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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 13. napján 9 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. július 13. napján 9 

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, Török 

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

- Kelemen László jegyző  
- Rozs Józsefné 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 csak Németh István képviselő hiányzik, 
aki munkahelyi elfoglaltsága miatt, előzetesen kimentette magát. Elmondja, hogy a rendkívüli 
ülés összehívását a határidős pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés indokolta. 
 
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./  Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra                         Áldozó Péter   
                                                                                                                            polgármester                                    
 
2./  Előfizetői keretszerződés – Magyar Telekom Nyrt.                                     Áldozó Péter   
                                                                                                                             polgármester                                                           
                                                                                                                                                                                       
3./ Adászteveli Óvoda beszámolója                                                                    Áldozó Péter                                                           
                                                                                                                             polgármester 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta kö-
vetkező határozatát: 
 
                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 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 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 és 50/2016.(V.27.), 51, 52 és 
53/2016.(V.31.), 54, 55, 56 és 57/2016.(VI.20.) számú, lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben született polgármesteri döntések: 9 fő részére rendkívüli települési támogatás megál-
lapítása; 9 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 2 fő részére lakhatási települési 
támogatás megállapítása; 1 fő részére méltányossági közgyógyellátási települési támogatás meg-
állapítása. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására. 
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1./ N a p i r e n d :  Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati kiírást. Ezt 
követően ismerteti a pályázati fejlesztést. Elmondja, hogy technikai eszközökre kellene pályázni, 
amihez 10%-os önerőt kell biztosítani a képviselő-testületnek. Németh István képviselő 
összeírta, hogy vezeték nélküli mikrofonokra, mikroportokra, hangfalakra, állványokra és  
keverőre lenne szükség. Javasolja, hogy a képviselő-testület a következő határozatot hozza meg: 
 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere – a 
belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által, Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerint meg-
hirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” pályázatot megpályázza. 
Ennek keretében a Homokbödögei Művelődési Ház berendezéseire (keverőpult, hangfalak, mik-
rofonok, mikroportok, állványok és vezetékek) pályázik. 
A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló árajánlat alapján 
– összesen 1.058.984,-Ft-ban, azaz Egymillió-ötvennyolcezer-kilencszáznyolcvannégy forintban 
állapítja meg.  
Az igényelt támogatás (90 %): 952.984,-Ft, azaz Kilencszázötvenkettőezer-
kilencszáznyolcvannégy forint. 
A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét – a 2016. évi költségvetése terhére -106.000,-
Ft-ban, azaz Egyszázhatezer forintban biztosítja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti fejlesztési célok megvalósítása 
érdekében a pályázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. július 15. 
Felelős:  Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

58/2016.(VII.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete az emberi erőforrások 
minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 
által, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 5. a) pont szerint meghirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő tá-
mogatásra” pályázatot megpályázza. 
Ennek keretében a Homokbödögei Művelődési Ház berendezéseire (keverőpult, 
hangfalak, mikrofonok, mikroportok, állványok és vezetékek) pályázik. 
A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló ár-
ajánlat alapján – összesen 1.058.984,-Ft-ban, azaz Egymillió-ötvennyolcezer-
kilencszáznyolcvannégy forintban állapítja meg.  
Az igényelt támogatás (90 %): 952.984,-Ft, azaz Kilencszázötvenkettőezer-
kilencszáznyolcvannégy forint. 
A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét – a 2016. évi költségvetése terhére -
106.000,-Ft-ban, azaz Egyszázhatezer forintban biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti fejlesztési célok meg-
valósítása érdekében a pályázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. július 15. 
Felelős:  Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Előfizetői keretszerződés 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Telekom Nyrt-vel 
kötendő Előfizetői keretszerződés-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a keretszerződés-tervezetet. Elmondja, 
hogy az előfizetéshez bárki, bármikor csatlakozhat, kedvező percdíjakkal lehet telefonálni. Az 
önkormányzat kezességet vállal az előfizetőkért. Ha valaki nem fizet, annak azonnal letiltják a 
számláját. Javasolja a keretszerződés-tervezetet elfogadását. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja az előfizetői keretszerződés-tervezet elfogadását. 
Javasolja a testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a keretszerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

59/2016.(VII.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt.-
vel (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) kötendő, ICCM3142701/2016. számú, Előfi-
zetői keretszerződést elfogadja. 

                   A keretszerződés a határozat mellékletét képezi. 
                   Felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés aláírására. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2016. július 28. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Az Adászteveli Óvoda beszámolója 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda vezetője 
megküldte az intézmény 2015/2016. nevelési év beszámolóját, melyet képviselők előzetesen 
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: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

60/2016.(VII.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
2016. június 20. napján kelt, 2015/2016. nevelési év beszámolóját elfogadja. 

                   A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2016. július 28. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelent a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló tá- 
jékoztatója, melyet ezt követően részletesen ismertet. Véleménye szerint be kellene a képviselő-
testületnek nyújtani a kérelmét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint a B típust kellene megpá-
lyázni, mert ebben szinte minden sporteszköz helyet kap. A sporteszközök egy dobogón lenné-
nek elhelyezve. Javasolja, hogy a focipályánál jelöljék majd ki a sportparkot, s hatalmazzák fel a 
polgármestert a kérelem benyújtására. 
 
Áldozó Péter polgármester szerint az nagyon kiesik, legyen inkább valahol a falu központjá-
ban. 
 
Török Ottó képviselő kérdezi, hogy a kuglizó végénél nincs-e szabad terület? 
 
Válasz: 
 
Rajkovics Attila képviselő válaszában elmondja, hogy nincs. Szerinte a Delikátos játszótérnél 
jó helyük lenne a sporteszközöknek. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

61/2016.(VII.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programjá-
ra, „B” típusú sportpark megvalósítására benyújtja kérelmét. 

                   Felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtására. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a kérelem 

benyújtásáról határidőben gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. július 28., ill. 2016. augusztus 15. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
         
              
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy 
bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy az Ifjúsági Klubot szeretnék kipakolni és el-
kezdeni oda a falu értéktárába az anyagok gyűjtését. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az adósságkonszolidáció keretében lehetne az épü-
let felújítására pályázni. 
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Kelemen László jegyző elmondja, hogy eszközvásárlással bővítették a pályázatot. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az  
aktív közreműködést, és a nyílt testületi ülést 10 óra 10 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Áldozó Péter Kelemen László 
 polgármester jegyző 


