatot 
fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kevésnek tartja az időt a pályázat elbírálása és a vezető munkába állá-
sa között. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy nem szükségszerű a pályázatokat a meg-
adott elbírálási határidő utolsó napján elbírálni a képviselő-testületnek, az elbírálás történhet a 
pályázatok beadási határidejének lejártát követő napon is. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

39/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján 
pályázatot hirdet a Homokbödögei Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör 
betöltésére, az alábbi feltételekkel: 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízást határozott időre, 2016. 
szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig szól. 
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 
rendelkezései szerint, a köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működtetése, 
az intézmény vezetésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség; peda-
gógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; legalább 5 év 
feletti óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; legalább 5 év felet-
ti vezetői tapasztalat; a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség; va-
gyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: felsőfokú Óvodapedagógus 
diploma hiteles másolata; pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettséget igazoló okirat másolata; büntetlen előéletet tanúsító, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére 
vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel, az intézmény gazdaságos működésével kapcsolatos elképzelések; a 
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 
megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról 
nyilatkozat. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. 
szeptember 1. napján tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 1. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen László jegyző 
nyújt, a 30/487-9083 telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, 1 példányban, zárt borítékban, a 
pályázatnak a Homokbödöge Község Önkormányzat címére történő megküldésével 
(8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
azonosító ügyiratszámot: 1310/2016., valamint a munkakör megnevezését: 
óvodavezető. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a véleményezési eljárást 
követően, Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, 
képviselő-testületi ülésen. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 22. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 13. száma, Homokbödöge Község 
Önkormányzat hirdetőtábláján közzététel: 2016. június 6. A KÖZIGÁLLÁS 
publikálás időpontja: 2016. június 6. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. június 6. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d :  Pápai Vízmű Zrt. részvényvásárlás felajánlása, szindikátusi szerződés 

hatályon kívül helyezése 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Vízmű Zrt. előterjeszté-
sének másolatát és a szindikátusi szerződés megszüntetéséről szóló szerződés-tervezetet a képvi-
selők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesz-
tést és a szerződés-tervezetet. 
 
a) Részvényvásárlás felajánlása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jogszabály változások alapján 
csak a tulajdonos önkormányzatoknak lehet részvénye, a gazdasági társulásoknak el kell adni a 
részvényeit. A Pápai Vízmű Zrt. a felszabaduló részvényeit – a Közgyűlés határozata alapján -
értékesíteni kívánja. Érdeklődött, a szomszédos önkormányzatok egyike sem vásárol a részvé-
nyekből. Javasolja, hogy a képviselő-testület a „B” jelű határozati javaslatot fogadja el, ne vásá-
roljon a részvényekből. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő sem javasolja, hogy az önkormányzat részvényt vásároljon. 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

40/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápai Vízmű Zrt. tulaj-
donában lévő, saját részvényeiből nem vásárol. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. június 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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b) A szindikátusi szerződés hatályon kívül helyezése 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy amikor annak idején a Vízművet 
megalapították az alapítók, voltak olyan témák, amiket az alapító okiratban rögzítettek és voltak 
olyanok, amiket a szindikátusi szerződésben. Ilyen volt például a vízdíjképzés, a vagyonra vo-
natkozó szabályok, kit hogyan illet meg stb. Ezeket már jogszabály szabályozza, mind a díjkép-
zést, mind pedig a vízmű vagyonátadását. A vagyon átadásra kellett, hogy kerüljön az önkor-
mányzatoknak, ez a Pápai Vízmű Zrt-nél is megtörtént. Ezek alapján a szindikátusi szerződés 
már idejétmúlt, okafogyottá vált. A tulajdonosokból álló közgyűlés már jóváhagyta a szerződés 
megszűnését. A Vízmű kéri, a képviselő-testület hagyja jóvá a szindikátusi szerződés megszűné-
sét. Felhatalmazás szükséges a polgármesternek a szindikátusi szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséről szóló szerződést aláírásához.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

41/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápai Víz és Csator-
namű Részvénytársaság zártkörű alapításában résztvevő önkormányzatok által Vesz-
prémben, 1995. december 7-én kötött Szindikátusi szerződést közös megegyezéssel, 
2016. június 30-i hatállyal megszünteti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megszünteté-
sében eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. június 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás házi segítség-  
                                 nyújtás intézményi térítési díja   
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa már meghozta a határozatát a Társulás által ellátott 
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjáról, melyet a gesztor, Vaszar Község Önkormányzat 
foglal az önkormányzati rendeletébe. Ehhez a rendelethez kérik a társulásban részt vevő önkor-
mányzatok hozzájárulását. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést. Javasolja a hozzá-
járulás megadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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42/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vaszar Község Önkor-
mányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott 
szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló rendelete megalkotásához hozzá-
járul. 
A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. június 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
6./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe belépés  
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és a TÖOSZ tag-
ság jellemzőiről és előnyeiről szóló tájékoztatót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a tájékoztatót. Javasolja, hogy 
a szövetség alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magukra nézve kötelezőnek ismer-
jék el, s lépjen be az önkormányzat a szövetségbe. A Pápán tartott tájékoztatójukon részt vett, 
amin hasznos dolgokat mondtak el, segítenek az önkormányzatoknak, képviselik azokat, elérhe-
tőek. Ehhez viszonyítva a tagdíj minimális. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Németh István képviselő szintén a belépés mellett foglal állást. 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

