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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 30. 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 2018. július 30. 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 megjelent: 1 fő. 
 
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Lukács Katalin alpolgármester hi-
ányzik, aki előzetesen jelezte, hogy családi elfoglaltsága miatt késve fog érkezni a képviselő-
testületi ülésre. 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./ Pályázat – Homokbödöge Község Önkormányzat a „Homokbödögei          Áldozó Péter      
     Általános Iskola bitumenes kézilabda pályájának felújítása”                        polgármester 
                                                                                                                    
2./ Pályázat – „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag              Áldozó Péter      
     vásárláshoz kapcsolódó támogatására                                                            polgármester 
    
3./ Homokbödögei közalapítványi beszámolók, közhasznúsági mellékletük      Áldozó Péter      
     és a független könyvvizsgálói jelentés elfogadása                                          polgármester 
 
4./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és                Áldozó Péter      
      gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés                    polgármester                                                           
                                                                                                                                                                                            
5./ Vegyes ügyek                                                                                                  Áldozó Péter      
                                                                                                                              polgármester 
 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 4 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, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést a 13/2018.(III.12.), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 és 24/2018.(IV.23.), 25, 
26 és 27/2018.(V.28.) és 28/2018.(V.28.) számú lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 9 fő részére rendkívüli települési tá-
mogatás megállapítása; 3 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 8 fő részére 
családi települési támogatás megállapítása, 1 fő támogatásának megszüntetése. 
 
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 :   Pályázat - Homokbödöge Község Önkormányzat a „Homokbödögei Ál-

talános Iskola bitumenes kézilabda pályájának felújítása” 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat 12.730.196,-Ft 
támogatást nyert a pálya felújítására, melyhez 2.246.505,-Ft saját erőt kell hozzátenni. A felújítás 
teljes költsége 14.976.701,-Ft. A Kovalecz úrtól kaptak egy 21 milliós árajánlatot a pálya felújí-
tására, de a Strabag is felmérte a pályát, ők viszont idén már nem tudják elvállalni a munkát. Ké-
sőbb kiderült, hogy Kovalecz úrék sem tudják idén megcsinálni a pályát. Szerencsére a befejezés 
határideje 2019. december 31-e, ezért nem kell halasztást kérni a pályázat megvalósítására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a téglakötéses borítás sem rossz, a 
nemesszalóki pálya még 8 év után is jó állapotban van. 
 



4 
 

 

Balogh Richárd homokbödögei lakos kérdezi, hogy a kézilabda pályát 1 m x 1 m-es lapokkal 
borítanák be? Előtte sík lesz a pálya, és a rücskössége megszűnik? 
 
Válasz: 
 
Németh István képviselő válaszában elmondja, hogy újraaszfaltozzák a pályát, és egybe öntik. 
 
Hozzászólások: 
 
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy olyan lesz, mint a pápai tornate-
rem, 1,5 cm a gumiborítást kap a bitumenes pálya.. 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy csinál-e még valaki ilyen munkát? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy nem talált más céget, aki ezzel foglal-
kozik. A gumiborítást kézi erővel terítik, kb. két nap alatt meg lehet csinálni, de csak meleg idő-
ben, s nem eshet az eső. A munkadíja 4 millió Ft. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert az árajánlatok kérésére. 
 
Balogh Richárd homokbödögei lakos kérdezi, hogy hány év garanciát adnak rá? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy 10 évet. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        29/2018.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a „Homokbödögei Általános Iskola bitumenes kézilabda pályá-
jának felújítása” pályázat fejlesztésének megvalósítására árajánlatokat kérjen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 14. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
2./ N a p i r e n d :   Pályázat – „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vá-               
                                  sárláshoz kapcsolódó támogatására           
   E l ő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati kiírást, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Homokbödöge Község Ön- 
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kormányzata max. 62 m3 tűzifát igényelhet.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket, megpályázzák-e a szociális tűzifa beszer-
zést. 
 
