
 
 
Szám: Hb/121-5/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 20. 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. május 20. 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. főea. 
 

A lakosság részéről megjelent 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. Elmondja, 
hogy a rendkívüli ülés összehívását a 2018. évi költségvetési rendelet módosítása és a zárszám-
adás tárgyalása indokolta. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
  

N A P I R E N D : 
T á r g y :       E l ő a d ó : 
 
1./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése                  Áldozó Péter      
     módosítása                                                                                                     polgármester 
 
2./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése                  Áldozó Péter      
     végrehajtása                                                                                                   polgármester 
 
3./ Homokbödöge Község Önkormányzat településkép védelméről                 Áldozó Péter      
     szóló rendelete módosítása                                                                            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 a 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 és 25/2019.(III.20.) és 26, 27, 28, 29, 30, 31 és 
32/2019.(IV.13.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 14 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása, 1 fő 
kérelmének elutasítása; 2 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 2 fő részére 
családi települési támogatás megállapítása; 2 fő szociális étkeztetése engedélyezése. 
 
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 2018. évi költségvetése módosí-

tása 
     E l ő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2018. évi zárszámadás 
elfogadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2018. évi költségvetése bevételi és 
kiadási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez 
kapcsolódóan. A hivatal elkészítette a rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyet a 
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet 
fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a költségvetés módosítás rendeletének elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
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4/2019.(V.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése végre-

hajtása 
     E l ő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal dolgozói által elkészített 
2018. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-testület elé, hogy 
legkésőbb május utolsó napjáig hatályba lépjen. Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a rendelet-
tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy lehet, hogy van pénzmaradvány, ha a mérleg szerinti 
eredmény mínusz előjelű? 
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné költs. főea. válaszában elmondja, hogy voltak olyan nagy önkormányzati 
beruházások, amelyek még nem lettek aktiválva., ezért negatív előjelű a mérleg szerinti ered-
mény. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő egyetért a zárszámadás elfogadásával. 
 
Lukács Katalin alpolgármester szintén támogatja a zárszámadás elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

5/2019.(V.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a 2018. évi költségvetése végrehajtásáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
3./N a p i r e n d : Homokbödöge Község településkép védelméről szóló rendelet módosítása 

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

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a véleményező hatóságok közül a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya nem emelt kifogást a 
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rendelet-tervezet ellen. Állami Főépítész sem emelt kifogást, de csak akkor javasolja a rendelet-
tervezet elfogadását, ha a véleményében jelzett javítás megtörtént. Ezt követően részletesen 
ismerteti a véleményező hatóságok véleményeit, az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-
testület fogadja el a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő javasolja a képviselő-testületnek egy reklámtábla készítését a volt 
trafiknál lévő buszmegálló mellé, hogy ne ragasztgassák össze a buszvárót. A rendelet-tervezet 
elfogadását támogatja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2019.(V.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Homokbödöge Község településkép védelméről szóló 
2/2018.(V.8.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

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

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

a) Átfogó értékelés 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 
helyi önkormányzat a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év 
május 31. napjáig átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testület megtárgyal. Ezt követően 
részletesen ismerteti az átfogó értékelést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja az Átfogó értékelés elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy már a családban, illetve az óvodá-
ban, iskolában kellene elkezdeni tanítani a gyerekeknek, hogy nem szabad szemetelni. Tartani 
kellene egy szemétszedő napot, utána talán senkinek nem lenne kedve szemetelni. Támogatja a 
polgármester úr javaslatát. 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy szaporodott-e a falu lakossága? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester igennel válaszol a kérdésre. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        33/2019.(V.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Homokbödöge 
Község Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi tevékenysé-
géről szóló, 2019. május 7. napján kelt Átfogó értékelést elfogadja. 
Az Átfogó értékelés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 4. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Beszámoló a család- és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi munkájáról 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2018. évi 
homokbödögei munkájáról szóló Beszámolóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámolót fogadják 
el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy semmi javulást nem lát, sőt 
bizonyos esetekben romlik a gyermek körülménye, helyzete, öltözéke, nagyon sok igazolatlan 
hiányzás van az iskolában. Azt gondolja, hogy a családsegítő dolgozónak nem haveri stílusban 
kellene beszélni a problémás családok szüleivel. Támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        34/2019.(V.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 
(8500 Pápa, Csáky L. u. 12.) SZ-397-18/2019. számú, 2019. március 20. napján 
kelt, a család- és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi homokbödögei munkájáról 
szóló Beszámolóját elfogadja.  
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 4. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Könyvtárellátási szolgáltatásról tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár 2018. évi homokbödögei könyvtárellátási szolgáltatásról szóló Tájékoztatóját, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a megyei és 
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városi könyvtárral nagyon jó a kapcsolata az önkormányzatnak. Színvonalas programokat bizto-
sítottak a 2018. évi homokbödögei rendezvényekre, s 2019. évben is kitűnő programok lesznek. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tájékoztatót fogadják el. 
 