43/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket 
magára nézve kötelezőnek ismeri el és 2016. július 1. napjától tagja kíván lenni a 
TÖOSZ-nak. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. június 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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b) Mobiltelefon előfizetői megállapodás megkötése                                        
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok  
Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa a jelenleginél egy sokkal kedvezőbb 
keretmegállapodást fogadott el a mobiltelefon szolgáltatást biztosító Magyar Telekom Nyrt.-vel. 
Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy kössenek mobiltelefon 
szolgáltatói szerződést a Magyar Telekom Nyrt-vel, s hatalmazzák fel a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester egyetért a javaslattal, az előnyös szerződést meg kell kötni. 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

44/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az előterjesztésnek    
megfelelően - mobiltelefon szolgáltatói szerződést köt a Magyar Telekom Nyrt-vel. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. június 11., ill. 2016. június 30. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról  
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata előzetesen megküldte a 
2015. évi munkájáról szóló beszámolót, melyet a képviselők megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
beszámolót fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy Homokbödögén volt a Szolgálat? Szerveztek szabad-
idős programokat? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy Homokbödöge Község Önkormányzata 
még nem igényelte a szabadidős programok szervezésében segítségüket, de szívesen részt vesz-
nek falunapon, vagy egyéb rendezvényeken a szabadidős programok szervezésében. Erről meg is 
küldték a tájékoztatójukat. Az idei évben igénybe vesszük a szolgáltatásaikat. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

45/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. június 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Együttműködési szándéknyilatkozat 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Pápa Város Önkormányzatával 
együttműködési szándéknyilatkozat került aláírásra, a város TOP-1.1.3-15 pályázata benyújtásá-
val kapcsolatban. A város a piac korszerűsítésére nyújtotta be a pályázatát, amelynél előnyt je-
lentett a más önkormányzatokkal történő együttműködés. A nyilatkozat másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a nyilatkozatot. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szándéknyilatkozatot hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

46/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápa Város 
Önkormányzatával kötött, a „Helyi gazdaságfejlesztés” című és TOP-1.1.3-15 
kódszámú pályázat benyújtásához kapcsolódó, 2016. április 20. napján kelt 
együttműködési szándéknyilatkozatot jóváhagyja. 
A szándéknyilatkozat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. június 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

    
e) Lakásbérlő kijelölése 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Téglagyár II. szám alatti bérla-
kás bérlői rövid idő alatt elhunytak, szükséges a gyermekeik közül új bérlőt kijelölni, akivel az új 
lakásbérleti szerződést meg lehet kötni. A lakásban élő, fiatalkorú Szőrös Alexandra érdekét fi-
gyelembe véve, a leendő gyámját, Szőrös Zoltánt javasolja bérlőül kijelölni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 



12 
 

 

Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

47/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő, Homokbödöge, Téglagyár II. szám alatti bérlakás bérlőjéül 2016. 
április 16. napjától visszamenőleg Szőrös Zoltán Homokbödöge, Téglagyár II. szám 
alatti lakost jelöli ki. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a lakásbérleti 
szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. június 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
f) Pályázat-NKA Közművelődési szakmai tevékenység támogatása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Köz-
művelődés Kollégiuma a közművelődés 2016. évi szakmai tevékenységének támogatása tárgyá-
ban pályázatot írt ki. Pályázati cél: Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és 
közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezése. A pályázatot 
2016. június 9. napjáig lehet benyújtani, a támogatottsága akár 100 % is lehet. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy a „Bödögei komédiák” kulturális rendezvény támogatására nyújtsanak be 
pályázatot, hatalmazzák fel a polgármestert a pályázat elkészítésére és határidőben történő be-
nyújtására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

48/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális 
Alap Közművelődés Kollégiuma a közművelődés 2016. évi szakmai 
tevékenységének támogatása pályázati kiírására „Bödögei komédiák” címmel 
pályázatot nyújt be. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és határidőben történő be-
nyújtására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. június 9. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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g) Törvényességi felhívás és tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzatok – így Ho-
mokbödöge Község Önkormányzata is – közel 10 éve fogadták el a rendezési terveiket. Azóta 
jogszabályváltozások, ill. a jogszabályszerkesztésnek való megfelelés miatt felül kell vizsgálniuk 
a rendeleteiket. A törvényességi felhívás és tájékoztató másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a felhívást és a tájékoztatót. Java-
solja a képviselő-testületnek, hogy a törvényességi felhívást vitassák meg, a benne foglalt jog-
szabálysértések megszüntetéséről 2018. december 31. napjáig gondoskodjanak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

49/2016.(V.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal VEB/005/1901/2016. szám alatt kiküldött törvényességi felhívását 
megvitatta, a benne foglalt jogszabálysértések megszüntetéséről 2018. december 31. 
napjáig gondoskodik. 
A törvényességi felhívás és tájékoztatás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. június 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
h) Adóváltozásról tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Hivatal vezető-tanácsosa által 
készített tájékoztatót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti a tájékoztatót. A képviselő-testületnek át kell gondolnia a javaslatokat, a 
módosítás lehetőségeit, és ősszel vissza kell térni erre, mert az adórendelet-módosítást időben el 
kell végezni, hogy a adózók felkészülhessenek a változásra. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 

 
 
                      
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy 
bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a nyílt testületi ülést 15 óra 44 perckor bezárja.  
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Kmf. 
 
 
 
 
 
 Áldozó Péter Kelemen László 
 polgármester jegyző 


