Szám: Hb/90/2022.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 27. napján 18 órakor
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 27. napján
18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri hivatal tanácsterme.
Az ülés típusa: Rendes.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Rajkovics Attila alpolgármester,
György Balázs, Lovászi Gábor és Obermayer Rita képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Rozs József Gáborné jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent 1 fő.
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, minden képviselő jelen van.
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:

1./ Étkeztetési költségek emelkedése

Farkas Árpád
polgármester

2./ Szolgáltatási Terv

Farkas Árpád
polgármester

3./ Magyar Falu Program pályázatok benyújtása

Farkas Árpád
polgármester

4./ Vegyes ügyek

Farkas Árpád
polgármester

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta következő határozatát:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
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Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a lejárt határidejű
határozatokról készült beszámolót, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
Farkas Árpád polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
jelentést a 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 és 131/2021.(XI.25.) és
132 és 133/2021.(XII.15.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között,
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 22 fő részére rendkívüli
települési támogatás megállapítása; 2 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 1 fő
részére temetési települési támogatás megállapítása; 4 fő szociális étkeztetése engedélyezése.
Ezt követően javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. / N a p i r e n d : Étkeztetési költségek emelkedése
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Csót Jövőjéért Alapítvány Bakonyaljai Ízek
Konyhája kérelmét. Elmondja, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló
2021. évi XCIX. törvény 147. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a koronavírusvilágjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági
intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már
megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg,
meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. Javasolja, hogy szociális és óvodai
étkeztetés ételár költségeinek emelkedését 2022. január 1. napjától 2022. június 30. napjáig –
költségvetése terhére – vállalja át a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Megkéri a polgármester urat, hogy jelezze az ételt szállító felé, hogy 11 óra előtt ne hozzák az ebédet, mert nekik ez
gondot jelent a munkavégzésük szempontjából.
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Válasz:
Farkas Árpád polgármester válaszában ígéretet tesz rá, hogy beszél az ételt szállító személlyel
ez ügyben.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
1/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kékesi István Csót
Jövőjéért Alapítvány Bakonyaljai Ízek Konyhája (8558 Csót, Rákóczi utca 6.,
adószám: 19252171-2-19) elnöke által, Kérelmében jelzett szociális és óvodai
étkeztetés ételár költségeinek emelkedését 2022. január 1. napjától 2022. június 30.
napjáig – költségvetése terhére – átvállalja.
A Kérelem a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző

