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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 23. 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. április 23. 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 
- Fűzfa László r. főtörm. 
- Varga Csaba r. főtörm. 

 
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 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./ Homokbödöge Község Településkép védelméről szóló rendelete                Áldozó Péter                                 
                                                                                                                            polgármester                                                             
 
2./ Pápai Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről szóló, 2017.              Áldozó Péter                                 
     évi beszámolója                                                                                             polgármester 
 
3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye család-               Áldozó Péter                                 
     és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi munkájáról beszámoló                         polgármester                                                 
  
4./ Szociális étkeztetés Szakmai Programjának módosítása                               Áldozó Péter                                                                                                
                                                                                                                                                     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: 
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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, 5 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 az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8/2018.(I.29.), 9/2018.(II.13.) és 10, 11 és 
12/2018.(II.14.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 5 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 3 fő részére méltányossági közgyógyellátási települési támogatás 
megállapítása; 2 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 2 fő részére családi 
települési támogatás megállapítása; 2 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 :   Homokbödöge község Településkép védelméről szóló önkormányzati 

rendelete 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző ülésen a képviselő-
testület elnapolta a rendelet tárgyalását, mert pontosítani kellett az 1/b. mellékletben az építészeti 
értékeket. Elmondja, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a rendeletet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a hulladékgyűjtő szigetek takarása mivel oldható meg? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy át kell rakatni a postakertbe a hulladék- 



4 
 

 

gyűjtőket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő véleménye szerint akkor meg kell szélesíteni a hidat. 
 
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a postakertben nem lesz jó 
helye a kukáknak, mert egy fedett tárolót szeretnének építeni az udvarra azoknak a tárgyaknak, 
melyek a falmúzeumban nem férnek majd el. Javasolja, hogy a hulladékgyűjtő sziget maradjon 
az eredeti helyén, és húzzanak elé paravánt. 
 
Török Ottó képviselő javasolja, hogy a hulladékgyűjtő sziget költözzön át a postakertbe, és 
húzzanak fel oda egy paravánt. 
 
Áldozó Péter polgármester kérdezi, hogy van-e rá valami szabályozás, hogy hol lehet elhelyez-
ni a szelektív gyűjtőket? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy jogszabály nem határozza meg, a győri 
szolgáltatóval kell megegyezni. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a közvilágítási oszlopokon miért lehet választási hirdető 
táblákat elhelyezni? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a választási törvény engedi meg. A válasz-
tást követő egy hónapon belül el kell távolítani a hirdetőtáblákat a kihelyezőknek. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, ha valaki megszegi a rendeletben meghatározott településképi 
követelményeket, és emiatt kiszabott bírságot kifizeti és vissza fogja állítani az eredeti állapotot?  
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző igennel válaszol a kérdésre. Különben a bírságolás folytatódik. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő véleménye szerinte minden ingatlan tulajdonost ki kellene levélben 
értesíteni, akinek a háza a rendelet elfogadásával egyedi védelem alá kerül. 
 
Áldozó Péter polgármester támogatja az érintett ingatlan tulajdonosok kiértesítését. Ha valaki-
nek ez gondot okoz, módosítják majd a rendeletet. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
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2/2018.(V.8.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, Homokbödöge Község településkép védelméről: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Pápai Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről szóló, 2017. évi be-

számolója 
      E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság meg-
küldte a közbiztonság helyzetéről szóló, 2017. évi beszámolóját, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Ja-
vasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a beszámolót. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Fűzfa László r. főtörm.  hozzászólásában elmondja, hogy Csóton kevés a rendőr állomány lét-
száma, nincs is napirenden, hogy bővülne a járőrség. A nagygyimóti útlezárások miatt megugrott 
a személy- és teherforgalom Homokbödöge felé, de hamarosan befejezik a munkálatokat. A 
gyarmati pékség ezután is jönni fog, ugyanis az ellenük tett feljelentést megtámadták. Egyéb in-
tézkedést egyelőre nem lehet ellenük foganatosítani. Elmondásuk szerint valami hiányzik a testü-
leti határozatból. 
 
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy tavaly egy hölgy járta a falut, 
90 kérdésből álló felmérést készített, pár hete pedig egy férfi jegyezte fel, hogy melyik házban 
laknak, illetve melyik lakatlan. 
 