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: 
 
                        35/2019.(V.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 76/273/2019. számú, 2019. 
április 30. napján kelt, 2018. évi homokbödögei könyvtárellátási szolgáltatásról 
szóló Tájékoztatóját elfogadja.  
A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 4. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Rendőrségi beszámoló 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Rendőrkapitányság 
Homokbödöge község 2018. évi közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intéz-
kedésekről és azokkal kapcsolatos feladatokról szóló Beszámolót, melynek másolatát a képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a rendőrség minden évben készít 
egy statisztikát, hogy melyik településen mennyi volt a bűncselekmény. A tavalyi évben Ho-
mokbödögén két eset történt, családon belüli erőszak, de ettől még a település tiszta, nem fertő-
zött. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámolót fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        36/2019.(V.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
                       Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapi- 
                        tányság (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) Homokbödöge község 2018. évi közbiz-

tonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azokkal kap-
csolatos feladatokról szóló, 19030-0/1204-2/2019. ált. számú Beszámolóját elfo-
gadja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 



8 
 

 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. június 4. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

e) Rendőrkapitányság Pápa támogatás kérelme 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Rendőrkapitányság 
kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy célzottan kellene támogatni őket. Nem a Pápai Rendőrkapitányság projektor és bútorzat 
beszerzését kellene támogatni, hanem a faluban szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak műkö-
dését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő javasolja, hogy a körzeti megbízotti szolgálat működésére állapít-
sanak majd meg támogatást, s hatalmazzák fel a polgármestert a támogatási cél egyeztetésére. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        37/2019.(V.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
                        Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapi-

tányság (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) Homokbödöge községben körzeti megbí-
zotti szolgálatot ellátó rendőrei működését kívánja támogatni. 

                        Felhatalmazza a polgármestert a támogatási cél egyeztetésére. 
                        Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2019. június 4. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

f) Pályázat benyújtása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az „Önkormányzati étkezte-
tési fejlesztések támogatására” pályázati kiírást, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy pályázni lehetne pl. tetőszigetelésre, profi szag-
elszívó rendszer kiépítésére. A beruházási összköltség 50 %-áig eszközbeszerzésre is igényelhető 
támogatás. A település rossz adóerő-képessége miatt 95 %-os a támogatási intenzitás. Ha 10 mil-
lió Ft támogatást kapna az önkormányzatnak, akkor 500 ezer Ft önerőt kell vállalni. Javasolja, 
hogy „az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésé-
vel, akadálymentesítésével” alcélra nyújtsák be a pályázatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a konyha felszereltsége elég jó. Azt 
kell eldönteni, hogy az önkormányzat akar-e pályázni? Mindig az a probléma, hogy legyen-e 
konyha, vagy ne legyen. Ha nem lesz, aki ott dolgozzon, akkor a pályázati támogatás kidobott 
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pénz. Nem nagyon látja értelmét. Ha úgy döntenek, hogy benyújtják a pályázatot, akkor - mivel 
gáz van a konyhán - új gáztervet kell csináltatni, össze kell hangolni a szagelszívóval. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy először energetikai tanúsítványt kell készíttetni. 
Önkormányzati étkeztetés a közelben nincs, ahol meg van, ott több milliót nyertek konyha fej-
lesztésre. Véleménye szerint fejleszteni mindig lehet, a támogatás a faluban marad. 
 
