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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 29. 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. október 29. napján 

18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési Ház 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Áldozó Péter polgármester, Lukács Katalin alpolgármester, Németh 

István, Rajkovics Attila és Farkas Árpád Pál képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 
- Kelemenné Kovács Ildikó óvoda 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 minden képviselő jelen van.  
 
Áldozó Péter polgármester 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./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormány-        Áldozó Péter      
     zati rendelet                                                                                                     polgármester 
                                                                                                                    
2./ Kötelező felvételt biztosító óvodai és általános iskolai körzethatárok          Áldozó Péter                                                                                                                    
                                                                                                                             polgármester 
    
3./ Homokbödöge Óvoda dokumentumainak véleményezése                             Áldozó Péter      
                                                                                                                              polgármester 
 
4./ Homokbödöge Óvoda logopédiai oktatása                                                     Áldozó Péter      
                                                                                                                              polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek                                                                                                  Áldozó Péter      
                                                                                                                              polgármester 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre  
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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. 

 
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 jelen-
tést a 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 és 39/2018.(VII.30.) és 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48 és 49/2018.(IX.24.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 14 fő részére tanévkezdési települési 
támogatás megállapítása; 17 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 8 fő részére 
rendkívüli települési támogatás megállapítása; 6 fő részére gyermekétkeztetési települési támo-
gatás megállapítása, 1 fő kérelmének elutasítása (Magasabb 1 főre jutó jövedelem miatt.). 
 
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 :  Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet  
E l ő a d ó :   Áldozó Péter polgármester 

       (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette a szociális 
célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztését és 
a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A változás 
annyi, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege 50 %-ával megemelésre került a jövedelem-
határ. A támogató okiratokban 11 és 46 erdei m3, összesen 57 erdei m3 tűzifa támogatás került 
megállapításra. A Bakonyerdő Zrt. megküldte az árajánlatát, amely megfelel a pályázati kiírás-
nak. A tűzifa megrendelés elküldésre került. Ezt követően részletesen ismerteti a Támogatói Ok-
iratokat, az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el 
a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, nem tudják, hogy az új jövedelemhatárok-
nak köszönhetően, hány kérelmező fog megfelelni a rendeletben meghatározott feltételeknek. 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, hogy ha valakinek van erdeje és mégis kérni fog szociális 
tűzifát, azzal mit lehet csinálni? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy minden eshetőségre nem tudnak felké-
szülni. A jövedelmeket és a nyugdíjakat tudják követni. Az önkormányzat 57 m3 fát kap most, 
remélhetőleg minden kérelmezőnek jut majd szociális tűzifa. Az önkormányzatnak 72.390,- Ft 
önerőt kell hozzátenni, plusz a fuvardíjat kell kifizetni. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő elmondja, nem baj, ha 3 m-esek lesznek a tűzifa rönkök, csak ne le-
gyenek 50 cm átmérőjűek, amit hasogatni kell. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy a rendeletről szóló tájékoztatót ki fogják szóróla-
pozni. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 
                        5/2018.(X.31.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete, a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól: 
                        A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
   
 
2./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító óvodai és általános iskolai körzethatárok      
 E l ő a d ó :   Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Általános iskola                       
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testületnek minden 
évben véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak terveze-
tét. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala megküldte levelét a 
2018/2019. tanévre vonatkozóan, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták. Továbbra is az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát és Alap-
fokú Művészeti Iskolát és Homokbödögei Tagintézményét jelölték ki, mint kötelező felvételt biz-
tosító intézményt a homokbödögei általános iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képviselő-
testület értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel. A határozatba azt is javasolja beletenni, 
hogy az ugodi iskolában és tagintézményében HH-s homokbödögei lakóhellyel, vagy tartózko-
dási hellyel rendelkező tanuló nem tanul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, úgy hallotta, hogy nagy iskolaköz-
pontokat akarnak létrehozni a jövőben. Próbálják megtartani azokat az iskolákat, melyeknek van 
valami vonzereje, pl. Az ugodi iskola német nemzetiségi, s hozzá tartozik a homokbödögei mű-
vészeti iskola is. Elmondja, hogy a Pápáról kihozott, sajátos nevelési igényű gyerekek is növelik 
a tanulólétszámot. Egyébként nem velük van a legtöbb probléma, hanem a viselkedészavaros 
gyerekekkel. Támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        50/2018. (X.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település teljes 
közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító 
037098 – Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54.) és az Ugodi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Homokbödögei Tagintézménye (8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-
nevelési intézménnyekkel egyetért.  
Az intézményben és tagintézményében HH-s homokbödögei lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező gyermek nem tanul. 
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 

  Kelemen László jegyző 
 
b) Óvoda 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Oktatási Hivatal levelét, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az óvodai kötelező 
felvételt a homokbödögei óvodáskorúaknak a Homokbödöge Óvoda biztosítja. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel, a Homokbödöge Óvodával. A 
határozatba azt is javasolja beletenni, hogy az óvodában 1 fő homokbödögei lakóhellyel 
rendelkező HH-s óvodást oktatnak-nevelnek. 
 
