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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 13. napján 16 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. április 13. napján 

16 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, 

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

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület minden tagja jelen 
van. A rendkívüli ülés összehívását a pályázatok benyújtásával és megvalósításával kapcsolatban 
szükséges döntések indokolták. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :       E l ő a d ó : 
 
1./ Pályázat - „Homokbödögéért” Közalapítvány közösségi célú eszköz-         Áldozó Péter      
      beszerzése                                                                                                      polgármester 
 
2./ A Magyar Falu Program „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése”           Áldozó Péter      
     alprogramjában a „Homokbödögei Művelődési Ház felújítása” pályá-         polgármester 
     zat benyújtása                                                                                                               
 
3./ Pályázat – „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-         Áldozó Péter                                                                                                                   
     gatásra”                                                                                                            polgármester   
                                                                                                                                                                                   
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta kö-
vetkező határozatát: 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két testületi ülés között, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a soron 
következő, rendes ülésen fog beszámolni. 
 
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 :  Pályázat – „Homokbödögéért” Közalapítvány közösségi célú eszközbe- 
                                 szerzése                              
      E l ő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Somló-Marcalmente-
Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület „Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása” 
című felhívása alapján a „Homokbödögéért” Közalapítvány bruttó 3.453.079,-Ft teljes költségú 
projektet nyújtott be, melyhez 2.935.114,-Ft pályázati támogatásban részesült. A pályázatban két 
fűnyíró beszerzése szerepel, a vágóasztalokkal, valamint a marketing költségekkel. A 
pályázathoz 517.965,-Ft önerőt kellett a Közalapítványnak vállalnia. Ezt követően részletesen 
ismerteti a Támogatói okiratot, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. A projekt utófinanszírozású, ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy a – 
támogatás megérkezéséig – a projekt támogatási összegét előlegezzék meg a Közalapítványnak, 
s az önerőt pedig vállalják át.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő bejelenti érintettségét, mivel ő a „Homokbödögéért” Közalapítvány 
elnöke. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából 
kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az 
önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 
önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára 
a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából 
jelenlevőnek kell tekinteni.” 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a képviselő úr szavazásból való kizárásával kapcsolatban 
javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják 
ki Németh István képviselő urat a szavazásból.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somló-Marcalmente-
Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület „Közösségi célú eszközbeszerzés 
támogatása” című felhívása alapján, a „Homokbödögéért” Közalapítvány (8563 
Homokbödöge, Kossuth u. 47.) fűnyíró beszerzésével kapcsolatos döntésnél Németh 
István képviselő urat kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő kérdezi, hogy a fűnyíró traktorral a közterületek kaszálását is el 
lehet végezni? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester igennel válaszol a kérdésre. Elmondja, hogy a pályázat benyújtási 
feltétele volt, hogy megállapodásokat kellett kötni az önkormányzattal és a civil szervezetekkel. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Közalapítvánnyal kötendő megállapodás aláírására hatalmazzák fel a polgár-
mestert. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

26/2019.(IV.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somló-Marcalmente-
Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület „Közösségi célú eszközbeszerzés 
támogatása” című felhívása alapján, a „Homokbödögéért” Közalapítvány (8563 
Homokbödöge, Kossuth u. 47.) által megpályázott és elnyert fűnyírók és tartozékok, 
valamint marketing költségek bruttó 3.453.079,-Ft projekt költségéhez kapcsolódó 
2.935.114,-Ft támogatási költségét – a támogatás megérkezéséig – megelőlegezi a 
„Homokbödögéért” Közalapítványnak, s a projekt  517.965,-Ft önerejét – 
költségvetése terhére - átvállalja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. április 28. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
2./ N a p i r e n d :  A Magyar Falu Program „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése”            
                                 alprogramjában a „Homokbödögei Művelődési Ház felújítása” pályá-                      
                                 zat                                                                                                          
     E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Pályázat benyújtása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Falu Program „Nemzeti  
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és helyi identitástudat erősítése” alprogramjában a „Homokbödögei Művelődési Ház felújítása” 
címmel pályázatot szeretne a képviselő-testület benyújtani, melynek keretén belül felújításra ke-
rülne a színpad, az épület műanyag oldalajtói lennének kicserélve, és színpad függöny lenne be-
szerezve és méretre igazítva. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyújtásáról 
hozzanak határozatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