Balogh Richárd homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy gőzsütővel nagyon fi-
nomat lehet főzni, 6 millió forintért vásárolható. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az eszközbeszerzés csak az építési költség 50 %-áig 
terjedhet. 
 
Farkas Árpád képviselő támogatja a pályázat benyújtását, javasolja, hogy kalkulálják ki, meny-
nyi lenne az építési költség. 
 
Áldozó Péter polgármester elmondja, hogy az energetikai tanúsítvány elkészítését követően 
lehet kiszámolni, hogy a beruházás mennyivel csökkenti majd az energiafelhasználást. Ez csak 
az étkezőre és a konyhára szólna. 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy belső átalakítás is lehetséges a pályázati támogatással? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a konyhai mennyezet viszonylag új, 
mert az úgy lett hozzáépülve a régi épülethez. Egyedül az étkező régi. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        38/2019.(V.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzügyminiszter – a 
belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – által 
meghirdetett „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázati ki-
írásra pályázatot nyújt be. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 4. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás zárszámadása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Fix-Pont Önkormányzati 
Feladatellátó Társulás 2018. évi Zárszámadását, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
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megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Zárszámadást fogadják 
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: 
 
                        39/2019.(V.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
                        Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fix-Pont Önkor-

mányzati Feladatellátó Társulás (8513 Mihályháza, Jókai u. 2., adószám: 
15766940-1-19) 2018. évi Zárszámadását elfogadja. 
A Zárszámadás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 4. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

h) „Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok rendkívüli tá-
mogatása” pályázat 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a „Megyei Önkormányzatok 
rendkívüli támogatása és az önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázati kiírást, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az önkormányzatnak milliós 
tételben kellett iparűzési adót visszafizetni a költségvetéséből, melyre lehetne igényelni támoga-
tást. Javasolja, hogy nyújtsa be a pályázatát az önkormányzat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy hatalmazzák 
fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        40/2019.(V.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Megyei Önkor-
mányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok rendkívüli támogatása” 
pályázati kiírásra pályázatot nyújt be, az iparűzési adó visszatérítési kötelezettsége 
miatt. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gon-
doskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 4. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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i) „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2019. évi versenyfelhívása 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága „A tiszta és virágos Vesz-
prém megyéért” 2019. évi versenyfelhívását, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy jelentkezzenek a versenyfel-
hívásra, melynek határideje 2019. május 31. Tavaly a versenyen „Megfelelt” minősítést ért el a 
település. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő támogatja a versenyre való jelentkezést. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a versenyre való jelentkezés határidőben 
történő benyújtására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        41/2019.(V.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága „A 
tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2019. évi versenyfelhívására benyújtja je-
lentkezését. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelentkezés benyújtásáról határidőben gon-
doskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

j) Virágos Magyarország verseny 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség Zrt. 2019. évi versenyfelhívását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy jelentkezzenek a versenyfelhívásra, 
melynek határideje 2019. május 31. Tavaly a versenyen különdíjat nyert az Önkormányzat, 30 e. 
Ft értékben virágmagot vásárolhattak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a versenyen történő részvételt. Javasolja, hogy hatalmaz-
zák fel a polgármester urat a versenyre való jelentkezés határidőben történő benyújtására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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                        42/2019.(V.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., adószám: 10356113-4-41) „Vi-
rágos Magyarország” 2019. évi versenyfelhívására benyújtja jelentkezését. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelentkezés benyújtásáról határidőben gon-
doskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
k) Polgármesteri tájékoztató 
 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy idén sem sikerült csatlakozni az 
óvodának a katolikus egyházhoz, így van még idő gondolkodni, hogy jövőre szeretnék-e a csat-
lakozást, vagy sem. Ezt követően ismerteti az óvodai beiratkozásról szóló Fenntartói Hirdet-
ményt. Három óvodás gyermeket írattak be a szülők. Az óvoda 21 fős létszámmal indul 2019. 
szeptember 1-től. 
 