Hozzászólások: 
 
Török Ottó képviselő véleménye szerint nyújtsák be a pályázatot, de a tűzifa rendelet megalko-
tásánál meg kell majd emelni a jövedelemhatárt, hogy a rászorult idősek is kaphassanak szociális 
tűzifát. 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy 62 m3 a maximálisan igényelhető mennyiség, de 
mindig kevesebbet szokott kapni az önkormányzat. Először a kisebb igényeket elégíti ki a Bel-
ügyminisztérium. 
 
Áldozó Péter polgármester javasolja, hogy a maximálisan igényelhető mennyiségre nyújtsa be 
az önkormányzat a pályázatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        30/2018.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter – az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett „Települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásá-
ra”, 62 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa mennyiségre be-
nyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 78.740,-Ft 
önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszol-
gáltatást nem kér. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s az igény-
lés határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. augusztus 14. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d :   Homokbödögei közalapítványi beszámolók, közhasznúsági mellékletük       
                                  és a független könyvvizsgálói jelentés elfogadása                                           
   E l ő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Homokbödögéért Közalapítvány 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Közalapítvány egyszerűsí-
tett beszámolóját és közhasznúsági jelentését, valamint a független könyvvizsgálói jelentését, 
melyek másolatát képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a dokumen-
tumok elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        31/2018.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödögéért 
Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését, 
valamint a független könyvvizsgálói jelentését elfogadja. 
A egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint a független 
könyvvizsgálói jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 14. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 

b) Hátrányos Helyzetű Homokbödögei Gyermekekért Közalapítvány 

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Közalapítvány egyszerűsí-
tett beszámolóját és közhasznúsági jelentését, valamint a független könyvvizsgálói jelentését, 
melyek másolatát képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a dokumen-
tumok elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó  képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        32/2018.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű 
Homokbödögei Gyermekekért Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámoló-
ját és közhasznúsági jelentését, valamint a független könyvvizsgálói jelentését el-
fogadja. 
A egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint a független 
könyvvizsgálói jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 14. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d :   Homokbödöge Község Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és                 
                                 gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés                     
   E l ő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Közös Ön-
kormányzati Hivatal által elkészített Átfogó értékelést, melyet a képviselők előzetesen megkap-
tak, tanulmányozhattak. Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a TESCO kezdeményezésére 
indult pályázaton 100 e. Ft támogatást nyert az értékelésben is szereplő Optikai Csalódások 
Egyesület. Javasolja az Átfogó értékelés elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az Optikai Csalódások Egyesület 
által nyert pénzt ki kellene az önkormányzatnak pótolni, és venni lehetne valamit közösen. Palo-
tai Györgynének, az egyesület elnökének említette, hogy olyasmire pályázzanak, amit az Ön-
kormányzattal közösen tudnának használni. 
 
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy pl. egy sátor milliós tétel. Mobil 
színpadra nincs szükség, azt tud az önkormányzat kérni a szomszéd önkormányzatoktól. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy zártszelvényből is lehetne csinálni egy vázat és rá le-
hetne húzni egy ponyvát. 
 
Áldozó Péter polgármester véleménye szerint az is sokba kerülhet. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        33/2018.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló, 2018. május 29. napján kelt Átfogó értékelést elfogadja. 
Az Átfogó értékelés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 14. 
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) Homokbödöge Község Önkormányzat belső ellenőrzési jelentése 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Belső ellenőrzési jelentését meg-
küldte a Bocskay és Társa Bt. Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályoknak és belső sza-
bályzatoknak megfelel. A Belső ellenőrzési jelentés másolatát a képviselők előzetesen megkap-
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ták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Belső ellenőrzési jelentést. Javasol-
ja a képviselő-testületnek a jelentés elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        34/2018.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. 
(8200 Veszprém, Jutasi u. 91., adószám: 27268676-1-19) által, Homokbödöge 
Község Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról készített, 2018. május 10. nap-
ján kelt Belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 14. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Homokbödöge községnek a 2017. évi könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló tájé- 
     koztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár Pá-
pa könyvtárosa, Vargáné Takács Mónika elkészítette a könyvtárellátási szolgáltatásról szóló tá-
jékoztatót, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt köve-
tően részletesen ismerteti a tájékoztatót. Javasolja, hogy a tájékoztatót fogadja el a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a 2018-ra tervezett programok megvalósultak? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a programok időarányosan teljesültek. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        35/2018.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Városi 
Könyvtár Pápa Homokbödöge településen a 2017. évi KSZR szolgáltatásokról 
szóló, 2018. május 4. napján kelt tájékoztatóját elfogadja. 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 



