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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 26. napján 18 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. április 26. napján 

18 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 és Rajkovics Attila 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 csak Török Ottó képviselő hiányzik, aki 
előzetesen jelezte, hogy betegsége miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. 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./ Szociális étkezők térítési díjának meghatározása                                          Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
 
2./ Háziorvosi körzet székhelyének megállapítása                                             Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
                                                                                                                   
3./ Védőnői körzet székhelyének megállapítása                                                 Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
 
4./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye                            Áldozó Péter      
     Család- és Gyermekjóléti Szolgálata beszámolója                                         polgármester 
                                                                                                                                        
5./ Vegyes ügyek                                                                                                  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: 
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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. 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, 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 
jelentést a 24, 25 és 26/2017.(III.27.) számú lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 3 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 4 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 1 fő részére 
lakhatási települési támogatás megállapítása; 1 fő szociális étkeztetése engedélyezése. 
 
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 :   Szociális étkezők térítési díjának meghatározása  
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pénzügyi főelőadó elkészítette a 
szociális étkezők térítési díj számítását és annak előterjesztését, melynek alapján 30,-Ft-os eme-
lésre tett javaslatot. Előzetesen az előterjesztést és a számítást is megkapták, tanulmányozhatták 
a képviselők. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést, és az étkezési térítési díjszámí-
tást. Javasolja, hogy a képviselő-testület az étkezési térítési díjszámítást fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lőknél miért több a nyersanyagnorma? Ezen nincs rezsiköltség? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy azért több, mert ők kétszer étkeznek. 
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Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy gyermekétkeztetésnél nem lehet rezsikölt-
ség. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a szociális étkezőknél miért más a rezsiköltség, mint a 
vendégebédnél? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a szolgáltatási önköltség számítás alapján 
876,- Ft-ra jön ki egy adag étkezési térítési díja, amely az adott nyersanyagnormából és a rezsi-
költségből áll. A térítési díj és a nyersanyagnorma különbözete határozza meg a rezsidíjat a szo-
ciális étkezőknél. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a gyerekek kevesebbet esznek, mint a felnőttek? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a gyerekek tízórait, uzsonnát is esznek, és 
nekik sokszor mást kell főzni, mint a felnőtteknek. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy az iskolai étkezőknél a homokbödögei állandó lakosok 
miért fizetnek többet, mint a nem homokbödögei lakosok? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy azért, mert a homokbödögei állandó lakosok 
gyermekétkeztetési települési támogatást kapnak önkormányzattól, melyet az önkormányzat el-
számol a szociális normatíva terhére.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

27/2017.(IV.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a homokbödögei szociális 
étkezők 2017. évi térítési díja 2017. április 21. napján kelt számítását elfogadja. 
A számítás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2017. május 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette az előter-
jesztést, és a térítési díj módosító rendelet-tervezetét, melyeket a képviselők előzetesen megkap-
tak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztés és a módosító rende-
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let-tervezetet. Elmondja, hogy a képviselő-testülettel előzetesen egyeztetett, s arra a döntésre ju-
tottak, hogy a szociális étkezők térítési díját nem emelik, az maradjon változatlan. A rendelet és 
az előterjesztése is ez alapján készült. A térítési díj változatlanul hagyását indokolja az is, ha 
Adásztevelen bezár a konyha, lehet, hogy Homokbödögéről fogják vinni az ebédet. Javasolja a 
módosító rendelet tervezet elfogadását. 
 
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, megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2017.(IV.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az el-
látásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Háziorvosi körzet székhelyének megállapítása 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egészségügyi alapellátásról 
szóló törvény alapján, a háziorvosi körzetet fenntartó önkormányzatoknak megállapodásban kell 
rögzíteni a körzet székhelyét. A korábbi társulási megállapodás ezt nem tartalmazta. Elmondja, 
hogy nemrégiben a doktornő kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy megkaphassa a műkö-
dési engedélyét. Az önkormányzat feltétele az volt, hogy legyen délutáni rendelés is 
Homokbödögén. A probléma azonban azóta sem rendeződött. A megállapodás-tervezetet a kép-
viselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a megálla-
podás-tervezetet. Javasolja, hogy a megállapodást fogadja el a testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

28/2017.(IV.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község 
Önkormányzatával és Adásztevel Község Önkormányzatával kötendő, a települések 
közigazgatási területére kiterjedő, a háziorvosi körzet székhelyének meghatározására 
vonatkozó megállapodást elfogadja. 
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. május 11. 
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Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Védőnői körzet székhelyének megállapítása 