A kultúrházban lévő színpad felújítására pályázat került beadásra. A hiánypótlás is lezajlott, 60 
napon belül elbírálják a pályázatot. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, a TÖOSZ-os fórumon elmondták, hogy a köztisztviselői munkabér 
megemelésére benyújtott pályázatot megnyertük, amit jövőre nem kell újra benyújtani, mert a 
költségvetési finanszírozásban figyelembe veszik, s nagy valószínűséggel emelkedni fog a bér. 
 
Az államtitkár tájékoztatása szerint Kossuth utcai járda az önkormányzat tulajdonába került, - s 
ez a Kormány határozat a Magyar Közlönyben is megjelenet - így meg tudják pályázni a járda-
felújítást a Modern Falvak Program keretében. Csak anyagra lehet majd pályázni, munkadíjra 
nem, így valószínűleg közfoglalkoztatottakkal lesz megcsináltatva. 
 
Elmondja, hogy az egy főre jutó jövedelmek a szülési és temetési települési támogatások eseté-
ben meghaladják a szociális rendeletben foglalt határt. Javasolja, hogy a rendeletükben majd 
emeljék meg a nyugdíjminimum 500 %-ára ezeket a jövedelemhatárokat, hogy minél több rászo-
ruló igénybe tudja venni a támogatásokat. 
 
Beszélt Bolla Dáviddal. Az általa javasolt faültetés programmal az a gond, hogy évente legalább 
egyszer be kell számolni Szolnokon. Dávid vállalja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlannál csinál egy tervet, hogy milyen fákat ültessenek, csináljanak-e veteményest. Szőlőte-
lepítést nem javasolta, mert az nagyon idő- és munkaigényes. 
 
Ezt követően részletesen ismerteti a 2019. június 22. napján tartandó falunap programtervezetét. 
Elmondja, hogy hívta egy hölgy, aki szeretné megmozgatni az idősebb korosztályt, és aki részt 
vesz ezen, 600 Ft-os Decathlon utalványt kap. Délelőtt nős-nőtlen focimeccs lenne. Délután egy 
fiatal hölgy mozgatja meg a gyerekeket, lesz rodeo bika, óriáscsúszda. Kérdezi, hogy milyen ze-
nekar legyen? 
A hangosítás vonatkozásában Dani Ricsi visszajelzésére várnak még. A sátorállítás reggel lesz, 
ahhoz szeretne majd segítséget kérni. Lehet, hogy lesz kisautós bemutató, a büfét Papp András 
kocsmáros fogja csinálja. Kérdezi, hogy Pődör László fog főzni, abban szeretne ötleteket, hogy 
mit főzzön? Velős pacal jó lesz? 
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Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy Győrváry Ádám nem tud jönni a zenekarával falunapra? 
Javasolja, hogy legyen vércukorszint- és vérnyomásmérés, valamint a sportok közül a footgolfot, 
lábtengót, röplabdát, dartsot is. 
 
Rajkovics Attila képviselő a csülökpörköltet javasolja megfőzetni. 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy rákérdez a zenekarra és a vérnyomás 
mérésre is, azonban a többi sport program már sok lenne.  
 
 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása, vagy 
bejelentése? 
 
Hozzászólás: 
 
Balogh Richárd homokbödögei lakos kérdezi, hogy az iskola pálya miért lett ilyen kicsi? A 
kosárpalánk használhatatlan, kapuk nincsenek. Ennyi pénzért körbevágták, rászórták a murvát, 
letették az elemeket, nincs befejezve. A padka magas, még rengeteg földet oda kell hordani. 
Majd az önkormányzat dolgozóinak kell befejezni? 
 
Válasz: 
 
Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a pályázati keretbe ennyi fért bele, az 
árajánlat is ennyiről szólt. A pálya festését egy méterrel beljebb kell megcsinálni. Kérdezi, hogy 
le lehet fúrni a kapukat a bitumenbe? Hol legyen felvonalazva a pálya? 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád Pál képviselő hozzászólásában elmondja, hogy csinálni kell egy kútalapot, arra 
acéldűbellel le lehet fogatni a kapukat. A falunapi főzésre a velőt nem javasolja, mert nyáron az 
elég kényes. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 20 óra 02 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