2. / N a p i r e n d : Szolgáltatási Terv
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy Szemerei Adél közösségszervező elkészítette az
önkormányzat közművelődési Szolgáltatási Tervét, melyet a képviselő-testület előzetesen
megtárgyalt. A Szolgáltatási Terv másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Szolgáltatási Tervet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában jelzi, hogy a tervben rosszul szerepel november 1nél a „Megemlékezés a háborús hősökről” megnevezés. Javasolja javítani. Kérdezi továbbá,
hogy a Tervben első programként, január 29-i dátummal szereplő nosztalgiavetítés, ami 2 nap
múlva lesz, meg lesz-e tartva, mivel nagyon szoros a határidő, és Ő nem hallott róla semmit?
Válasz:
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy „Közös megemlékezés az elhunytjainkról” program megnevezésre fogják javítani a november 1-jei programot. A nosztalgiavetítés
sajnos betegség miatt nem lesz megtartva január 29-én, majd másik időpontot keresnek, mivel
úgy gondolja, hogy amilyen programot lehet, azt mindent meg kell tartani. Javasolja, hogy a módosított Szolgáltatási tervet hagyja jóvá a képviselő-testület.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
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2/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a homokbödögei
közművelődési közösségi színterek 2022. évi Szolgáltatási Tervét – az
előterjesztésben jelzett módosítással - jóváhagyja.
A módosított Szolgáltatási Terv a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
3./ N a p i r e n d : Magyar Falu Program pályázatok benyújtása
E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a pályázati kiírást és a Tervezési Megbízási
Szerződést, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. A Faberland Kft. Árajánlatát még módosítani kell, a pályázatban
benyújtandó fitness eszközök, szállításuk, elhelyezésük és felülvizsgálatuk bruttó összege
5.844.921,-Ft. Javasolja, hogy a Tervezési Megbízási Szerződést fogadja el, s a pályázat
benyújtásáról is hozzák meg a határozatukat.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila alpolgármester nagyon soknak tartja a tervezési díjat. Továbbá az eszközök
elhelyezését nem tartja jónak a fák alá, mivel a hársfáról ráhullik a virága, ami nem tesz jót az
eszközöknek.
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy ez megnyert pályázat?
György Balázs képviselő támogatja a polgármester úr javaslatait. Javasolja, hogy hatalmazza fel
a képviselő-testület a polgármestert a szerződés aláírására és a pályázat határidőben történő benyújtására.
Válasz:
Farkas Árpád polgármester Pálffyné Süle Zsuzsannának válaszolva elmondja, hogy még nem
nyertünk a pályázaton, most szeretnénk benyújtani.
Rajkovics Attila alpolgármester úrnak válaszolva elmondja, hogy olyan tervezőt talált, aki en-nyiért készíti el a tervet. Mikor elnyerjük a pályázatot, akkor lehet változtatni, hogy hova helyezzük el az eszközöket, nem fontos a jelenlegi terv szerint megvalósítani.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 szavazat ellenében, meghozta a következő határozatát:
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3/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazsó István üzlet
vezető által képviselt „Kerten” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (8600 Siófok, Mogyoró u. 8., adószám: 25238460-3-14) közterületi kültéri fitness park kialakításának
tervezésével kapcsolatos, 2022. január 21. napján kelt, nettó 150.000,-Ft (alanyi ÁFA
mentes) összegű Tervezési Megbízási Szerződését elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
A Tervezési Megbízási Szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2022. február 8.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
4/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, MFP-OJKJF/2022 kódszámú, „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” című pályázati alprogramra pályázatot nyújt be.
A Pályázat címe: „Közterületi kültéri fitness park kialakítás”
A beruházás helyszíne: 8563 Homokbödöge, 418 hrsz.
A beruházás bruttó bekerülési költsége:
5.994.921,-Ft
Az igényelt bruttó támogatás összege:
5.994.921,-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
határidőben gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2022. február 8.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
b) Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a pályázati kiírást, Konrád András és Flekk
Krisztina vállalkozók Árajánlatait, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a közösségszervező bére és járulékai mellett
hangtechnikára és színpad függönyre szeretnének pályázni. Javasolja, hogy a pályázat
benyújtásáról hozzon határozatot a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lovászi Gábor képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy hatalmazza fel a
képviselő-testület a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
5/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, MFP-KEB/2022 kódszámú, „Közösségszervezéshez
kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázati alprogramra pályázatot nyújt be.
A Pályázat címe: „Közösségszervező alkalmazása és eszközbeszerzés Homokbödögén”
A beruházás helyszíne: 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 92., 2/2 hrsz.
A beruházás bruttó bekerülési költsége:
3.749.303,-Ft
Az igényelt bruttó támogatás összege:
3.749.303,-Ft
ebből bér és járulékai:
1.762.800,-Ft
- eszközök:
1.986.503,-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
határidőben gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2022. február 5.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
c) Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a pályázati kiírást és a Császár Autószervíz
Kft. Árajánlatát, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a pályázat benyújtásához csatolni kell az önkormányzat
falugondnoki rendeletét. A jegyző úr elkészítette a rendelet-tervezetet és előterjesztését, melyek
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően
részletesen ismerteti a Falugondnoki rendelet-tervezetet és előterjesztését. Javasolja, hogy a
rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el, s hozzon határozatot a pályázat benyújtásáról.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