9 
 

 

Határidő: 2018. augusztus 14. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Bérlő kijelölése  
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németh Brigitta Homokbödöge, 
Dózsa u. 47. sz. alatti lakos az önkormányzat tulajdonában lévő, volt fodrászüzlet helyiségét sze-
retné bérelni. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet, melynek másolatát a képviselők elő-
zetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a volt fodrászhelyiség átadás-átvétele a 
festés miatt elhúzódott, így csak 2018. augusztus 1. napjától tudják kiadni bérbe a helyiséget. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kérelmezőt jelölje ki a Homokbödöge, Kossuth u. 92. 
sz. alatti helyiség bérlőjéül, s hozza meg a következő határozatát: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 1. napjától Németh 
Brigitta Homokbödöge, Dózsa u. 47. sz. alatti lakost, az önkormányzat tulajdonában lévő, Ho-
mokbödöge, Kossuth u. 92. sz. alatti üzlethelyiség bérlőjéül kijelöli.  
Az üzlethelyiség bérletére az alábbi feltételekkel szerződést köt: 
- Az üzlethelyiség területe: 16,56 m2. 
- A bérleti jogviszonyt 2018. augusztus 1. napjától határozatlan időre szólóan hozzák létre. 
- A bérelt helyiség havi bérleti díja (16,56 m2 x 603,86 Ft/m2/hó) 10.000,-Ft/hó, melyet a bér- 
  lő minden hónap 5. napjáig, egy összegben köteles megtéríteni a bérbeadónak. 
- A bérleti szerződés mellékletét képező leltári jegyzőkönyvben felsorolt tárgyak és berende-  
  zések a bérbeadó tulajdonát képezik. 
- A közművek az épületben lévő fiókgyógyszertárat működtető Kiricsiné és Társa Bt. (8500  
   Pápa, Jókai u. 5-9.) nevén vannak, ezért a rezsivel havonta – a közmű számlák megérkezését  
   követő 5 napon belül – köteles elszámolni a bérlő a fiókgyógyszertár üzemeltetőjével, az  
   alábbiak szerint: 

- Villamos áram esetén a felszerelt almérő alapján elfogyasztott villamos energia mennyi-
ség arányában. 

- Víz- és szennyvízdíj esetében szintén a felszerelt almérő alapján, az elfogyasztott víz-
mennyiség arányában. 

- A gázenergiát szolgáltató rendszer nem került megbontásra, ezért az elfogyasztott gáz-
mennyiséget a felek az előző 2 év havi bontású számláinak átlaga felhasználásával, a 
fogyasztási növekmény arányában számolják el. 

- A bérlő a mellékhelyiséget és az előteret a nyitva tartás végén köteles feltakarítani. 
- A bérleti szerződés - 3 hónap felmondási idővel - a felek részéről bármikor megszüntet-

hető. 
- A bérleti szerződés a bérleti díj fizetésének elmaradása, illetve a rezsiköltségek kiegyenlí-

tésének elmaradása esetén, azonnali hatállyal felmondható. 
- A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila  képviselő kérdezi, hogy ki lesz festve a helyiség? 
 
