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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 6. napján 18 órakor 
megtartott 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. november 6. 

napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
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 állampolgár. 
 
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 
meghívóban 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 szociális célú tűzifa támo-              Áldozó Péter      
      gatás helyi szabályairól szóló rendelete                                                        polgármester 
                             
2./ Víziközmű-rendszer üzemeltetése, vagyonkezelése                                      Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
                                                                                                                                     
3./ Szennyvíz-rendszer üzemeltetése                                                                   Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
 
4./ Fix Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Meg-                   Áldozó Péter      
     állapodás módosítása                                                                                      polgármester 
                                                                                                                               
5./ 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: 
 



3 
 

 

                   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 határozatokról 
és az átruházott hatáskörben született polgármesteri döntésekről a következő ülésen fog 
beszámolni. 
 
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 szociális célú tűzifa támogatás 

helyi szabályairól szóló rendelete 
     E lő a d ó :   Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette az előter-
jesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
A támogató okirat 42 erdei m3 mennyiségről szól. Ezt követően részletesen ismerteti a Támoga-
tói Okiratot, az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a támogatás odaítélésének 
kritériumait jól meg kell gondolni, olyan kérelmező kapjon szociális tűzifát, aki valóban rászorul 
a támogatásra. Javasolja, hogy módosítsák úgy a tervezetet, hogy az a munkanélküli kérelmező 
ne kapjon támogatást, aki nem működik együtt a Munkaügyi Központtal. Így többen kiesnek a 
támogatásból. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy a rendeletet ki lehet függeszteni? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy ki is kell függeszteni a rendeletet a hirdető-
táblára, ez jelenti a kihirdetését. A honlapra és a Nemzeti Jogtárba is felkerül. Ezen felül készíte-
ni fog egy tájékoztatót, ami szintén ki lesz függesztve. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő javasolja, bele kellene írni a rendeletbe, hogy évente egyszer adható 
be kérelem. A 2. § (5) bekezdésénél az „A” névelő szerinte felesleges. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a kérelem egy hónapig, 2017. november 15-
től 2017. december 15-ig nyújtható be. Egy kérelmező hiába ad be két kérelmet, a testület csak 
egy támogatást fog megítélni neki, ha jogosult lesz rá. 
 
Hozzászólások: 
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Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy kb. 80-100 ezer forint fuvardíj még 
hozzájön az önkormányzat által vállalt önrészhez. 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy hol lesz elhelyezve a leszállított szociális tűzifa? 
 
Rajkovics Attila képviselő javasolja, hogy két alkalommal hozzák el a szociális tűzifát. 
 
Áldozó Péter polgármester javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt módosításokkal kiegészí-
tett rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

9/2017.(XI.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Víziközmű-rendszer üzemeltetése, vagyonkezelése  
    E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. előterjesztését a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az elő-
terjesztést. Javasolja, hogy az előterjesztésben lévő határozati javaslatot 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, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

91/2017.(XI.6.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-nek 
határozata:  
1. Homokbödöge Község Önkormányzata a V11 vízközmű-rendszer 15,2 %-os tu-

lajdoni hányaddal rendelkező résztulajdonosa a víziközmű-rendszerre vonatkozó 
egységes szerkezetű Vagyonkezelési Szerződést elfogadja. 

2. Az egységes Vagyonkezelési Szerződés 2018. 01.01-től hatályos. 
    A Vagyonkezelőnek a Vagyonkezelt eszközökön felújítási, pótlási, beruházási kö-

telezettsége csak a Viziközmű-rendszer bevételeiben megtérülő értékcsökkenés 
összegéig áll fenn. 

3. Az eszközök tulajdonjogának gyakorlója az Önkormányzat vagyonkezelési díjat 
nem fizet a Vízműnek és a vagyonkezelő Vízmű is ingyenesen kapja meg a va-
gyonkezelési jog gyakorlását. 

4. Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vksztv. 5/G. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján megállapodást köt Ugod Község Ön-
kormányzatával a víziközmű-rendszerrel kapcsolatos ellátásért felelős számára 
meghatározott jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének módjáról és 
feltételeiről. 
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5. Felhatalmazza Ugod Község Önkormányzatát, hogy az önkormányzat nevében a 
Pápai Vízmű Zrt-vel a Vagyonkezelési Szerződést megkösse és aláírja. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 
                   Határidő: 2017. november 21. 

Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Szennyvíz-rendszer üzemeltetése 
   E l ő a d ó :  Áldozó Péter polgármester 

(Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Ugodi Közös Önkormányzati 
Hivatal ismét megküldte az SZ02 szennyvíz-elvezetés és tisztítás megállapodását, mert a pápai 
polgármesteri hivatal jogászai néhány módosítást kértek a megállapodással kapcsolatban. A 
megállapodás lényege ugyanaz. Elmondja, hogy a módosított megállapodás másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a 
módosított megállapodást. Javasolja, hogy az SZ02 Ugod szennyvízelvezetés, tisztítás Vkrsz. 
üzemeltetéséről szóló Megállapodás 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: 
 

92/2017.(XI.6.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az SZ02 Ugod 
szennyvízelvezetés, tisztítás Vkrsz. üzemeltetéséről szóló Megállapodást elfogadja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 

                   Határidő: 2017. november 21. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Fix Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási megállapodás 

módosítása 
  E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti a Fix Pont Önkormányzati Feladatellátó 
Társulás előterjesztését és a Társulási Megállapodás módosításáról és annak egységes 
szerkezetéről, melynek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy az előterjesztésben lévő határozat-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

93/2017.(XI.6.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy 
döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megál-
lapodásának módosítását, valamint annak új egységes szerkezetű Társulási Megálla-
podását - az előterjesztésnek megfelelően - elfogadja.  
A Társulási Megállapodás módosítása és annak új egységes szerkezete a határozat 
mellékletét képezi. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 
                   Határidő: 2017. november 21. 