1/2022.(II.11.) Homokbödöge Község Önkormányzata önkormányzati
rendelete a Falugondnoki Szolgálatról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
6/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, MFP-TFB/2022 kódszámú, „Tanya- és falugondnoki
buszok beszerzése” című pályázati alprogramra pályázatot nyújt be. A Pályázat címe:
„Falugondnoki busz beszerzése”
A beruházás helyszíne: 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47., 418 hrsz. A beruházás
bruttó bekerülési költsége:
14.886.330,-Ft
Az igényelt bruttó támogatás összege:
14.886.330,-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
határidőben gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2022. február 5.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
d) Kommunális eszköz beszerzése
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a pályázati kiírást és a MEGAZET Kft.
Árajánlatát, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy fülkés, klímás traktort és pótkocsit, valamint homlokrakodót
és tolólapot szeretnének megpályázni. Javasolja, hogy a pályázat benyújtásáról hozzon
határozatot a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
7/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett, MFP-KOEB/2022 kódszámú, „Kommunális eszköz
beszerzése” című pályázati alprogramra pályázatot nyújt be.
A Pályázat címe: „Traktor és tartozékai beszerzése”
A beruházás helyszíne: 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47., 418 hrsz.
A beruházás bruttó bekerülési költsége:
14.986.000,-Ft
Az igényelt bruttó támogatás összege:
14.986.000,-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
határidőben gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2022. február 5.
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Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
e) Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszerépítése/felújítása
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a pályázati kiírást és STRABAG Általános
Építő Kft., valamint Árvai László egyéni vállalkozó Árajánlatait, melyek másolatát a képviselőtestület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a Szabadság utca
végét, valamint a Szabadság és Dózsa utcákat összekötő út burkolatát szeretnék megpályázni. A
felújítás engedélyköteles, az engedélyes terveket meg kell rendelni. Augusztusban a
Belügyminisztérium is ír ki útfelújításra pályázatot, csak ez 15 %-os önrésszel lesz majd kiírva,
míg a Magyar Falu Program pályázataihoz nem kell önerő. Javasolja, hogy a pályázat
benyújtásáról hozzon határozatot a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy a két utca között közvilágítás is
lesz?
Válasz:
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy sajnos nincs oszlop, amire fel lehetne a
lámpát szerelni, így marad az, ami jelenleg van az utca elején.
Hozzászólás:
György Balázs képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy hatalmazza fel a
képviselő-testület a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
8/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett, MFP-UHK/2022 kódszámú, „Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszerépítése/felújítása” című pályázati
alprogramra pályázatot nyújt be. A Pályázat címe: „Homokbödöge, Szabadság utca,
valamint a Szabadság és Dózsa utcákat összekötő út burkolatfelújítási munkái”
A beruházás helyszíne: 8563 Homokbödöge, Szabadság u., 542, 2234, 2359, 058,
060 és 061/1 hrsz.
A beruházás bruttó bekerülési költsége:
15.808.620,-Ft
Az igényelt bruttó támogatás összege:
15.808.620,-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
határidőben gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2022. február 8.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
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f) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a pályázati kiírást és az Épkő-design Kft.
Árajánlatát. Elmondja, hogy a Kossuth u. 50. sz. alatti önkormányzati ingatlan kézműves
műhelyét szeretnék felújítani. Javasolja, hogy a pályázat benyújtásáról hozzon határozatot a
képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy a turistaház első része lesz felújítva?
Rajkovics Attila alpolgármester a padlófűtést nem tartja jónak, mivel soká melegszik fel, a
kézműves műhelyben viszont nem kell folyamatosan fűteni.
Válasz:
Farkas Árpád polgármester Pálffyné Süle Zsuzsannának válaszolva elmondja, hogy csak az
épület hátsó részére lehet pályázni, azt szeretnénk befejezni.
Az alpolgármester úrnak válaszolva elmondja, hogy már változott a padlófűtés szerelés módszere is, már nem úgy működik, mint régen.
Hozzászólás:
Lovászi Gábor képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy hatalmazza fel a
képviselő-testület a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
9/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanok fejlesztése” című pályázati alprogramra, MFP-ÖTIK/2022/5
kódszámú pályázati kategóriában pályázatot nyújt be. A Pályázat címe: „Közösségi
terek fejlesztése”
A beruházás helyszíne: 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 50., 37 hrsz.
A beruházás bruttó bekerülési költsége:
31.568.376,-Ft
Az igényelt bruttó támogatás összege:
31.568.376,-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
határidőben gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2022. február 8.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
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4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Védőnői és Iskolaegészségügyi Szolgálat költségeinek elszámolása
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy Nagytevel község polgármestere megküldte a védőnői és iskola eü. szolgálat működési költségeinek 2021. évi Elszámolását. Ezt követően részletesen ismerteti az Elszámolást. Elmondja, hogy az első félévben 62.815,-Ft-ot kellett fizetni Homokbödöge Község Önkormányzatának a második félévre 44.369,-Ft hozzájárulást kell még átutalni a gesztornak, Nagytevel Község Önkormányzatának. Javasolja a képviselő-testületnek,
hogy fogadják el az Elszámolást.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Lovászi Gábor képviselő támogatja az elszámolás elfogadását