E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egészségügyi alapellátásról 
szóló törvény alapján, a védőnői körzetet fenntartó önkormányzatoknak megállapodásban kell 
rögzíteni a körzet székhelyét. A korábbi társulási megállapodás ezt nem tartalmazta. Elmondja, 
hogy a védőnői feladatokat három település látja el, és Nagytevel a székhely, de az ő védőnői 
helyiségeik - a méreteikből adódóan - nem alkalmasak a védőnői feladatok ellátására. 
Adásztevelen pedig nincs is védőnői tanácsadó. Egyedül a homokbödögei védőnői tanácsadó 
felel meg maradéktalanul a kritériumoknak. Itt van a legtöbb gyerek, ezáltal a társulás a 
homokbödögei gyerekek után kapja a legtöbb állami támogatást, mégis legnagyobb arányban 
Homokbödögének kellett hozzájárulni a társuláshoz. A megállapodás-tervezetet a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodás-
tervezetet. Javasolja, hogy a megállapodást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő véleménye szerint, ha alkalmas a védőnői feladatokra a nagyteveli 
rendelő, akkor legyen székhely, de ha nem alkalmas, akkor ne. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

29/2017.(IV.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község Ön-
kormányzatával és Adásztevel Község Önkormányzatával kötendő, a települések 
közigazgatási területére kiterjedő, a védőnői körzet székhelyének meghatározására 
vonatkozó megállapodást elfogadja. 
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. május 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálata beszámolója 
E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2016. évi munkájáról 
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szóló beszámolót, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a beszámolót fogadja el 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, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

30/2017.(IV.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2016. évi 
munkájáról szóló, 2017. március 30. napján kelt beszámolóját elfogadja. 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. május 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 

E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 

 
a) Pályázat – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző testületi ülésen döntött a 
képviselő-testület a pályázat benyújtásáról. A Homokbödögei iskola sportpálya burkolat 
felújítása pályázat megírására az InFlorMatika Kutató és Fejlesztő Nonprofit Kft. adott kedvező 
árajánlatot. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatot, melynek beadási határideje nagyon 
rövid, május 3. Javasolja, hogy fogadják el az árajánlatot, s bízzák meg a pályázatírót a pályázat 
megírására és benyújtására. 
 
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:  
 

31/2017.(IV.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola Homokbödögei Tagintézménye sportpálya burkolatának fel-
újítására benyújtandó pályázat elkészítésére az InFlorMatika Kutató és Fejlesztő 
Nonprofit Kft. (8563 Homokbödöge, Bem u. 1.) 2017. április 24. napján kelt áraján-
latát elfogadja. 
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Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Ostrya Bt. által elkészített 
költségvetés alapján javasolja benyújtani a „Homokbödögei iskolai sportpálya fejlesztése” című 
pályázatot, melynek összes költsége 14.976.701,-Ft, a pályázati támogatási igény 12.730.196,-Ft, 
s a kötelezően vállalt önerő pedig 2.246.505,-Ft, melyet a képviselő-testület a költségvetése 
terhére biztosít. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy 
gondoskodjanak a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

32/2017.(IV.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat "Homokbödögei iskolai sportpálya 
fejlesztése" címmel pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. melléklet II. 2. pont a), b) és 
c) pontok szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
A megvalósítandó cél: 
Homokbödögei iskolai sportpálya fejlesztése. 
A felújítás összes költsége:                              14.976.701,-Ft 
A pályázati támogatási igény:                          12.730.196,-Ft 
Önerő:                                                                 2.246.505,-Ft 
A képviselő-testület az önerőt – költségvetése terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. május 2. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Homokbödöge Község Önkormányzat Sportfejlesztési Koncepciója 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Homokbödögének még nem volt 
sportfejlesztési koncepciója, melyet el kellett készíteni, hogy előre tudják tervezni a 
költségvetésben a fejlesztéseket. A koncepcióhoz lehet pályázati támogatásokat igényelni, hogy 
csak az önerőt kelljen az önkormányzatnak biztosítani a fejlesztéshez. A jegyző úr – a képviselő-
testület iránymutatása alapján – elkészítette a koncepciót, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a koncepciót fogadja el a képviselő-
testület. 



9 
 

 

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:  
 

33/2017.(IV.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat 2017. április 19. napján kelt Sportfejlesztési Koncepcióját elfogadja. 
A Sportfejlesztési Koncepció a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. május 2. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Rendőrkapitányság Pápa elszámolása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Szappan Csaba kapitányság-
vezető támogatás elszámolásával kapcsolatos levelét, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az elszámolást fogadja el 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, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

34/2017.(IV.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Pápa 
2017. április 10. napján kelt, támogatás elszámolását elfogadja.   
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. május 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Szociális tűzifa igénylése 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a VM. Kormányhivatal Pápai 
Járási Hivatala tájékoztatóját, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Javasolja, hogy 80 m3 faanyagra nyújtsa be igényét a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák 
fel a tisztségviselőket, hogy az igény benyújtásáról gondoskodjanak. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