Fűzfa László r. főtörm.  hozzászólásában elmondja, hogy a kérdőívet készítők az önkormány-
zatnak nem kötelesek ezt jelezni, előfordulhat, hogy valóban hivatalos kérdőív készült, pl. KSH 
adatgyűjtéshez. 
  
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy a homokbödögei falopás ügy hogyan áll? 
 
Válasz: 
 
Fűzfa László r. főtörm. válaszában elmondja, hogy a vadkamera sokáig kint volt, de ez idő alatt 
nem történt semmi érdemleges. Szinte lehetetlen ezt a sok erdőt megóvni, állománytábla bővü-
lésre lenne ehhez szükség. 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő kérdezi, hogy a lovászpatonai polgárőrök besegítenek-e a rendőrség 
munkájába? 
 
Válasz: 
 
Fűzfa László r. főtörm.  válaszában elmondja, hogy segítenek, de az ő létszámuk is lecsökkent. 
Elmondja, hogy az önkormányzat és a rendőrök jelzései ellenére sem mérnek sebességet vidé-
ken, csak kétszámjegyű, külterületi utakon. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

14/2018.(IV.23.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitány-
ság (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) Homokbödöge község közbiztonság helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azokkal kapcsolatos feladatokról szó-
ló, 19030-0/1455-1/2018. ált. számú, 2017. évi Beszámolóját elfogadja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

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

gyermekjóléti szolgálat 2017. évi munkájáról beszámoló   
   E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Intézménye megküldte a beszámolót, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja, hogy 
a képviselő-testület fogadja el a beszámolót. 
 
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:  
 

15/2018.(IV.23.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (8500 Pápa, 
Csáky L. u. 12.) SZ-420-18/2018. számú, 2017. évi Beszámolóját elfogadja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Szociális étkeztetés Szakmai Programja módosítása 
   E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és a módosított 
Szakmai Programot a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően rész-
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letesen ismerteti az előterjesztést és a módosított Szakmai Programot. Javasolja, hogy a képvise-
lő-testület fogadja el a módosított Szakmai Programot. 
 
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:  
 

16/2018.(IV.23.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Község 
Önkormányzat módosított Szociális Étkeztetés Szakmai Programját elfogadja. 
A módosított Szociális Étkeztetés Szakmai Programja a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 8. 
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)  Információátadási szabályzat 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 65. § (1) bekezdé-
se alapján, az önkormányzatnak információátadási szabályzatot kell elfogadni. Ezt követően 
részletesen ismerteti a szabályzatot, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
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:  
 

17/2018.(IV.23.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat 2017. december 1. napján kelt, Információátadási szabályzatát elfo-
gadja. 
Az Információátadási szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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b) Belső ellenőrzési jelentés 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bocskay és Társa Bt. megküldte 
Homokbödöge Község Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentését, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen is-
merteti a jelentést. Elmondja, hogy a Pápai Vízmű Zrt-től átháramoltatott víziközmű vagyon ál-
lományba vétele és az önkormányzat számlájára átutalt vagyonkezelési díj elkülönített számlára 
átvezetése és nyilvántartása megtörtént. Az értékcsökkenés visszamenőleges elszámolása szintén 
megtörtént. Javasolja, hogy a képviselő-testület a belső ellenőrzési jelentést fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
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:  
 

18/2018.(IV.23.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló, 2018. február 6. napján kelt, 
Összefoglaló jelentést elfogadja. 
Az Összefoglaló jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI térítési díja 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében javasolja az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola homokbödögei tanulói (környezet- és kéz-
műveskultúra és néptánc tanszak – 17 fő) térítési díjainak átvállalását. Elmondja, hogy a Pápai 
Tankerületi Központ által készített megállapodás másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila  képviselő egyetért a megállapodás elfogadásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

19/2018.(IV.23.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápai Tankerületi Köz-
ponttal (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) kötendő, Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvok-
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tató Általános Iskola és AMI homokbödögei tanulói térítési díja átvállalásával kap-
csolatos Megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Pápa településrendezési eszközeinek módosítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Pápa város polgármestere kérel-
mének másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részlete-
sen ismerteti a kérelmet. Javasolja, hogy Pápa Város Önkormányzat településrendezési eljárásá-
ban ne vegyenek részt. 
 