Válasz: 
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Áldozó Péter polgármester igennel válaszol a kérdésre. Elmondja, hogy egy ugodi fodrász 
megkereste őt, hogy szeretne Homokbödögén dolgozni, de Németh Brigitta egy nagyteveli fod-
rásszal beszélt már, így a homokbödögeiek nem maradnak fodrász nélkül. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        36/2018.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 1. 
napjától Németh Brigitta Homokbödöge, Dózsa u. 47. sz. alatti lakost, az önkor-
mányzat tulajdonában lévő, Homokbödöge, Kossuth u. 92. sz. alatti üzlethelyiség 
bérlőjéül kijelöli.  
Az üzlethelyiség bérletére az alábbi feltételekkel szerződést köt: 
- Az üzlethelyiség területe: 16,56 m2. 
- A bérleti jogviszonyt 2018. augusztus 1. napjától határozatlan időre szólóan  

hozzák létre. 
- A bérelt helyiség havi bérleti díja (16,56 m2 x 603,86 Ft/m2/hó) 10.000,-Ft/hó, 

melyet a bérlő minden hónap 5. napjáig, egy összegben köteles megtéríteni a 
bérbeadónak. 

- A bérleti szerződés mellékletét képező leltári jegyzőkönyvben felsorolt tárgyak 
és berendezések a bérbeadó tulajdonát képezik. 

- A közművek az épületben lévő fiókgyógyszertárat működtető Kiricsiné és Társa 
Bt. (8500 Pápa, Jókai u. 5-9.) nevén vannak, ezért a rezsivel havonta – a közmű 
számlák megérkezését követő 5 napon belül – köteles elszámolni a bérlő a fiók-
gyógyszertár üzemeltetőjével, az alábbiak szerint: 

- Villamos áram esetén a felszerelt almérő alapján elfogyasztott villamos ener-
gia mennyiség arányában. 

- Víz- és szennyvízdíj esetében szintén a felszerelt almérő alapján, az elfo-
gyasztott vízmennyiség arányában. 

- A gázenergiát szolgáltató rendszer nem került megbontásra, ezért az elfo-
gyasztott gázmennyiséget a felek az előző 2 év havi bontású számláinak átla-
ga felhasználásával, a fogyasztási növekmény arányában számolják el. 

- A bérlő a mellékhelyiséget és az előteret a nyitva tartás végén köteles feltakarí-
tani. 

- A bérleti szerződés - 3 hónap felmondási idővel - a felek részéről bármikor meg-
szüntethető. 

- A bérleti szerződés a bérleti díj fizetésének elmaradása, illetve a rezsiköltségek 
kiegyenlítésének elmaradása esetén, azonnali hatállyal felmondható. 

- A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 
irányadók. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

Ezt követően, 19 óra 3 perckor Lukács Katalin alpolgármester belépett a hivatal helyiségébe, s 
a képviselő-testület 5 főre egészült ki. 
 
d)  Szociális étkezők térítési díjának meghatározása                                                
  
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy pénzügyi főelőadó elkészítette a  
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szociális étkezők térítési díj számítását, melynek alapján a térítési díj változatlanul hagyására tett 
javaslatot. Ezt követően részletesen ismerteti az étkezési térítési díj számítást, melynek másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy sajnos az adagszám az 
előző évihez képest 492 adaggal csökkent. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szociális 
étkezők étkezési térítési díja megállapítását fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő véleménye szerint több vendégebéddel jobb lenne a konyha kihasz-
náltsága, s a térítési díj számítás is kedvezőbb lenne. 
 
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a szociális étkezők számának nö-
vekedése lenne jobb, mert utánuk támogatást kap az önkormányzat. Jövőre a szociális keretből 
kellene rászánni erre pénzt. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        37/2018.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a homokbödögei 
szociális étkezők 2018. évi térítési díja 2018. március 9. napján kelt Számítását 
elfogadja. 
A Számítás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 14. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

e) Pályázat – „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok 
rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra”) 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Veszprém Megyei Önkormány-
zat a szociális keretet túllépő önkormányzatok számára évente kétszer kiírja rendkívüli támoga-
tás pályázatát. Az önkormányzat szociális kerete - a megnövekedett iparűzési adó bevétel miatt - 
kevesebb lett idén, viszont a jóléti szolgáltatások megmaradtak, ezért az év második felében 
gondot jelentene ezeknek a kifizetése. A rendkívüli támogatás segítségével pl. a beiskolázási se-
gély, a nyugdíjasok támogatása megoldódna. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati ki-
írást. A pályázati határidő szoros, 2018. augusztus 15. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
nyújtsa be a pályázatát. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila  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: 
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                        38/2018.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A megyei önkor-
mányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatásá-
ra (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra”) pályázati kiírásra, a c) 
pont szerinti pályázati támogatásra pályázatot nyújt be. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a pályázat 
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. augusztus 14. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Turistaház és az óvoda festése 
augusztusban lesz. Mária útvonalon túrázó 20 fő jönne augusztus közepén egy éjszakára, Ho-
mokbödögére. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2018. augusztus 13-24-ig lesz a takarítási szünet az óvodában, 
augusztus 13-17-ig vásárolt élelmezést rendel az önkormányzat. 
 
