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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 1. napján 8 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. augusztus 1. 

napján 8 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  
- Rozs Józsefné jkv. vezető 
 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja, hogy a 
rendkívüli ülés összehívását az iskolaépület energetikai korszerűsítése projekt árajánlatainak 
elbírálása indokolta. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, 
mivel minden képviselő jelen van. A meghívón szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni. 
  
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :       E lő a d ó : 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1./ Pályázat – TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00003 Homokbödöge iskolaé-           Áldozó Péter      
     pület energetikai korszerűsítése                                                                    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 pont megtárgyalását. 
 

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót majd a soron következő, rendes ülésen fogják tárgyalni. Ekkor fog beszámolni 
a testületi ülések között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntésekről is. 
  
Javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pont tárgyalására. 
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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 – TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00003 Homokbödöge iskolaépület            
                                      energetikai korszerűsítése            
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a projekt megvalósítása céljából 
3-3 db árajánlatot kértek a kőműves munkákra, a fűtésszerelésre, a napelemes rendszer kialakítá-
sára és világításkorszerűsítésre, valamint a nyílászárók cseréjére. A pályázat határidőben történő 
megvalósításához ki kell választani a képviselő-testületnek a beérkezett árajánlatok közül a leg-
kedvezőbbeket. Az árajánlatok másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. 
 
aa) Kőműves munkák  
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti az árajánlatokat. Javasolja a legkedvezőbb 
árajánlat, Szász Róbert árajánlatának elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák 
fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
  

53/2017.(VIII.1.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-VE1-
2016-00003 „Homokbödöge iskolaépület energetikai korszerűsítése” című pályázat 
kőműves munkájára vonatkozóan Szász Róbert (8563 Homokbödöge, Petőfi u. 3., 
adószám: 64309682-1-39) 2017. július 07. napján kelt, bruttó 7.349.802,-Ft összegű 
árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal.    
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

  
ab) Fűtésszerelés  
 
Németh István képviselő e napirendi alpontnál jelzi az érintettségét, mivel ő is nyújtott be 
árajánlatot. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából 
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kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az 
önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 
önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő ja- 
vaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség 
szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.” 
 
Áldozó Péter polgármester javasolja, hogy a fűtésszerelés árajánlatok elbírálásánál zárják ki 
Németh István képviselőt a szavazásból. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
  

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-VE1-
2016-00003 „Homokbödöge iskolaépület energetikai korszerűsítése” című pályázat 
fűtésszerelés árajánlatok elbírálásánál Németh István képviselőt a szavazásból 
kizárja. 

  
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti az árajánlatokat. Javasolja a legkedvezőbb 
árajánlat, Németh István árajánlata elfogadását. 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
  

54/2017.(VIII.1.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-VE1-
2016-00003 „Homokbödöge iskolaépület energetikai korszerűsítése” című pályázat 
fűtésszerelés munkájára vonatkozóan Németh István (8563 Homokbödöge, Rákóczi 
u. 8., adószám: 53848499-1-39) 2017. július 26. napján kelt, bruttó 5.153.749,-Ft 
összegű árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal.  
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
  

ac) Napelemes rendszer kivitelezés, világítás korszerűsítés munkák  
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti az árajánlatokat. Javasolja a legkedvezőbb 
árajánlat, a Solar Elektric Energia-hasznosító Kft. árajánlatának elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
  

55/2017.(VIII.1.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-VE1-
2016-00003 „Homokbödöge iskolaépület energetikai korszerűsítése” című pályázat 
napelemes rendszer kivitelezés, világítás korszerűsítés munkájára vonatkozóan a 
Solar Elektric Energia-hasznosító Kft. (8500 Pápa, Komáromi u. 14., adószám: 
25092440-2-19) 2017. július 17. napján kelt, bruttó 5.981.601,-Ft összegű árajánlatát 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal.    
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
  
ad) Nyílászárók cseréje munkák  
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti az árajánlatokat. Javasolja a legkedvezőbb 
árajánlat, Fábián Richard árajánlatának elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy az ablakok cseréjébe beletartozik a vakolat javítás is? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy az ablakcsere után a szerelők a vakolat 
javítást is elvégzik, csak a színezést kell lejavítani a kőművesnek. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
  

56/2017.(VIII.1.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-VE1-
2016-00003 „Homokbödöge iskolaépület energetikai korszerűsítése” című pályázat 
nyílászárók cseréje munkájára vonatkozóan Fábián Richard (8500 Pápa, Veszprémi 
út 41., adószám: 67249927-2-39) 2017. július 26. napján kelt, bruttó 3.691.485,-Ft 
összegű árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal.    
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a testületi ülést 8 óra 33 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