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:  
 

20/2018.(IV.23.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápa Város Önkormány-
zat (8500 Pápa, Fő u. 5.) településrendezési eszközeinek módosítása településrende-
zési eljárásában nem kíván részt venni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Rákóczi Szövetség kérelme má-
solatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerte-
ti a kérelmet. Javasolja, hogy csatlakozzanak a Szövetség 2018. évi Beiratkozási Programja tá-
mogatói köréhez. A Program megvalósításához 5.000,-Ft támogatást javasol megállapítani.  
Javasolja a következő határozat meghozatalát: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi Szövetség 
2018. évi Beiratkozási Programja támogatói köréhez. A Program megvalósításához 5.000,-Ft 
támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: a 2018. évi Beiratkozási Program támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2018. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2018. 
december 31-ig. 
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A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2019. január 15-ig Homokbödöge Község 
Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásáról gondos-
kodjanak. 
Határidő: 2018. május 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő egyetért a határozati javaslat elfogadásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

21/2018.(IV.23.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi 
Szövetség 2018. évi Beiratkozási Programja támogatói köréhez. A Program megva-
lósításához 5.000,-Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: a 2018. évi Beiratkozási Program támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2018. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámo-
lóval, 2018. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2019. 
január 15-ig Homokbödöge Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásá-
ról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. május 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Pályázat – Somló-Marcalmente-bakonyalja LEADER Akciócsoport „Értékkel bíró he-     
    lyi vagy térségi rendezvények támogatása” 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a LEADER Akciócsoport pályá-
zati felhívására két pályázatot fognak benyújtani. A 2018. évit Homokbödöge néptánccsoport 25 
éves jubileumi rendezvénye, Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró rendezvényére, a 2019. évit 
pedig a jövő évi homokbödögei falunap rendezvényére. Ezt követően részletesen ismerteti a 
LEADER támogatás igénybevételére hozandó határozat-tervezetet, melynek másolatát a képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

22/2018.(IV.23.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport „Értékkel bíró 
helyi vagy térségi rendezvények támogatása” VP6-19.2.1.-77-5-17 kódszámú 
pályázati felhívására, az önkormányzat Homokbödöge néptánccsoport 25 éves 
jubileumi rendezvénye, Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró rendezvénye 2018. évi 
és Homokbödöge 2019. évi Falunap rendezvényeire.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2018. évi pályázat benyújtásá-
hoz határozatot kell hozni a képviselő-testületnek. Ezt követően részletesen ismerteti a Homok-
bödöge néptánccsoport 25 éves jubileumi rendezvénye, Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró 
rendezvénye határozat-tervezetét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő támogatja a határozat meghozatalát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

23/2018.(IV.23.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport „Értékkel bíró helyi vagy 
térségi rendezvények támogatása” VP6-19.2.1.-77-5-17 kódszámú pályázati felhívá-
sára. 

                   A projekt megnevezése: Homokbödöge néptánccsoport 25 éves jubileumi 
rendezvénye, Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró rendezvénye. 

                   A projekt megvalósítása összes költsége:                             660.800,-Ft 
                   A megvalósításhoz igényelt támogatás összege:                   536.650,-Ft 
                   A megvalósításhoz szükséges saját erő:                                124.150,-Ft 
                    A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges saját erőt – 2018. évi  
                    költségvetése terhére – biztosítja. 
                    Felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 
                    Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat  
                    végrehajtásáról gondoskodjanak. 
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                    Határidő: 2018. április 30. 
                    Felelős: Áldozó Péter polgármester 

               Kelemen László jegyző 
 
g) Súlykorlátozást előíró tábla kihelyezésének kezdeményezése 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelem másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Török Ottó képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a tehergépjárműnek súly nélkül kellene 
közlekednie, a kertek alatt. Ha tonnás súlykorlátozó tábla kerül kihelyezésre, akkor pl. a tűzifát 
sem fogják tudni beszállítani annak, aki rendelte. Ennyiből a többi utcába is ki lehetne helyezni 
ilyen táblát. 
 
Németh István képviselő szerint egyelőre elég lenne a kezdeményező Károlyi Krisztiánt kiérte-
síteni, hogy folyamatban van az ügy.  
 
Kelemen László jegyző véleménye szerint a Közúti Igazgatóság szakemberétől kellene tanácsot 
kérni az ügy megoldásához. 
 
