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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 11. 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 2019. február 11. 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 Farkas Árpád Pál képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 
- Obermayer Józsefné költs. főelőadó 

 
A lakosság részéről 2 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.  
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 2019. évi költségvetése                  Áldozó Péter      
                                                                                                                              polgármester 

    

2./ Támogatási kérelmek elbírálása                                                                      Áldozó Péter                                                                            
                                                                                                                              polgármester                                                                        
 
3./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás                Áldozó Péter                                              
      2018. évben elvégzett feladatokról szóló tájékoztatója                                  polgármester                                                                       
                            
                                                                                                                                                                                             
4./ 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 jelen-
tést az 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 és 95/2018.(XII.10.) és 1, 2, 
3, 4 és 5/2019.(I.21.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 15 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 3 fő részére családi települési támogatás megállapítása, majd 
megszüntetése (elköltözés miatt); 1 fő részére gyermekétkeztetési települési támogatás 
megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 2 fő szociális 
étkeztetése engedélyezése. 
 
Ezt követően 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 2019. évi költségvetése 
      E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-tervezetét a 
polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.  
 
a) Homokbödöge Óvoda 2019. évi költségvetése  
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Homokbödöge Óvoda költségve-
tése beépül az önkormányzat költségvetésébe. Ezt követően részletesen ismerteti az óvoda költ-
ségvetés-tervezetét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy 2019. május 31. napjáig dönteni kell a képviselő-testületnek, hogy szeptember-
től társulásban kívánja-e működtetni az óvodát. A tárgyalások előrehaladottak. Szombathelyi 
püspök úr személyes közbenjárása által kirajzolódni látszik egy katolikus óvodához való csatla-
kozás. A társulásokban nem erőltetik a gyerekekre a vallást. Az óvodás gyermekek közül egy 
gyermeket a MÁK nem ismert el, aki 2,5 év alatti, fejkvótát nem kap rá az önkormányzat. El-
mondja, hogy 2 fő dolgozik a konyhán. Javasolja, hogy az Óvoda költségvetését fogadja el a 
képviselő-testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy azért ilyen sok a kiadás az óvodánál, 
mert szerepel benne egy jubileumi jutalom is. Véleménye szerint meg kellene keresni az ország-
gyűlési képviselőt, hogy kezdeményezze, azonos normatívát kapjanak az óvodás gyermekek a 
különböző fenntartású intézményekben. Ha ez megvalósulna, megszűnnének a kényszertársulá-
sok. 
 
Balogh Richard homokbödögei lakos véleménye szerint az óvoda és iskola működtetésére 
szüksége van a falunak. Kérdezi, hogy miért van szükség az óvodatársulásra? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy azért, mert a csatlakozás eredménye-
képp nem lesz hiánya az önkormányzatnak. Elmondja, hogy egyházi fenntartó esetében az állami 
finanszírozás 180 ezer forinttal több egy gyermekre. Az önkormányzatnak csak a rezsit kellene 
fizetni, az óvoda ugyanúgy működne tovább, nem lenne egyházi nevelés. TÖOSZ tárgyalások 
folynak, hogy az önkormányzatok is kapják meg a magasabb összegű támogatást. 
 
Hozzászólás: 
 
Balogh Richard homokbödögei lakos kérdezi, hogy napi viszonylatban ez mit jelent? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy az egyház tartja fenn az óvodát, az ön-
kormányzat marad a tulajdonos, ő fizeti a rezsit, azonban az óvónői béreket az egyház fizeti. A 
hiány csak pár százezer forint maradna. Az evangélikus egyházzal is folynak tárgyalások. Min-
den évben szavazni kell a fenntartóról, ki is lehet lépni a társulásból. 
 
Hozzászólások: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy vannak sokkal rosszabb helyzetben lévő tele-
pülések is. Az egyházak minden törvényi előírást kötelesek betartani. Egyes települések egyházi 
fenntartással, 8-9 gyermekkel is meg tudnak tartani egy óvodát. 
 