27/2019.(IV.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
„Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” alprogramjában a „Homokbödögei 
Művelődési Ház felújítása” címmel pályázatot nyújt be. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a pályázat 
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. április 28. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Árajánlatok elbírálása 
 
baa) Színpad munkadíj árajánlata 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Faházkészítő Kft. Árajánla-
tát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy 
az Árajánlat csak a színpad felújítási munkadíjára vonatkozik. Javasolja, hogy az Árajánlatot fo-
gadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja az árajánlat elfogadását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a – pályázat elnyerését követően -  szerző-
dés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

28/2019.(IV.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program  
„Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” alprogramjában a „Homokbödögei  
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Művelődési Ház felújítása” című pályázatához Somogyi Attila ügyvezető által 
képviselt Faházkészítő Kft. (8500 Pápa, Gyimóti út 14., adószáma: 24987817-2-19) 
által benyújtott, - a színpad felújítási munkadíjára vonatkozó - 2019. április 3. napján 
kelt, bruttó 801.370,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert – a pályázat elnyerését követően - a szerződés 
aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. április 28. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
bab) Színpad anyagdíj árajánlata 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Svahof Kft. Árajánlatát, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az 
Árajánlat csak a színpad felújítási anyagdíjára vonatkozik. Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja 
el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja az árajánlat elfogadását. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a – pályázat elnyerését követően - szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

29/2019.(IV.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
„Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” alprogramjában a „Homokbödögei 
Művelődési Ház felújítása” című pályázatához Svastics Attila ügyvezető által 
képviselt Svahof Kft. (8500 Pápa, Schwenczel Rét 1., adószáma: 25059881-2-19) 
által benyújtott, - a színpad felújítási anyagdíjára vonatkozó - 2019. április 8. napján 
kelt, bruttó 1.015.340,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert – a pályázat elnyerését követően - a szerződés 
aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. április 28. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

bb) Műanyag oldalajtók cseréje 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Fábián Richard egyéni vál-
lalkozó Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő egyetért az árajánlat elfogadásával. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a – pályázat elnyerését követően - szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

30/2019.(IV.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
„Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” alprogramjában a „Homokbödögei 
Művelődési Ház felújítása” című pályázatához Fábián Richard egyéni vállalkozó 
(8500 Pápa, Veszprémi út 41., adószáma: 67249927-2-39) által benyújtott, - a 
műanyag oldalajtók cseréjére vonatkozó - 2019. április 9. napján kelt, bruttó 
832.965,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert – a pályázat elnyerését követően - a szerződés 
aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. április 28. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
bc) Színpad függöny beszerzése és méretre igazítása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Fleck Krisztina vállalkozó 
Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasol-
ja, hogy az Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő támogatja az árajánlat elfogadását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a – pályázat elnyerését követően - szerző-
dés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

31/2019.(IV.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
„Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” alprogramjában a „Homokbödögei 
Művelődési Ház felújítása” című pályázatához Fleck Krisztina vállalkozó (8500 
Pápa, Deák Ferenc u. 1., adószáma: 54252383-2-39) által benyújtott, - színpad 
függöny beszerzésére és méretre igazítására vonatkozó - bruttó 424.376,-Ft összegű 
Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert – a pályázat elnyerését követően - a szerződés 
aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. április 28. 
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Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Pályázat – „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra” 
   E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter pályázatot írt ki az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”, 
melynek c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélján belül a képviselő-testület meg 
szeretné pályázni a Homokbödöge Bem utcai híd felújítását. Ezt követően részletesen ismerteti a 
pályázati kiírást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy ezt a pályázati szándékot foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskod-
jon. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

32/2019.(IV.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”, pályázati kiírás c) Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása alcéljára pályázatot nyújt be a Homokbödöge, Bem utcai híd 
felújítására. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben 
gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. április 28. 

 Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
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 nyílt testületi ülést 17 óra 08 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