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) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási megállapodás módo-

sítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás előterjesztését és a Társulási Megállapodás módosítását, 
és annak egységes szerkezetét, melynek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az előterjesztésben lévő határozat-tervezetet 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, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

94/2017.(XI.6.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának 17. 
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben - az előterjesztés 1. és 2. melléklet 
szerinti tartalommal - jóváhagyja.  
A Társulási Megállapodás módosítása és annak új egységes szerkezete 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 előterjesztésében elmondja, hogy a házi segítségnyújtás feladatát az 
önkormányzat a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulással láttatja el, de a Társulás-



7 
 

 

nak tagja, ezért javasolja, hogy a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjára vonatkozó – az 
előterjesztésben ismertetett - határozatát is hozza meg 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: 
 

95/2017.(XI.6.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 11/2017.(X.12.) 
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj 12/2017.(X.12.) határozat szerint, 
önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
    és a Homokbödögei Tagintézménye tandíja 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjai tandíjat fizetnek, melynek kifizetése nagy nehézséget jelent a családoknak. Főleg, ha több 
gyermekük is az iskolában tanul. Javasolja – az önkormányzat költségvetése terhére - a 
homokbödögei diákok tandíjának átvállalását. Elmondja, hogy ezt a javaslatot Nagytevel és Béb 
kivételével minden önkormányzat támogatja. A befizetés határideje november 1-jén lejárt, de az 
önkormányzatok polgármesteri aláírtak egy szándéknyilatkozatot, így még nem kellett befizetni 
a tandíjat. 
 
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: 
 

96/2017.(XI.6.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
homokbödögei diákjainak tandíját – költségvetése terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. november 21. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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c) Eseti partnerek megválasztása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a településfejlesztési és település-
rendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partner-
ségi egyeztetésének szabályairól szóló 6/2017.(VI.28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekez-
dése szerint „Az eseti partnerek köréről az egyeztetési eljárást megelőzően a Képviselő-testület 
határozattal dönt.” Véleménye szerint a rendeletben rögzített állandó partnerek köre mindenkit 
lefed, nem tud olyan eseti partnert megnevezni, aki az állandó partnerek között nem szerepel. 
Ezért javasolja, hogy a képviselő-testület a határozatában ne nevezzen meg eseti partnert.  
 
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: 
 

97/2017.(XI.6.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 6/2017.(VI.28.) 
önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eseti 
partnert nem határoz meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 21. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
da) Idősek napja 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy elkészültek a meghívók, szokás 
szerint utcák szerint ki kell vinni azokat az érintettekhez. A vacsora brassói lesz. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a konyhások szerint az száraz lenne, ők inkább 
egy szaftos marhapörköltet javasolnak, kiszaggatják hozzá a nokedlit is. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a brassóinak is van szaftja, de majd egyeztetni fog 
az óvodavezetővel. Kérdezi, hogy honnan rendeljék a sütemény? Celldömölkről már nem lehet 
hozni. Mennyi pogácsát szoktak rendelni? 
 
Válasz: 
 
Rajkovics Attila képviselő válaszában elmondja, úgy emlékszik, hogy 7 kg pogácsát szoktak  
rendelni. 
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Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában javasolja, vetíteni is lehetne a korábbi idősek napi 
rendezvényről videót. Kérdezi, hogy Zircről nem lett hozva sütemény? Az szeletenként be volt 
fóliázva. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy majd megkérdezi a zirci süteményt. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a gyerekekkel készítenek majd asztali díszeket. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy szemetest kell venni a kultúrház WC-ibe. 
 
Török Ottó képviselő kérdezi, hogy a lépcső ki lesz javítva addig? 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy ha kapnak vágót és pár járólapot, akkor ideiglenesen 
sziloplaszttal leragasztják. 
 
db) Pályázat 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a mai napon beadásra került egy pályázat, generá-
ciók találkozása témájában. Három kirándulás szerepel benn: Budapest, Ópusztaszer, Győr. A 
három generáció (óvodások, iskolások, nyugdíjasok) elmegy 1-1 kirándulásra és utána a kultúr-
házban lesz három előadás, amit a generációk tartanak egymásnak, beszámolnak az emlékekről. 
A pályázat lényege, hogy összehozzák a generációkat, mert a mai világban ők megszűntek egy-
más közt kommunikálni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy ebbe belefér egy filmvetítés is, amit Németh 
István képviselő javasolt az előbb. 
 
dc) Advent 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a december 10-i gyertyagyújtáskor kb. 30 perces 
előadás lesz a katolikus templomban, Eisenbeck Ágota és Fodor Bernadett közreműködésével. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
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 18 óra 59 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