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, meg fogja kérdezi Polgár Elemért, hogy 
milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a napi-
rendi pont tárgyalását napolják el. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

24/2018.(IV.23.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Súlykorlátozást előíró 
tábla kihelyezésének kezdeményezése” napirendi pont tárgyalását a soron következő, 
rendes ülésére napolja el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 8. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
h) Téli rezsicsökkentés - Szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítése 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a belügyminiszter Homokbödöge 
Község Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlási pályázatához 11 m3 kiegészítő támo-
gatást állapított meg. Elmondja, hogy a Támogatói okirat másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Támogatói okiratot. El-
mondja, hogy akinél nincs bevezetve a gáz, annak a szociális keret terhére kellene adni támoga-
tást, mert a kiegészítő támogatás nagyon kevés. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy kb. 30-40 lakás van homokbödögén, ahol nincs gáz. 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy ha szociális keretből akarják a támo-
gatást nyújtani, akkor vizsgálni kell az érintettek jövedelmét. Ugyanakkor a gázzal fűtők a jöve-
delmi viszonyaiktól függetlenül kaptak 12 e. Ft-os rezsicsökkentési támogatást. 
 
i) Homokbödöge Óvoda 
 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az óvoda működésével kapcsolat-
ban több helyen is érdeklődött. Fix-Pont keretén belül, a katolikus egyházhoz lehetne csatlakoz-
ni, de ez mégsem jó opció. Marcaltőn pedig evangélikus iskola és óvoda működik. Egy kérdőívet 
kellett kitölteni, többek között a csoport létszámáról, rezsiről. Az önkormányzat 100 e Ft, míg az 
egyház 180 e Ft finanszírozást kap egy óvodás gyermekre. Hat település csatlakozna most hozzá-
juk, összesen 93 gyerekkel. Ha sikerülne, akkor az evangélikus egyház által fenntartott óvoda 
úgy működne, ha a bért ők fizetnék, a rezsit pedig az önkormányzat. Május 2-án lesz gyűlésük, 
ahol döntenek a csatlakozás lehetőségéről. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a konyhát is fenn tudná így tartani az önkormányzat? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a konyha más téma, ott más megtakarítást tervez-
nek. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a marcaltőiek először írnak egy beadványt, 
amin még a Homokbödöge is változtathat. 
 
Török Ottó képviselő kérdezi, hogy az ugodi iránnyal mi a helyzet? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy Ugod is szóba jöhet még. Marcaltőn 
nem lenne egyházi nevelés és az óvodák állapotát is nézik majd. Nem is biztos, hogy január 1-
jétől találnak óvónőt. Nagyon sok település bajban van. Már idén szeptembertől kellene csatla-
kozni. 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő kérdezi, hogy ők óvónőt is segítenek találni? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy nekik is ugyanúgy pályázatot kell kiírni. 
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j) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Nagytevel Község Önkormányzat 
megküldte a Védőnői Szolgálat és Iskolaegészségügyi Szolgálat 2017. évi működési költségeiről 
szóló tájékoztatást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
A bérek emelkedésével már a felmerült költségeket - lakosságszám arányosan - az önkormányza-
toknak kell megfizetniük, ami Homokbödögének 92.658,-Ft-ot jelent. 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala a Homokbödöge Óvodánál 
működtetett főzőkonyha hatósági ellenőrzését végezte el. Az élelmezésvezető által használt 
LafiSoft program a lefelé kerekítések miatt a receptúráknál nem jól hozta a sótartalmakat, ezért 
előírták, hogy kezdeményezze az intézményvezető a program módosítását, ami megtörtént. A 
rendszergazda módosította a programot, melyről a Hivatalt tájékoztatták. 

 
Teiszler Ádám fordult jegyzőkönyv módosítási kérelemmel az önkormányzathoz. A kérelem 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A jegyző úr levélben válaszolt 
a kérelmezőnek, hogy a jegyzőkönyv módosítására utólag nincs lehetőség. 
 
A BEFAG felé elküldte a művelődési ház színpad felújításához szükséges fenyő faanyag kérését. 
 
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a turistaház felújítására, a „Homokbödögéért” 
Közalapítvány pedig fűnyíró traktor beszerzésére pályázott a LEADER Akciócsoportnál. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Török Ottó képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Horváth Tiboréknál kivágták a veszé-
lyes, nagy fát Ősz Ferencék. A turistaháznál lévő fűzfa is veszélyes. Véleménye szerint nem az 
önkormányzatnak kellene kifizetni a gallyazást, az a tulajdonos dolga lenne. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy sok fa veszélyezteti az áramellátást a faluban. Az 
E.ON levághatná a fákat rendesen, amikor gallyaznak. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 20 óra 18 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