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: 
 

 51/2018.(X.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Homokbödöge 
település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező 
felvételt biztosító Homokbödöge Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 
oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
Az intézményben 1 fő homokbödögei lakóhellyel rendelkező HH-s óvodást 
oktatnak-nevelnek. 

  Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
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Határidő: 2018. november 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző  

 
3./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Óvoda dokumentumainak véleményezése               
     E l ő a d ó :   Áldozó Péter polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Homokbödöge Óvoda intéz-
ményvezetője elkészítette az óvoda dokumentumait, melyeknek másolatait a képviselők előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
a) 2017/2018. nevelési év Beszámolója 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Homokbödöge Óvoda 
2017/2018. nevelési év beszámolóját. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Beszámolót fogadja 
el.  
 
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: 
 

 52/2018.(X.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvo-
da (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 2018. július 19. napján kelt, 2017/2018. 
nevelési év Beszámolóját elfogadja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Tanfelügyeleti Értékelés 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az intézményben 2018. június 12. 
napján volt a tanfelügyeleti ellenőrzés, melynek az értékelését az óvoda rendelkezésére bocsátot-
ta a tanfelügyelő. Ezt követően részletesen ismerteti az Értékelést. Javasolja, hogy a képviselő-
testület az Értékelést fogadja el.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, ha pl. valahol vetemény vagy vi-
rágágyás lenne az intézménynél, vagy az ablakokban palánta, arra is plusz pontot kapna az óvo-
da. Javasolja, hogy a képviselő-testület az Értékelést fogadja el.  
 
 



7 
 

 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 53/2018.(X.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvo-
da (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 2018. évi Tanfelügyeleti Értékelését el-
fogadja. 
Az Értékelés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Intézkedési Terv 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Homokbödöge Óvoda intézmé-
nyi tanfelügyeleti ellenőrzése fejleszthető területekre tett meglapításai alapján az intézményveze-
tő elkészítette az intézmény Intézkedési Tervét. Ezt követően részletesen ismerteti az Intézkedési 
Tervet. Javasolja, hogy a képviselő-testület az Intézkedési Tervet fogadja el.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, az intézményvezető által elkészített 
intézkedési terv alapos, minden részletre kitérő, ezért támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 54/2018.(X.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvo-
da (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 2018. augusztus 5. napján kelt Intézke-
dési Tervét elfogadja. 
Az Intézkedési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) 2018/2019. nevelési év Munkaterve 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Homokbödöge Óvoda intéz-
ményvezetője elkészítette az intézmény 2018/2019. nevelési évének Munkatervét. Ezt követően 
részletesen ismerteti a Munkatervet. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Munkatervet fogadja 
el.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a 15. oldalon található munkaidő 
táblázattal kapcsolatban elmondja, hogy az óvoda nyitvatartási ideje alatt mindig óvónőnek kell 
lenni a gyerekekkel, ami napi 9 óra, plusz 2 óra átfedésnek kell lenni, amikor mindkét óvónő ott 
van a gyerekekkel, így az 11 óra. Ha ezt beszorozza 5 munkanappal, az 55 óra. Az egyik óvónő 
heti munkaideje 32 óra, a másiké 12 óra, ami összesen 44 óra. Kérdezi, hogy 11 órában ki van a 
gyerekekkel? Ezek szerint fel kellene venni még egy óvónőt. 
 
Válasz: 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvoda vezető válaszában elmondja, hogy az óvónők kötelező óra-
számát a törvény írja el, ebből adódik, hogy csak túlórával tudják ellátni a feladataikat. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy az óvodai fejkvótából fizeti az önkormányzat a konyhá-
sok bérét is? Az óvodánál ebből van a hiány? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy az óvoda és a konyha egy intézmény, 
egy intézményvezetővel. Nem ebből van a hiány. Ha a konyhát teljesen külön vennék, akkor oda 
is kellene vezető. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Kovács Lászlóné szakács 2018. október 1. 
napjától 4 órában az óvodánál, 4 órában pedig az önkormányzatnál van foglalkoztatva. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvoda vezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két gyerekkel több 
lesz az óvodában, mert új család költözött Homokbödögére. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 55/2018.(X.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvo-
da (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 2018/2019. nevelési évének Munkater-
vét elfogadja. 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 