Balogh Richard homokbödögei lakos kérdezi, hogy ha nem venné át az egyház az óvodát, ak-
kor a további fenntartás csődbe vinné az önkormányzatot? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy nem, ki tudja gazdálkodni az önkor-
mányzat a hiányt. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy az önkormányzat vesz-e fel valakit még a kony-
hára? Az adászteveli polgármesterrel beszélt-e a polgármester úr, hogy ne Pápáról hozzák az 
ebédet? Ha Homokbödöge Óvoda főzhetne az adásztevelieknek, akkor sokkal jobb lenne a 
konyha kapacitásának kihasználtsága. 
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Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy 6 fő már jelentkezett a konyhai kisegítő 
munkára, közülük 3 nyugdíjas és 3 fiatalasszony. Mindenkivel megcsináltatják az egészségügyi 
kiskönyvét, hogy bármikor – ha szükséges – dolgozhassanak a konyhán. 
Beszélt már a polgármester úrral, de valami összeférhetetlenségi ok merült fel. Az ebédhordást 
kellene majd megoldani, esetleg az ugodi ételszállító autót is igénybe lehetne venni, megosztva a 
költségeket. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

6/2019.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
(8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 2019. évi költségvetését elfogadja. 

    A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a Homokbödöge óvoda 2019. évi költségvetése 
Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe történő beépítéséről 
gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

b) Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése  
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Homokbödöge Község Ön-
kormányzat költségvetés-tervezetét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Elmondja, hogy a 38 millió forintos maradvány tartalmazza a sportpálya fel-
újítás 15 millió forintos önrészét és a tüzelőanyag támogatást is. A 13 millió forintos tartalékon 
felül 6 millió forint el van különítve a LEADER-es Turistaház felújítása pályázatra, amit még 
nem nyert meg az önkormányzat. A Többcélú Társulás megemelte a tagdíjat. A Védőnői Társu-
lás működésével kapcsolatban fenntartásai vannak. Orbán Sándor, a gesztor nagyteveli polgár-
mester az 5 év alatt egyszer sem hívta össze a társulást. Javasolja, hogy a költségvetést fogadja el 
a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Balogh Richard homokbödögei lakos kérdezi, ha idővel elmennek nyugdíjba az óvónők, és 
fiatalabbak jönnek, akkor az pénzcsökkentő tényező lenne? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester igennel válaszol a kérdésre. Elmondja, hogy elvileg így működne, 
de óvónő hiány van. A homokbödögei óvoda jól felszerelt, fúziót kellene kötni más óvodával. 
 
Hozzászólások: 
 
Balogh Richard homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy szerinte az óvoda nyit- 
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va tartása is nagyon fontos tényező. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy önkormányzati telkeket meg lehetne hirdetni. Tudo-
mása szerint Schuszter Tamásné védőnő munkaidőben Ugodon is rendel, helyettesít, így az ugo-
diaknak is hozzá kellene járulnia a működéshez. 
 
Áldozó Péter polgármester kérdezi, ha most megveszik a színpad felújításához szükséges fa-
anyagot és kiszárítjuk, az jó-e? 
 
Válasz: 
 
Balogh Richard homokbödögei lakos válaszában elmondja, hogy a jelenlegi fűrésztelepi fa na-
gyon vizes, saját magától bepenészesedik. Másik lehetőség, hogy szárított alapanyagot kell be-
szerezni, de az többe kerül. A ragasztott gerenda is megoldás lehet, de az nagyon drága. Minde-
nekelőtt le kellene betonozni a színpad alatti részt, különben a nedvesség állandóan fel fog jönni. 
 
Hozzászólások: 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy szerinte a régi könyvtár épületén a nyílászárókat ki 
kellene cserélni, hozzák zárható állapotba, nincs értelme várni a Turistaház felújítására. Ha lesz 
rá lehetőség, majd pályáznak rá. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy a tetővel kell kezdeni. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a vasgyűjtésből összegyűlt pénzből a gipszkar-
tonozást és festést meg lehetne csinálni. 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy lépcső és rámpa is legyen? 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy nem kötelező a rámpa. Szanyban olcsóbban 
lehetne venni ablakokat. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy szerinte ne legyen rámpa, hanem két lépcső. Turis-
taház felújítása pályázatnál 6 millió forintos önerőt terveztek, amelyhez 10 millió forintot adná-
nak, de az összes nyílászárót ki kellene cserélni, és meghatároznák, hogy mit csinálhatnak. Vé-
leménye szerint engedjék el ezt a pályázatot. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy a Turistaháznál a kemencét egy féltetős megoldással 
meg lehetne csinálni. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy egy gumilánctalpas önkotrót tudnának venni, ami a 
járdaépítésnél jól jönne. Ha nem nyerik meg pályázaton a Kossuth utcai járda építését, akkor ne-
kiállnak a járdaépítésnek. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:  
 

