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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 27. napján 17 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 2017. március 27. napján 

17 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, Németh 

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

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett 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 meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
  

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :       E lő a d ó : 
 
1./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési                   Áldozó Péter      
      terve                                                                                                               polgármester 
 
2./ Pályázat benyújtása                                                                                        Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
                                                                                                                   
3./ Közösségi szolgálattal kapcsolatos megállapodás                                         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: 
 
                   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. Javasolja a beszámoló 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 szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
jelentést a 14/2017.(II.15.) és 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 és 23/2017.(III.8.) 
számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 15 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 1 fő részére 
közgyógyellátási települési támogatás megállapítása.  
 
Javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

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 2017. évi közbeszerzési terve 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közbeszerzési törvény előírja az 
önkormányzatoknak a közbeszerzési tervük elfogadását. Ennek határideje: minden év március 
31-e. Nem tudják, hogy az önkormányzat pályázatai közül melyik fog nyerni, s mekkora 
támogatást, ezért nemleges közbeszerzési terv elfogadását javasolja, melyet a pályázati 
támogatás elnyerése esetén, a pontos adatok ismeretében lehet majd módosítani. Ezt követően 
részletesen ismerteti a nemleges közbeszerzési tervet, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

24/2017.(III.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 
A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.      
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2017. április 11. 
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Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
2./ N a p i r e n d :  Pályázat benyújtása 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében ismerteti a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” pályázati felhívását, melyet a képviselők 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a pályázatot részletesebben átnézte, s 
megállapította, hogy a tekepálya felújítására nem tud az önkormányzat pályázatot benyújtani, 
mert nem kapcsolódik az iskolai és óvodai utánpótlást nevelő sportélethez, amit támogatnak. 
Nyárádon műanyag borítású pályát alakítottak ki. Az ilyen borítású pályán lehet focizni, 
teniszezni és kézilabdázni is. Javasolja, hogy ilyenre pályázzanak. Megkérdezi majd a nyárádi 
polgármestert, hogy kivel csináltatták. 
Elmondja, hogy a pályázati alcél: 1/ b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása. (Sportfejlesztés)  – műanyag borítású 
kézilabda pálya és korszerű megvilágítása. Óvodások és az általános iskolai tanulók 
rendszeresen használhatnák, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és 
utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását. Maximálisan 15 
millió Ft igényelhető. A támogatás maximális mértéke a pályázó adóerő képessége alapján: 85 
%, tehát 15 % önerő szükséges. 
Benyújtási határidő:            elektronikusan: 2017. május 2. 16 óra 
                                             papír alapon:     2017. május 3. 
A miniszter a döntését 2017. július 17. napjáig fogja meghozni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a meglévő bitumenes pálya helyére lenne ez a fejlesz-
tés? A pálya nem a KLIK-é, hanem az önkormányzaté? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester mindkét kérdésre igennel válaszol. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy belterületi utak, járdák felújítása alcélra nem lehetne 
beadni pályázatot? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy arra már sikeresen pályázott az önkor-
mányzat, nem valószínű, hogy az újabb ilyen pályázaton megint nyernének. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
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25/2017.(III.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra” pályázati felhívásra "Homokbödögei iskolai és óvodai kézilabda pálya 
fejlesztése" címmel pályázatot nyújt be. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtása 
céljából intézkedjen. 
A felhívás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

3./ N a p i r e n d :  Közösségi szolgálattal kapcsolatos megállapodás 
E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző testületi ülésen 
felvetődött a homokbödögei diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos igénye, szeretnék a 
szolgálatot Homokbödögén teljesíteni. Vállalta, hogy a Türr István Gimnáziumot, a Petőfi 
Sándor Gimnáziumot és a Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskoláját 
megkeresi, megállapodás megkötése céljából. A három iskola közül csak az Acsádyval nem volt 
élő szerződése az önkormányzatnak, ezért az iskolával megkötötte azt. Elmondja, ha valaki 
megkeresi még újabb iskolából az önkormányzatot az iskolai közösségi szolgálattal 
kapcsolatban, akkor kérni kell tőle egy iskolai elérhetőséget, hogy fel tudják venni az iskolával a 
kapcsolatot, s velük is tudjanak megállapodást kötni. Ezt követően részletesen ismerteti az 
együttműködési megállapodást, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Javasolja, hogy a megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

26/2017.(III.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Szakképzési 
Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolájával kötött, a diákok közösségi 
szolgálatával kapcsolatos, 2017. március 20. napján kelt Együttműködési 
Megállapodást jóváhagyja.  
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 

 Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 

 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Energia megtakarítási terv 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Energia Megtakarítási In-
tézkedési Tervek készítéséről szóló tájékoztatót, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy nemrégiben volt egy TÖOSZ-os gyűlésen, ahol 
kiderült, hogy még senkinek nincs ilyen terve. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy többen hirdetik magukat az energia 
megtakarítási tervek elkészítésére. Véleménye szerint az intézmények meglévő számláiból lehet 
kiindulni, abból átlagfogyasztás számolható. Spórolni úgy lehetne, ha a régi izzókat kicserélnék 
energiatakarékosra. 
 
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy pl. Lovászpatonán és Pápateszéren 
már kicserélték a kompakt fénycsöves közvilágítási lámpákat LED-es égőkre, de ezek nem vilá-
gítanak meg akkora területet, mint a régiek, inkább csak egy-egy sugárnyalábot. 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, ha minden oszlopon lenne LED-es égő, az 
valószínű nagyobb fényt adna. Úgy nézte, hogy Pápateszéren elég jól világítanak ezek a lámpák.. 
Pápán van olyan utca, ahol visszacserélték a régi égőkre. Kérdezi, hogy a közvilágításra kapott 
támogatással hogy kell elszámolni? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy sok olyan célzott támogatást kap az önkormányzat, me-
lyet nem csak a megadott célra használhat fel, hanem az előirányzat más működési feladatra is 
átcsoportosítható. A közvilágításra kapott normatíva is ilyen. 
 
Településképi arculati kézikönyv 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal állami főépítésze településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos tájékoztatóját, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy 
2017. szeptember 30. napjáig minden településen el kell készíteni a településképi arculati kézi-
könyvet, amihez főépítészt kell alkalmazni. A Kormány a feladathoz előirányzatot fog biztosítani 
az önkormányzatoknak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Diós Nikoletta köztisztviselői jogviszonya megszüntetése 
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Közös Önkor-
mányzati Hivatal bakonyjákói köztisztviselője, Diós Nikoletta kérte jogviszonyának közös meg-
egyezéssel történő megszüntetését. A hivatal vezetője ehhez 2017. május 19. nappal hozzájárult. 
A KÖZIGÁLLÁS-on az álláshely meghirdetésre került, remélhetőleg a munkakör átadás is zök-
kenőmentesen le fog zajlani.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő kérdezi, hogy a Turistaház bérleti díját fizeti-e a hátralékos Sedum Kft.? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy utána fog nézni, s intézkedni fog. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 17 óra 44 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