4./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Óvoda logopédiai oktatása 
E l ő a d ó :   Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Homokbödöge Óvoda intézmé-
nyében a gyermekek logopédiai oktatását továbbra is Erdősné Somogyi Szilvia fejlesztő pedagó-
gus végzi. Az óradíja a tavalyihoz viszonyítva változatlan. Ezt követően részletesen ismerteti az 
óvoda vezetője és a fejlesztő pedagógus által kötött Megállapodást, melynek másolatát a képvi-
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selők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Megálla-
podást hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál 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: 
 

56/2018.(X.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvo-
da (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) és Erdősné Somogyi Szilvia fejlesztő 
pedagógus Homokbödöge, Arany János u. 8. sz. alatti lakos által kötött, az intéz-
mény óvodás gyermekeinek egyéni fejlesztésével kapcsolatos, 2018. szeptember 
20. napján kelt Megállapodását jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 13. 
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) Bérleti Szerződés 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Homokbödöge Óvoda fordult az 
önkormányzathoz, kössön Bérleti Szerződést a Pápai Tankerületi Központtal, hogy az óvodások 
tornázhassanak a homokbödögei tagiskola tornaszobájában. Elmondja, hogy a Bérleti Szerződést 
aláírta a tankerületi igazgatóval együtt. Ezt követően részletesen ismerteti a Bérleti Szerződést, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület a Bérleti Szerződést hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő egyetért a Bérleti Szerződés jóváhagyásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

57/2018.(X.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Tankerületi 
Központ (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) és Homokbödöge Község Önkormányzat 
(8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) által kötött, az Ugodi Német Nemzetiségi 
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Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödögei Tag-
intézménye (8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) tornaszobájának használatával 
kapcsolatos, 2018. október 5. napján kelt Bérleti Szerződést jóváhagyja. 
A Bérleti Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Térítési díjak 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Bors Éva, az Ugodi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatásért fe-
lelős szakmai vezető kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Elmondja, hogy a tanulók támogatását a képviselő-testület beépítette a 2018. évi 
költségvetésébe, ezért javasolja, hogy vállalják át a tanulók 2018/19. I. félévi térítési díját. A 
KLIK-kel majd szerződést kell kötni az önkormányzatnak. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy véleménye szerint a tagiskola is an-
nak köszönheti fennmaradását, hogy a homokbödögei tanulók az Alapfokú Művészeti Iskolában 
tanulnak. Támogatja a polgármester úr javaslatát, javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármes-
tert a szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

58/2018.(X.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödö-
gei Tagintézményében (8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) Környezet- és kéz-
műves kultúra és néptánc szakokon tanuló diákok 137.025,-Ft összegű, 2018/19. 
I. félévi térítési díját – költségvetése terhére – átvállalja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 13. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház gazdasági vezetője levelét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Tájékoztatta őket, hogy a képviselő-testülettől felhatalmazást kapott a csat-
lakozás előkészítésére. Az egyházi óvodába járó gyerekek után 180 e. Ft/fő normatívával többet 
kapnak, mint az önkormányzati óvodások után. 
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Elmondja, hogy az önkormányzat a szociális keretére pályázaton a 1,5 m Ft-ot nyert. Kis értékű 
beszerzésre 1,250 millió Ft-ot nyertek korábban a kultúrház ajtó és posta lépcső cseréjére, me-
lyeket 2018. december 31. napjáig meg kell valósítani. 
 
A sportpálya felújításához szükséges anyagot még idén meg kellene venni, mert drágulásra lehet 
számítani. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, látott egy olyan térképet, amin rajt van a 
kultúrház és a lépcsőnél kiugrik. Már 61 éve használja az önkormányzat az udvart is, melyet 
mindig az önkormányzat rendezett. Bolla Károlynak van egy olyan fényképe, amin rajt van a 
kultúrház, a lépcső a korláttal, és ugyanolyan kerítés ment hátra a tekéző felé, mint ami elöl volt. 
Véleménye szerint az óvoda társulási döntést nem kell elkapkodni. 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvoda vezető óvónő kérdezi, hogy mi lesz az óvoda melletti romos 
házzal? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy jó lenne megvásárolni az ingatlan hátsó 
részét, de csak egy sávot akarnak eladni. Az átírás és kiméretés költségét az önkormányzatnak 
kell fizetni.  
 
 
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 19 óra 07 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 
 