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
10/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község Önkormányzat (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.) a Nagyteveli Egészségügyi Körzet védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat 2021. évi működési költségeiről szóló, 2022.
január 13. napján kelt Elszámolását elfogadja.
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
b) Honlap karbantartási szerződés
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Piller Zsolt egyéni vállalkozó 2022. évi
Vállalkozási szerződés-tervezetét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. A díj a tavalyival azonos. Javasolja, hogy a Vállalkozási szerződés-tervezet
fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában jelzi, hogy a honlapon rendezni kellene a képeket a
galériában, mert nem jó helyen szerepel több kép.
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a honlap aktualizálása terén
nagyon sokat lépett előre az önkormányzat. Javasolja a szerződés elfogadását és a polgármester
felhatalmazását a Vállalkozási szerződés aláírására.
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Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy Szemerei Adél közművelődés szervezőt bízták meg a honlapon a képek aktualizálásával, de sokat betegeskedik, jelenleg is beteg, ezért még
folyamatban van a képek rendezése.
Farkas Árpád polgármester Obermayer Rita képviselő hozzászólására reagálva elmondja,
hogy Piller Zsolt, mivel nem homokbödögei lakos, kívülállóként nem ismeri, hogy melyik kép
milyen rendezvényen készült. Megkéri a képviselőnőt, hogy írja le javaslatait.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
11/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Piller Zsolt (8564 Ugod,
Kossuth u. 30.) az önkormányzat honlapjának karbantartásával kapcsolatos, 2022.
évi, bruttó 5.000,-Ft/hó összegű Vállalkozási szerződés-tervezetét elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására.
A Vállalkozási szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
c) Rákóczi Szövetség támogatás elszámolása
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Rákóczi Szövetség
elszámolását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Javasolja, hogy az elszámolást fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
György Balázs képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
12/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csáky Csongor
elnök által képviselt Rákóczi Szövetség (H-1027 Budapest, Szász Károly u. 1.,
adószám: 19719029-1-41) 2022. január 12. napján kelt támogatás Elszámolását
elfogadja.
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
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d) Rákóczi Szövetség támogatás kérelme
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Rákóczi Szövetség
támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Javasolja, hogy 5.000,-Ft támogatást állapítson meg a Szövetségnek a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy utánanézett ennek a Szövetségnek,
és nincsenek rendben a pénzügyi dolgai, például a 2020. évi beszámolót nem tették közzé, a
tisztségviselő mandátuma lejárt, tehát nem teljesítik a törvényben előírt kötelezettségeiket. Ezért
nem támogatja a kérelmüket. Véleménye szerint a falubelieket kellene támogatni.
György Balázs képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a kérelmező még a dátumot is eltévesztette, 2021. évet írt a kérelemre.
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy
hatalmazzák fel a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 2 szavazat ellenében, meghozta a következő határozatát:
13/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csáky Csongor elnök
által képviselt Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1., adószám:
19719029-1-41) részére, a Magyar Iskolaválasztási Program megvalósítására 5.000,Ft támogatást állapít meg.
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
e) Medicopter Alapítvány támogatás kérelme
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Medicopter Alapítvány
támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ugyan az a véleménye, mint amit
az előző napirendi pontnál elmondott. Javasolja, hogy ne támogassák a kérelmet.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 2 szavazat ellenében, meghozta a következő határozatát:
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14/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rédei Lászlóné elnök
által képviselt Medicopter Alapítvány (1081 Budapest, Szilágyi u. 3., adószám:
18175581-1-42) 2022. január 12. napján kelt Kérelmét nem támogatja.
A Kérelem a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
f) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének rögzítése
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egyes kulturális tárgyú és
egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26. §-a tartalmazza
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 71. §-ának 2022. január 1-jei hatállyal történő módosítását.
Az Mötv. 71.§ (2) bekezdése szerint:
„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1.300.000,-Ft.”
Az Mötv. 71. § (4) bekezdése b) pontja szerint:
„A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg …
b) 50 %-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében”
1.300.000,-Ft x 50 % = 650.000,-Ft.
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján:
„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”
650.000,-Ft x 50 % = 325.000,-Ft
Tehát a képviselő-testületnek a polgármester tiszteletdíja összege tekintetében nincs mérlegelési
lehetősége. Javasolja, hogy határozatban rögzítsék a polgármesteri tiszteletdíj összegét.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármesteri tiszteletdíj rögzítését.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta a következő határozatát:
15/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Farkas Árpád Homokbödöge község társadalmi megbízatású polgármestere tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése alapján bruttó 325.000,Ft összegben rögzíti.
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Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Kelemen László jegyző

Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy az Mötv. 71. §-ának (6) bekezdése szerint:
„(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.”
Így a polgármester havi költségtérítése: 325.000,-Ft x 15 % = 48.750,-Ft. Javasolja, hogy a
költségtérítést határozatban rögzítse a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármesteri költségtérítés rögzítését.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta a következő határozatát:
16/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Farkas Árpád Homokbödöge község társadalmi megbízatású polgármestere költségtérítését 2022. január 1. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján bruttó 48.750,-Ft/hó összegben rögzíti.
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Kelemen László jegyző
g) Az alpolgármester tiszteletdíja
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen elmondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjához viszonyítva, az Mötv. 80. §-ában meghatározott keretek között állapítja meg a képviselő-testület.
A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A polgármesteri tiszteletdíj 90 %-a
(292.500,-Ft) a felső korlát, ezen belül mérlegelhet a képviselő-testület. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 60.000,-Ft összegben állapítsa meg a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila alpolgármester megkérdezi, hogy van-e rá finanszírozás?
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Obermayer Rita képviselő véleménye szerint akkor kellene dönteni, ha ismerik az önkormányzat költségvetését, hogy lesz-e rá fedezet.
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal a
2022. január 20-i, jegyzőknek címzett levelében kérte, hogy – lehetőség szerint a soron következő ülésen – a képviselő-testület mind a polgármesteri, mind az alpolgármesteri illetményeket,
tiszteletdíjakat és költségtérítéseket vizsgálja felül. Kérték ezt abban az esetben is, ha az alpolgármesteri illetmény, tiszteletdíj összege a jogszabályi előírásoknak egyébként – a megváltozott
jogszabályi környezetben – is megfelel.
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy a költségvetésben van fedezet a tiszteletdíjra.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás ellenében, meghozta a következő határozatát:
17/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajkovics Attila
Homokbödöge község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíját 2022.
január 1. napjától - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – bruttó 60.000,-Ft összegben állapítja
meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
h) Covid-19 humánjárvány által sújtott családok támogatása
ha) Mihajlov Zsolt családja
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Veszprémi Naplóban olvasta a
bakonykoppányi Mihajlov család megrázó történetét, a COVID-19 humánjárványban meghalt a
feleség, akinek a másfél éves kislányát és csecsemőjét a férjének kell tovább nevelnie. Úgy gondolja, hogy támogatni kell őket, főleg, hogy a környező településen történt ez a tragédia. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jegyző úr előzetesen egyeztetett a családfővel, aki írásban azt nyilatkozta, hogy nem zárt ülésen kéri az őt érintő napirendi alpont tárgyalását, ezért kerül sor a
nyílt ülésen való tárgyalására. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bakonykoppányi Mihajlov Zsolt családja részére 20.000,-Ft támogatást állapítsanak meg.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő egyetért Mihajlov Zsolt családjának támogatásával.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
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zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
18/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a COVID-19 humánjárvány által sújtott Mihajlov Zsolt 8571 Bakonykoppány, Rózsa u. 6. sz. alatti lakos
családja részére 20.000,-Ft támogatást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a támogatás
50420764-10006519 számlára történő átutalásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
hb) Czuppon János családja
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a homokbödögei Czuppon János
is a feleségét veszítette el a járvány miatt. Javasolja, hogy családja részére is állapítsanak meg
támogatást. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jegyző úr előzetesen vele is egyeztetett, írásban
azt nyilatkozta, hogy nem zárt ülésen kéri az őt érintő napirendi alpont tárgyalását, ezért kerül
sor a nyílt ülésen való tárgyalására.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Obermayer Rita képviselő Czuppon János családja részére 40.000,- Ft támogatást javasol megállapítani.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
19/2022.(I.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a COVID-19 humánjárvány által sújtott Czuppon János Homokbödöge, Kossuth u. 50. sz. alatti lakos családja részére 40.000,-Ft támogatást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a támogatás
kifizetéséről gondoskodjanak.
Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy
hozzászólása?
Mivel hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív
közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 22 perckor bezárja.
Kmf.
Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
jegyző

