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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 12. 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 2018. március 12. 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, 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. Elmondja, 
hogy a rendkívüli ülés összehívására a LEADER turisztikai pályázat benyújtása miatt volt 
szükség. 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 – „Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének tá-              Áldozó Péter                                 
      mogatása”                                                                                                      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 a lejárt határidejű határozatokról 
és a két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntésekről a soron 
következő, rendes testületi ülésen fog majd beszámolni.  
 
Javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok 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 – „Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támoga-                                
                                  tása”                                                                                                                    
   E l ő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelent a Somló-Marcalmente-
Bakonyalja LEADER Akciócsoport pályázati felhívása a „Közösségi turisztikai szolgáltatások 
fejlesztésének támogatása” címmel. A felhívás lehetőséget nyújt arra, hogy a homokbödögei 
turistaház hátsó épületszárnya kialakításának kiviteli munkáját - pályázati támogatással – 
befejezzék. A kiírás szerint max. 9 millió Ft támogatást lehet nyerni, a projekt fölötte lévő részét 
önerőből kell az önkormányzatnak finanszírozni. A rendelkezésre álló keretösszeg 76.139 e. Ft. 
Turisztikai tevékenység nyújtásához kapcsolódó, meglévő épület átalakítása, bővítése, felújítása, 
továbbá a kapcsolódó telken belüli infrastruktúra fejlesztése lehetséges. A pályázat 
benyújtásához elkészült a kiviteli munkákról készült költségvetés, amely tartalmazza a 
nyílászárók cseréjét, burkolási és szigetelési munkákat, földmunkákat, vakolásokat, betonozást, 
álmennyezet szerelést, laminált padló fektetést, ereszcsatorna szerelést, festést, fűtés- és 
vízvezeték szerelést, villanyszerelést, érintésvédelem kiépítését, lefolyó vezetékek szerelését és 
vizes blokk kialakítását. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati felhívást és a 
költségvetést, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a következő határozatot hozzák meg: 
 

…/2018.(III.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport „Közösségi 
turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása” VP6-19.2.1.-77-3-17 kódszámú 
pályázati felhívására, a Bakonyalja Turistaház felújítására. A felújítást a pályázati 
támogatásból és saját forrásból kívánja megvalósítani. 
A felújítás helyszíne: homokbödögei 37 hrsz., 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 50.  
A projekt megvalósításának bruttó költsége:                                  15.134.571,-Ft 

                   Ebből           - pályázati támogatási igény:                                        9.000.000,-Ft 
                                        - saját forrás (önerő):                                                    6.134.571,-Ft 
                   A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az  
                   önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 14. 
Felelős:  Áldozó Péter polgármester 
               Kelemen László jegyző 

                                                                                                    
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy régóta várták ezt a lehetőséget, hogy a turistaház 
kialakításának, felújításának munkáit el tudják végezni, mely önkormányzati forrásból nem volt 
lehetséges. A felújítás hozzájárul ahhoz, hogy a turistákat korszerűbb, minden igényt kielégítő 
szálláshellyel várják. Támogatja a határozat meghozatalát. 
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Török Ottó képviselő szintén örül a pályázati lehetőségnek, támogatja a határozat meghozatalát. 
 
Lukács Katalin alpolgármester szintén a pályázat benyújtása mellett foglal állást. 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a pályázati támogatáson felül is je-
lentős saját erőt kell a felújításhoz tenni az önkormányzatnak, amit vállalni kell, mert végre telje-
sen fel tudják újítani a turistaházat. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

13/2018.(III.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport „Közösségi 
turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása” VP6-19.2.1.-77-3-17 kódszámú 
pályázati felhívására, a Bakonyalja Turistaház felújítására. A felújítást a pályázati 
támogatásból és saját forrásból kívánja megvalósítani. 
A felújítás helyszíne: homokbödögei 37 hrsz., 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 50.  
A projekt megvalósításának bruttó költsége:                                  15.134.571,-Ft 

                   Ebből           - pályázati támogatási igény:                                        9.000.000,-Ft 
                                        - saját forrás (önerő):                                                    6.134.571,-Ft 
                   A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az  
                   önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 14. 
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 18 óra 24 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


