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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 28. napján 20 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. május 28. napján 

20 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 
- Obermayer Józsefné költs. főea. 
 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
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 összehívását a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása és a zárszám-
adás tárgyalása indokolta. 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 Önkormányzat 2017. évi költségvetése módo-        Áldozó Péter      
     sítása                                                                                                               polgármester 
                                                                                                                         
2./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése végre-         Áldozó Péter      
     hajtása                                                                                                              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 a soron következő rendes ülésen fog beszámolni.  
 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 17 fő részére családi települési támo-
gatás megállapítása; 1 fő részére közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 1 fő részé-
re temetési települési támogatás megállapítása; 3 fő részére gyermekétkeztetési települési támo-
gatás 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 Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosí-

tása 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2017. évi zárszámadás elfoga-
dása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási 
előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. A 
hivatal elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen meg-
kaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a pályázatok miatt változtak a bevételek? 
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné költs. főea válaszában elmondja, hogy a felhalmozási célú bevételek az 
iskola pályázat miatt, a közhatalmi bevételek az iparűzési adó miatt emelkedtek, az önkormány-
zatok működési támogatása a településarculati kézikönyv, a polgármesteri, óvónői illetmény-
kiegészítés miatt változott. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2018.(V.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése végre-

hajtása 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
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     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző és a hivatal dolgozói 
által elkészített 2017. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-
testület elé, hogy az legkésőbb május 31. napján hatályba lépjen. Az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el 
a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a zárszámadás elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

4/2018.(V.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a 2017. évi költségvetése végrehajtásáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 

E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 
 

a) Mobil szolgáltatói tarifacsomag választása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 2018. május 23-i ülésén tárgyalta a Magyar Telekom 
Nyrt. szolgáltatásával kapcsolatos előterjesztést. Az előterjesztés másolatát a képviselők előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a T-Mobil kötött 
egy új keretszerződést a Társulással, melyen belül lehet választani egy olyan új tarifacsomagot, 
melynek díja1700,-Ft + ÁFA és minden irányban a telefonálás, az sms 0,-Ft. Ez az új tarifacso-
mag 2 éves hűségszerződéssel jár. Javasolja, hogy az önkormányzat térjen át erre a csomagra. 
Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a szolgáltatói megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        28/2018.(V.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Ön-
kormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács és a Magyar Telekom Nyrt. 
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mobiltelefon szolgáltatással kapcsolatos keretmegállapodása alapján, a tarifacso-
magok közül a B) változatú, 1.700,-Ft havi alapdíjas tarifacsomagot választja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatói megállapodás aláírására. 
Az előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 12. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
b) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy megnézték a nyárádi és nemesszalóki kézilabda 
pályákat. Nyárádon két éves a pálya, ami 1 m x 1 m-es gumi lapokból van összerakva, de puha 
és szétcsúszik. A nemesszalóki pálya még 8 évesen is jól néz ki, keményebb és egyben van. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, úgy emlékszik, hogy Olaszfaluban egyben 
van a pálya, műanyag borítással. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy felhívja az olaszfalui polgármestert, s utána kérdez. 
 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulási Tanács ülésén megbízták a Társulás ügyvédjét, hogy intézkedjen a Szent 
Erzsébet Pékség közterület foglalása ügyében. Nem minden településre küldték vissza a számlát, 
van, ahol továbbra is fizetnek. 
 
 
A súlykorlátozó tábla elhelyezési kezdeményezéssel kapcsolatban elmondja, hogy Török Ottó 
képviselő úr beszélt az érintett Horváth Lászlóval, sikerült szóban megegyezni. A sofőr nem hajt 
be az utcába kamionnal, azóta megszűnt a panasz. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közúti Igazgatóság sok helyen leszedte a padkát a faluban. 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy 
 
A falunap 2018. június 23. napján lesz Homokbödögén. A falunapi programmal kapcsolatban 
elmondja, hogy délelőtt főzőverseny zajlik, melyhez a húst az önkormányzat biztosítja. Lesz a 
gyerekeknek ugrálóvár, fa népi játékokon lehet játszani, lovaglás, parasztolimpia, valamint judo 
bemutató. A lovasok a lovasiskola nagy lovaival lovagoltatnak. A helyi és vidéki csoportok fel-
lépése biztosítja a kulturális részét a falunapnak, a műsor után, lesz tombola húzás, lövészet. 15-
17 óráig tartanának a programok. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester javasolja, hogy a környező településeknek küldjenek meghívót 
falunapra. 
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Áldozó Péter polgármester elmondja, Farkas Zoltán kereste meg, hogy a júliusi nagyteveli judo 
táborhoz hozzá tudna-e járulni az önkormányzat. A tábor 2 hetes lenne, a résztvevők a nagyteveli 
tornateremben aludnának. A reggelihez, vagy a vacsorához kérik az önkormányzat támogatását. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elkészült a könyvtár. Hermann Istvánnal, Pápa Városi Könyv-
tár igazgatójával beszélt korábban, hogy az átadására szeretnének egy kiállítást szervezni, illetve 
Csukárdi Sándor készül egy könyvbemutatóval. Lehetséges, hogy a Megyei Könyvtár igazgatója 
is el fog jönni. 
 
Elmondja, hogy a Honvédelmi Minisztériumból voltak itt a héten, a katonasírok ügyében, csinál-
tak egy próbaásást. A hely tulajdonosával fel fogják venni a kapcsolatot, hogy engedélyezzen 
egy ásást. A hadisír gondozókkal megbeszélték, hogy ha Ugodról el tudna jönni a gumilánctalpas 
markológép, akkor eljönnének ők is és célirányosan próbálnának kutatóárkokat ásni. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az óvodának az idei évben nem sikerült Marcaltőhöz csatla-
kozni, csak a következő tanévtől lesz rá lehetőség. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy az evangélikus egyház fenntartásában 
működő óvoda társulás tekintetében az óvodai csatlakozás telephelyként való működést ír elő a 
Homokbödöge Óvodánál, ahol vezető nincs, központilag lesz irányítva az intézmény. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a csatlakozásnak az óvoda megtartása a célja. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, nem tudja megígérni, hogy a csatlakozást követően is 
járni fog a vezetői pótlék a jelenlegi intézményvezetőnek. Vezető óvónőre ott is szükség van, 
valószínűleg meg fogják pályáztatni, de azt nem lehet tudni előre, hogy ki nyeri meg a pályáza-
tot. A csatlakozni kívánó többi településen is minden óvoda gondban van. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy meg kell próbálni fiatal házasokat Homokbödögére 
csábítani, pl. ingyen telkekkel, vagy valamilyen támogatással, hogy itt vegyenek házat. Balogh 
Richárdnál félig kész a panzió a tetőtérben, ha az önkormányzat hozzájárulna a befejezéséhez, 
oda is lehetne költöztetni családokat. 
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyag 
támogatásról tudni-e valamit? Elvileg alanyi jogon jár mindenkinek a 12.000,-Ft? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy azokon a településeken, ahol nincs bevezet-
ve a gáz - mint pl. Németbányán -, minden házra lebontotta a 12.000,-Ft-ot a Kormány. A többi 
település csak a korábbi, szociális alapon elosztott tüzelőanyag támogatásnak a kiegészítő támo-
gatását kapta meg, melyet szociális alapon kell elosztani. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 21 óra 16 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