Az óvoda vezető jelezte, hogy az óvoda szomszédjában lévő Kovács Jenőné házáról csúsznak le 
a cserepek, melyek veszélyesek az ott játszó óvodásokra. Fel fogjuk szólítani a tulajdonost, hogy 
tegye rendbe a háztetőt. 
 
Elmondja, hogy a TÖOSZ folyóiratban nagyon sok olyan téma szerepel, amiről szó volt már 
több önkormányzati ülésükön, pl. helyi adórendszer átalakítása, ne kaphasson támogatást az az 
önkormányzat, amely nem vet ki helyi adót, köztisztviselői illetményalap emelése, gépjárműadó 
100 %-a maradjon az önkormányzatnál stb. Ezeket a javaslatokat a TÖOSZ a Parlament elé akar-
ja vinni. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szeptember 14-i hétvégén kerül sor a Bödögei Komédiák fesz-
tiválra. Fodor Bernadett nem tudja vállalni a templomi koncertet. Kérdezi Németh Istvánt, hogy 
péntek este lehetne-e a templomban a Con Spirito fuvola négyes előadása? Csukárdi Sándorék 
szeretnének egy fröccsteraszt felállítani, ehhez el kellene kérni a koppányi sátrat. 
 
A Parlament módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényt, a településrendezési eszközök módosításának határidejét 2019. december 
31ig tolta ki. 
 
A településen a hangos híradó javítása megtörtént. 
 
A pénteki esőzés nagy károkat okozott az Arany János utca folytatásánál a földútban. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Válasz: 
 
Németh István képviselő válaszában elmondja, hogy megoldható a koncert. Zárt szelvényből 
lehetne csinálni keretet a kultúrház udvarba, amit ponyvával le lehetne teríteni, sátornak az is jó 
lenne. 
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Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy a Turistaház ablakaira redőny, vagy sötétítő függöny 
kellene. Sok elektronikai hulladék összegyűlt, el kellene majd szállíttatni. 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy közvilágításra nem lehet energetikai pályázatot benyúj-
tani? Lehetne rajta spórolni. 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, véleménye szerint, ha 10 millió Ft-ból csinál-
hatna az önkormányzat egy napelem parkot, azon lehetne spórolni. 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy a kosaras autót nem lehetne kihívni, végigjárni 
vele az utcákat, s levágni a veszélyes faágakat? A Bánom-hegyben az utakon be kellene tömköd-
ni a gödröket murvával. 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a kultúrházban lévő színpaddal mi a helyzet? Ha az er-
dészetre várnak, abból mikor lesz olyan fa, ami be is építhető? 1957-ben készült, favázas, de már 
sok helyen el van rohadva. 
 
Balogh Richárd homokbödögei lakos kérdezi, hogy társadalmi munkában nem lehetne megcsi-
nálni a színpadot? Nincs olyan erdeje az önkormányzatnak, amiből lehetne fát kivágni? Száraz 
anyagot ma nem lehet venni, a ragasztottnak viszont 200-300 e. Ft/m3 az ára. 33-as szárított ha-
jópadló lenne a legjobb. 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester Lukács Katalin alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy össze 
kellene írni, hogy kinek, hol van ilyen fája. 
 
Balogh Richárd kérdésére reagálva felkéri, hogy szakemberként nézze meg, hogy milyen álla-
potban van a színpad, s utána egyeztessenek, hogyan lehetne felújítani. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 20 óra 07 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 
 