35/2017.(IV.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. közfoglalkoztatási PILOT mintaprogram során kitermelt 80 m3 fa-
anyagra benyújtja igényét. Az igénylés oka: a faanyag szociális tűzifaként történő 
felhasználása. 
Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy az igény benyújtásáról gondoskodjanak. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. május 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
e) Homokbödögei tó bérleti szándéka 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy helyi horgászegyesület van alaku-
lóban Homokbödögén, Pap Ferenc és Gombás József kezdeményezésével. Szeretnék az önkor-
mányzat tulajdonában lévő téglagyári tavat kibérelni. Szerinte először meg kellene nézni, milyen 
a vízminőség, milyen halat telepítsenek bele. Jó lenne, ha egy helyi társaság bérelné a tavat, 
rendben tartanák, felügyelet lenne, s a falopást is visszaszorítanák. A társaság neve lehetne 
Homokbödöge Sportegyesület horgász szakosztálya, akik kibérelhetnék az önkormányzat terüle-
tét. Pap Ferenc szerint nagyon szemetes a terület, a „Te Szedd” szemétszedési akció keretében el 
lehetne vitetni az összeszedett szemetet. Javasolja, hozzanak egy határozatot, hogy a testület a 
bérleti szerződés megkötése elől nem zárkózik el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Lukács Katalin alpolgármester véleménye szerint ez egy jó kezdeményezés, támogatja a 
javaslatot. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

36/2017.(IV.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Homokbödöge téglagyári tó Homokbödöge SE Horgász Szakosztálya részére történő 
bérbeadása elől nem zárkózik el, azt támogatja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. május 11. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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f) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy Lukács Katalin alpolgármesterrel írtak levelet a pá-
pai cégeknek, hogy a Turistaházat munkásszállás céljára kiadná az önkormányzat. A Dunitalia 
Kft.-től érdeklődtek is, de az 500.000,-Ft-os havi díjat soknak tartják. A bérleti jogviszony létre-
jötte esetén szeretnék a rezsit fizetni, a takarítást is megoldanák, és az önkormányzatnak nem 
személyenként fizetnének, hanem havonta az épület bérleti díját. Ukrajnából akarnak női dolgo-
zókat hozni, akik itt végeznének munkát. Ilyen feltételekkel 200.000-250.000,-Ft bérleti díjat 
javasol részükre. 
 
Elmondja, hogy dr. Petővári Bence pályázatíró szerint a konyhafelszerelések beszerzésére nem 
nagy eséllyel pályázik az önkormányzat. Az esélyeik viszont azzal megnövekedtek, hogy a me-
gyében kevés önkormányzat pályázhat, mert csak az adhatja be, aki saját maga működteti a 
konyháját. A pályázat bővítésre, műszaki fejlesztésekre szól, eszközbeszerzésre nem ad annyi 
pontot. Ha az óvoda konyha kapacitását az önkormányzat tudná bővíteni 50 fővel, megnőne az 
esély a pályázat elnyerésére. Ennek a pályázatnak a beadási határideje május vége. 
 
A homokbödögei téglagyárnál a jövő héten lesz a református motorosok találkozója, melynek 
alkalmából rock koncerteket is szerveznek. 
 
A homokbödögei hivatalhoz még egy hirdetőtáblát rendelnek, mert nem férnek el a hirdetések. 
  
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az sem mindegy, hány főnek bérlik a 
turistaházat, nehogy nagyon túlzsúfolt legyen az épület.  
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak előnyös lenne, ha a bérlő cég 
iparűzési adót fizetne a településre, ők pedig az idegenforgalmi adó fizetése alól mentesülnének. 
Kérdezi, hogy lehet-e úgy rendeletet módosítani, hogy bizonyos cégnek más összeget kelljen fi-
zetni? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az iparűzési adó rendeletben az adó mérté-
két csak egyféleképpen lehet meghatározni. Az önkormányzat kedvezményeket, mentességet ál-
lapíthat meg. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a bérleti szerződésben a maximum 
létszámot meg kellene határozni. 
 
Áldozó Péter polgármester egyetért az előtte szóló képviselővel. Javasolja, hogy egy hónap 
próbaidőt szabjanak meg a szerződésben. 
 
Rajkovics Attila képviselő javasolja, hogy a bérleti díj 200.000,-Ft legyen. Kérdezi, hogyan fi-
zeti a bérlő? 
 
Válasz: 
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Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, a szerződésbe bele lehet írni, hogy előre fi-
zesse a bérleti díjat a bérlő. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a hangoshíradó hangszóróival mi a helyzet? 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a vasgyűjtésre nem sokan jelentkeztek. Java-
solja, hogy a biciklitároló a Kultúrház lépcsője mellé kerüljön. Dózsa utca 72. szám előtt sze-
métkupac van az utcán, szólni kellene nekik, hogy tisztítsák el onnan. A régi utcanévtáblákra 
sárga-kék matrica lesz ragasztva, hogy sötétben jobban látszódjanak. A hétvégén lesz a májusfa 
állítás a művelődési háznál, ahová mindenkit szeretettel várnak.  
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a temetőnél is sikerült a kivágott 
fák tuskóit kiszedni a földből. 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy beszélt a szerelővel, aki ígérte, ha az 
alkatrészek megérkeznek, jönni fog. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 47 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