1/2019.(II.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./ N a p i r e n d :  Támogatási kérelmek elbírálása 
      E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelem másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. Java-
solja, hogy a következő határozatot hozza meg a képviselő-testület: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi Szövetség 
2019. évi Magyar Iskolaválasztási Programja támogatói köréhez. A Program megvalósításához 
5.000,-Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: a 2019. évi Magyar Iskolaválasztási Program támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2019. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2019. 
december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2020. 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: 2019. február 26. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy a képviselő-
testület hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

7/2019.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi 
Szövetség 2019. évi Magyar Iskolaválasztási Programja támogatói köréhez. A Prog-
ram megvalósításához 5.000,-Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: a 2019. évi Magyar Iskolaválasztási Program támo-
gatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2019. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámo-
lóval, 2019. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2020. 
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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: 2019. február 26. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség támogatás kérelme  
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmének másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. Java-
solja, hogy 20.000,-Ft támogatást állapítsanak meg a kérelmezőnek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin Alpolgármester támogatja a javaslatot. A polgármester úr felhatalmazását ja-
vasolja a képviselő-testületnek az adományozási megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

8/2019.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére – 
költségvetése terhére – 20.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásá-
ról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. február 26. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 

3./ N a p i r e n d :  Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018.  
 évben elvégzett feladatokról szóló tájékoztatója 
   E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évben elvégzett feladatokról szóló tájékoztatója máso-
latát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti 
a tájékoztatót. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tájékoztatót vegyék tudomásul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Kérdezi, hogy más önkor-
mányzatnak miért jár konténer a temetőbe, Homokbödögének miért nem? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester ígéretet tesz arra, hogy utána fog kérdezni. 
 
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 a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évben elvégzett feladatokról 
szóló, K74/2019. iktatószámú, 2019. január 15. napján kelt tájékoztatóját tudomásul 
veszi.    

 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Térfigyelő kamera rendszer kiépítése 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a térfigyelő kamera rendszer 
kiépítésével kapcsolatban a 95/2015.(IX.28.) határozatukkal az Őrszem Vagyonvédelmi Iroda és 
Magánnyomozó Kft. Árajánlatát fogadta el a képviselő-testület, velük kötötte a szerződést, de a 
számlát az azonos tulajdonosi háttérrel rendelkező Pannónia-Security Kft. nyújtotta be. Az 
elszámolásnál ez nagy problémát jelent. Ezért javasolja, hogy a korábbi határozatot módosítsák, 
s az ennek megfelelő Vállalkozási szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. Ezt követően 
részletesen ismerteti a Pannónia-Security Kft. 2015. augusztus 17. napján kelt, 1.365.323,-Ft 
összegű Árajánlatát és a 2015. szeptember 30. napján kelt Vállalkozási szerződését. Az Árajánlat 
és a Vállalkozói szerződés másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
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 határozatait:  
 

9/2019.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2015.(IX.28.) 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge 
községben, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés – térfigyelő 
kamera rendszer kiépítése – megvalósítására vonatkozó, Pannónia-Security Kft. 
(9500 Celldömölk, Vasvári Pál u. 10/a.) 2015. augusztus 17. napján kelt, bruttó 
1.365.323,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezővel kötendő szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a szerződés 
megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. október 13. 

 Felelős: Áldozó Péter polgármester 
               Kelemen László jegyző” 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. február 26. 

 Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző” 
 
 
10/2019.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge 
községben, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés – térfigyelő 
kamera rendszer kiépítése – megvalósítására vonatkozó, Pannónia-Security Kft.-vel 
(9500 Celldömölk, Vasvári Pál u. 10/a.) kötött, 2015. szeptember 30. napján kelt, 
bruttó 1.365.323,-Ft összegű Vállalkozási szerződést jóváhagyja. 
A Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. február 26. 

 Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Ingatlan vásárlási kérelem 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Bukta Péter Vaszar, Kossuth 
L. u. 39. szám alatti lakos kérelmét. Az ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal va-
ló gazdálkodás szabályairól szóló 10/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerint 
forgalomképes, elidegenítésének nincs akadálya. Rajkovics Attila képviselő úrral járt a helyszí-
nen, ahol fotókat is készítettek a területről. Építési törmelék van az ingatlanra hordva. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja az ingatlan eladását. Véleménye szerint a megajánlott ár 
reális. Ez egy lápos, ingoványos terület, melyet az önkormányzat nem tud hasznosítani. 
 
Farkas Árpád Pál képviselő hozzászólásában elmondja, hogy támogatja az ingatlan elidegení-
tését, de az értékesítéssel kapcsolatos költségeket a vevőnek kell fizetni. A felhalmozott hulla-
dékkupac elterítését nem szabad hagyni, rálóg az önkormányzati útra is. Kéri a polgármester 
urat, hogy a nagy mennyiségű, illegálisan lerakott építési hulladék elszállításával kapcsolatban 
intézkedjen. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

11/2019.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bukta Péter 8542 Vaszar, 
Kossuth L. u. 39. sz. alatti lakos részére, 250.000,-Ft vételáron el kívánja idegeníteni 
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a tulajdonában lévő, homokbödögei 85 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezé-
sű, 1622 m2 területű ingatlanát. 
Az adásvétel költségei a vevőt terhelik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. február 26. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) 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 szívén viseli a képviselő-testület, javasolja, 
hogy vállalják át a tanulók 2018/19. II. félévi térítési díját is csakúgy, mint az I. félévit. A KLIK-
kel majd szerződést kell kötni az önkormányzatnak. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát, javasolja, hogy hatalmazzák 
fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

12/2019.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 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 tanszakokon tanuló diákok 130.275,-Ft összegű, 
2018/19. II. félévi térítési díját – költségvetése terhére – átvállalja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

     Határidő: 2019. február 26. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Téli rezsicsökkentés 
 
da) Tűzifa szállítás 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tűzifa szállításra három árajánlat 
érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti Nagy Sebestyén, Jákiné Putz Tímea és Sárköziné 
Németh Mónika Árajánlatait, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. A legkedvezőbb ajánlatot Nagy Sebestyén Nagytevel, Rákóczi u. 11. szám 
alatti egyéni vállalkozó adta, ezért javasolja, hogy az ő Árajánlatát fogadja el a képviselő-
testület. A vállalkozó a tűzifa kiszállítását is megoldja. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát, s javasolja, hogy a képviselő-
testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

13/2019.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot haszná-
ló homokbödögei háztartások tűzifa igénylésével kapcsolatban Nagy Sebestyén 
egyéni vállalkozó (8562 Nagytevel, Rákóczi u. 11., adószám: 53847326-1-39) 0,6 
m3/háztartás mennyiségű, bruttó 1.332.000,-Ft összegű, 2019. február 5. napján kelt 
Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. február 26. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
db) PB gázpalack szállítás 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a PB gázpalack szállítására 
árajánlatot nyújtott be a MOL Nyrt., a Primaenergia Zrt. és  a Flaga Hungária Kft. Ezt követően 
részletesen ismerteti az Árajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Véleménye szerint a Flaga Hungária Kft. árajánlata a legkedvezőbb, neki 
van Homokbödögén gázlerakata, tudják cserélni a gázpalackot, nem merül fel szállítási költség. 
Javasolja, hogy az ő Árajánlatát fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja az árajánlat elfogadását. Javasolja, hogy a képviselő-
testület hatalmazza fel a polgármester urat a szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  

 
14/2019.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot haszná-
ló homokbödögei háztartások PB gázpalack igénylésével kapcsolatban a FLAGA 
Hungária Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14., adószám: 10446489-2-44) brut- 
tó 60.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2019. február 26. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Homokbödöge Óvoda villamos fűtés kialakítás 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy új fűtőtestek lesznek felszerelve 
az óvodába, mert a reggeli órákban a fűtéssel gondok voltak, nem érte el a szükséges hőmérsék-
letet a csoportszoba, konyha és az ebédlő levegője. Erre kértek árajánlatot a Solar Electric Ener-
giahasznosító Kft.-től. Az Árajánlat másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Solar Electric Energiahasznosító Kft. árajánlatát. A 
csoportszobába 2 db 1,25 kW-os fűtőtest, az ebédlőbe 1 db 2 kW-os, az irodába 1 db 1 kW-os, a 
konyhába 1 db 2 kW-os kerülne. Lámpacsere is lenne a konyhában és az ebédlőben, ledes fény-
csövekre cserélik a hagyományos fénycsöveket. Javasolja, hogy fogadják el a Kft. Árajánlatát. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

