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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 28. napján 9 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. december 28. 

napján 9 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 településkép védelméről szóló önkormány-            Áldozó Péter      
      zati rendelete                                                                                                  polgármester 
                             
2./ Homokbödöge Község Településképi Arculati Kézikönyve                         Áldozó Péter      
                                                                                                                             polgármester 
                                                                                                                                                                                                                                              
3./ 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. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy a hivatal hátsó WC-je felújítására érkezett-e árajánlat? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy még nem, de majd megsürgeti. 
 
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 tudo-másul veszi a 
jelentést a 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 és 
90/2017.(X.16.), 91, 92, 93, 94, 95, 96 és 97/2017.(XI.6.) és 98/2017.(XII.4.) 
számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő 
polgármesteri döntések születtek: 8 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 
186 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 9 fő részészére családi települési 
támogatás megállapítása; 1 fő részére gyermekétkeztetési települési támogatás megállapítása; 1 
fő részére lakhatási 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 településkép védelméről szóló önkormányzati 

rendelete  
     E lő a d ó :   Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr által elkészített előter-
jesztést és a főépítész által készített rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. A rendelet-tervezetet a jegyző úr feltöltötte a Lechner Tudásközpont honlapjá-
ra, s értesítette az érintett hatóságokat. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet tárgyalását napolják el, mert a hatósági vélemé-
nyeket egyeztetni kell a főépítésszel, s át kell vezetni a rendelet-tervezeten. Javasolja, hogy 2017. 
december 31. napjára hívjanak össze egy rendkívüli ülést, ahol elfogadhatják a rendeletet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
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 Homokbödöge Község 

településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete tárgyalását a 2017. december 
31-i rendkívüli ülésére napolja el. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Településképi Arculati Kézikönyve                          
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a főépítész által készített Kézi-
könyv a Lechner Tudásközpont honlapjára feltöltésre került, a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Településképi Arculati Kézikönyvet. 
Mivel a mai napig még nem minden érintett hatóság adta meg a véleményét, ezért javasolja, 
hogy a kézikönyvet elfogadásának tárgyalását is napolják el a 2017. december 31-i rendkívüli 
ülésükre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

100/2017.(XII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Településképi Arculati Kézikönyve elfogadásának tárgyalását a 2017. december 31-i 
rendkívüli ülésére elnapolja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Tervezési szerződés módosítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jogszabály változás 
(reklámtörvény) miatt a főépítész feladatai is megnövekedtek a településképi arculati kézikönyv 
alapján készülő településkép védelméről szóló rendelet-tervezet elkészítésében, valamint az 
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elkészítés határidejének év végéig való módosítása miatt a szerződést módosítani kellett. A 
szerződés módosítást a képviselő-testület előzetesen megtárgyalta. A szerződés módosítás 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-
testület a szerződés módosítást hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

101/2017.(XII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Müller János 
főépítésszel Homokbödöge község települési főépítészi feladatainak ellátására kötött, 
158/2017. munkaszámú tervezési szerződés 2017. szeptember 26. napján kelt 
módosítását jóváhagyja.  
A Tervezési szerződés módosítás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. január 12. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 

b) Medicopter Alapítvány elszámolása 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a Medicopter Alapítványt 10.000,-Ft támogatásban 
részesítette az önkormányzat, most benyújtották a támogatás elszámolását, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A támogatást lapáthordágy beszerzésére 
fordították. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő egyetért az elszámolás elfogadásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

102/2017.(XII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány 
(1083 Budapest, Rákóczi út 51., adószám: 18175581-1-42) 2017. november 16. nap-
ján kelt, támogatás elszámolását elfogadja. 
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. január 12. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 

c) Optikai Csalódások Kulturális és Táncegyesület elszámolása 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a Táncegyesületet 50.000,-Ft támogatásban 
részesítette az önkormányzat, melynek felhasználásáról benyújtották az elszámolásukat. Ennek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A támogatást tekeverseny 
díjainak, falunapi Parasztolimpia érmeinek beszerzésére és a jogdíj kifizetésére fordították. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő egyetért az elszámolás elfogadásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

103/2017.(XII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Optikai Csalódások 
Kulturális és Táncegyesület (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 92., adószám: 
18757051-1-19) 2017. december 20. napján kelt, támogatás elszámolását elfogadja. 
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. január 12. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 

 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a tervezett famunkák mikor lesznek? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy beszélt a Buda Zoltán áccsal, először a 
színpadi munkákat, utána a Turistaház tetejét csináltatják meg. Elmondja, hogy a könyvtár lép-
csőjének felújítására és a Művelődési Ház ajtócseréjére megnyerték a pályázatot. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy a Művelődési Ház lépcsőjének felújítását hogyan ter-
vezik? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy azt valami komolyabb anyaggal kell 
megcsinálni, pl. padloponnal. Ugyanúgy a tekézőt is. Elmondja, hogy a jövő évi támogatás 10 
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millió Ft-tal, a szociális keret pedig 2,5 millióval lesz kevesebb, mint az előző évi, pályázni kell 
a feladatokra. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az önkormányzati telekre ingyen be-
köthető a gáz. Meg kellene hirdetni értékesítésre, vagy ingyen is oda lehetne adni, csak építkez-
zenek. 
 
Török Ottó képviselő elmondja, hogy 5 db önkormányzati telek van. 
 
Áldozó Péter polgármester köszöni a javaslatot, majd utána fognak nézni. 
 
Rajkovics Attila képviselő javasolja, hogy a telkeken lévő fákat a telkek értékesítése előtt vág-
ják ki. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 9 óra 51 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