15/2019.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
villamos fűtés kialakítási munkájával kapcsolatban a Solar Electric Energiahasznosí-
tó Kft. (8500 Pápa, Budai Nagy Antal u.30.,  adószám: 25092440-2-19, cégjegyzék-
szám: 19 09 517539) bruttó 1.291.104,-Ft összegű, 2019. február 11. napján kelt Ár-
ajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. február 26. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Mini kotrógép vásárlása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Falu Program keretében 
sok pályázat kerül kiírásra. Közöttük lesz a járdásítás támogatása is, ahol térkő és egyéb anyag 
vásárlását támogatják. A járda alapjának elkészítése kézi munkaerővel nehézkes és lassú, ezért a 
képviselő-testület előzetes megbeszélésének megfelelően, egy mini kotrógép vásárlását javasolja 
elhatározni. Rajkovics Attila képviselő úr már nézett ilyen gépet. A Yanmar mini kotrógép kes-
keny hozzáféréssel dolgozik, megbízható, könnyen kezelhető gumi lánctalpas gép. Súlya 1065 
kg, kotrómélysége 1,5 m, maximális vízszintes elérése 1,96 m, motorteljesítménye 7,74 kW. A 
gép bruttó ára: 4.254.500,-Ft. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a mini kotrógép nagyon megköny-
nyítené a járda felújítási munkákat, egy nap alatt sokkal hosszabban fel lehetne újítani a járdát, 
mint kézi munkaerővel. Támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy a kotrógép be-
szerzésére hatalmazzák fel a polgármestert. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

16/2019.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az SV 08-1 Yanmar mini 
kotrógép vásárlását határozza el. A mini kotrógép beszerzésére – költségvetése terhé-
re – bruttó 4.254.500,-Ft kiadási előirányzatot biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a mini kotrógép beszerzésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. február 26. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester részletesen ismerteti a TÖOSZ 11-1-886/2019. számú, 2019. január 
17. napján kelt tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. 
 
Ha visszaérkeznek a lakossági észrevételek az újonnan felszerelt ledes lámpákra, akkor elkezd-
heti az önkormányzat a tárgyalásokat. Mivel a közvilágításra célzott támogatást kapnak, a kérdés 
az, hogy visszaveszik-e majd ezt az összeget, ha a ledes lámpák miatt csökken az áramfogyasz-
tás. 
 
Elmondja, hogy Homokbödöge Község Önkormányzat adósságkonszolidációban részt nem vett 
települési önkormányzatok 2016. évi fejlesztési támogatása záró beszámolója elfogadásra került, 
erről Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár értesítette az önkormányzatot. 
 
Holnap hozzák a gumiborítás csont alakú elemeit Homokbödögére, a sportpálya felújításához. 
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Banai Endre homokbödögei lakos kérdezi, hogy a lakossági fórumon bejelentett veszélyes ku-
tak ügyében történt-e előrelépés? 
 
Farkas Árpád Pál képviselő elmondja, hogy kérték Banai Endrét, segítsen feltérképezni a kutak 
helyét. 
 
Áldozó Péter polgármester kérdezi, hogy ha nyomtatnak térképet, be tudja jelölni rajta a veszé-
lye kutak helyét? 
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Válasz: 
 
Banai Endre homokbödögei lakos válaszában elmondja, hogy igen, szerdán bemegy a hivatal-
ba, s a térképen bejelöli a kutak helyét. 
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő elmondja, hogy a Szabadság utcában, a jobb oldali padka életve-
szélyes. A parkolás mindig gond, ezért is törik le az út széle, és a nagy autók sem férnek el. Java-
solja, hogy az utca bal oldalán legyen a parkolás. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, arról is volt szó korábban, hogy a temetővel szem-
ben, a focipálya felé vezető útra is kellene hozatni mart aszfaltot. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 20 óra 22 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


