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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27. napján 18 órakor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv



2 
 

 

  Homokbödöge Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27. 

napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Némethi Kálmán alpolgármester, 

Ható Károly, Németh István és Rajkovics Attila képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László körjegyző 
- Rozs Józsefné jkv. vezető 
- Pósa Istvánné költs. főea. 
- Bors Éva Műv. Alapisk. Igazgatónő 
- Schuszter Tamásné Társulás 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, mivel minden képviselő jelen van. A meg-
hívóban 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 2012. évi költségvetése             Farkas Árpád 
      módosítása                                                                                               polgármester          
                                                                                                                         
2./ 2012. I. félévi költségvetési tájékoztatók                                                 Farkas Árpád                                                                           
                                                                                                                          polgármester 
 
3./ Átfogó értékelés                                                                                       Farkas Árpád  
                                                                                                                        polgármester 
 
4./ Vegyes ügyek                                                                                           Farkas Árpád  
                                                                                                                        polgármester 
                                                                                                                         
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirend-
re tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta 
következő határozatát: 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul a beszámolót. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a je-
lentést a 86, 87, 88 és 89/2012.(VII.30.), 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102 és 103/2012.(VIII.28.), 104, és 105/2012.(IX.04.) számú, lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok 
megtárgyalására. 
 

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 2012. évi költségvetése módosítása                                                          
     E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a költségvetési rendeletünket 
módosítanunk kell az év közben kapott előirányzatokkal, pályázati támogatások előirányzata-
ival, valamint az egyes költségvetési tételek közötti átcsoportosításokkal. A tervezetet a kép-
viselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette a ren-
delet-tervezetet. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy az 1. melléklet 3.3 során milyen bérleti díj szerepel? A 
működési bevételeinknek csak harmada folyt be félévig. Az ÁFA bevétel is kevés. 
 
Válasz: 
 
Pósa Istvánné költségvetési főelőadó válaszában elmondja, hogy ezen a soron a turistaház 
bérleti díja szerepel. A félévig még nem volt olyan sok bevétel. Tervezéskor elég magas elői-



4 
 

 

rányzatot állítottunk be a költségvetésünkbe. A bérleti díj bevétel kiesése hozza magával az 
ÁFA bevételi kiesést is. 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy talán a második félévben realizálódni 
fog a bevétel, mert most hosszú távra bérlik a helyiséget. A költségvetésünket mindenütt kar-
csúsítanunk kell. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy működési célú támogatásértékű kiadás mit takar? Mit 
jelent a 7.1 soron a  – 1677 e.Ft? A Művészeti Alapiskolánál nincs intézményi bevétel. 
 
Válasz: 
 
Pósa Istvánné költségvetési főelőadó válaszában elmondja, hogy más önkormányzatoknak 
utalást jelenti, pl. az Ugodi Iskola után. A mínusz összeg átfutó kiadás, könyvelési tétel csak. 
A Művészeti Alapiskolánál az intézményi térítési díj és a tandíj decemberben fog befolyni. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád polgármester javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          11/2012.(IX.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
          önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2012. évi költségvetése módosításá- 
          ról:      
          A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

 
2./ N a p i r e n d :  2012. I. félévi költségvetési tájékoztatók                                                                                          
      E l ő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Homokbödöge Község Önkormányzat 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Államháztartási törvény 
szerint minden évben tájékoztatni kell a testületet az önkormányzat féléves költségvetési 
gazdálkodásáról. A tájékoztatót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismertette az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési tájékoztatóját, s 
javasolja, hogy azt a testület fogadja el. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

       116/2012.(IX.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
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       határozata: 
                     Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község  
                     Önkormányzat 2012. szeptember 17. napján kelt, 2012. I. félévi gazdálkodásáról  
                     szóló tájékoztatóját elfogadja. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                   Határidő: 2012. október 12. 
                   Felelős: Farkas Árpád polgármester 
               Kelemen László körjegyző 
 
    
b) Homokbödöge Napközi Otthonos Óvoda 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Államháztartási törvény sze-
rint minden évben tájékoztatni kell a testületet az Óvoda féléves költségvetési gazdálkodásá-
ról. Az óvoda kiadásai és bevételei arányosan magasabbak az eredeti előirányzat 50 %-ához 
képest. A szolgáltatások ellenértéke soron a vendég ebéd és a szociális étkezők bevételei sze-
repelnek. Itt jelentős az elmaradás a tervezetthez képest, az étkezők nagyon sok ebédet le-
mondanak. Az alkalmazottak térítési bevétele azért ilyen alacsony, mert SZÉP kártya szerző-
déseinek megkötése, az OTP ügyintézés elhúzódása miatt áthúzódott a II. félévre, s ott jelent-
kezik majd a bevétel. A tájékoztatót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Ezt követően részletesen ismertette Homokbödöge Napközi Otthonos Óvoda 2012. I. félévi 
költségvetési tájékoztatóját, s javasolja, hogy azt a testület fogadja el. Kéri a jelenlévőket, 
hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy a kiadási előirányzatnál jóval magasabb a teljesült 
érték az 50 %-nál. 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy milyen kiadások voltak jelentősebbek? 
 
Válasz: 
 
Pósa Istvánné költségvetési főelőadó Rajkovics Attilának válaszolva elmondja, hogy már le-
könyvelték a 8 hónapra a kiadásokat, s visszaállt a helyes arány a teljesítésnél. 
Németh Istvánnak válaszolva elmondja, hogy a rezsi és az élelem költség volt magas. Nem 
volt megtérítve a szociális étkezők élelme. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

       117/2012.(IX.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
       határozata: 

                     Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Napkö- 
                     zi Otthonos Óvoda  2012. szeptember 17. napján kelt, 2012. I. félévi gazdálkodá- 
                     sáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                   Határidő: 2012. október 12. 
                   Felelős: Farkas Árpád polgármester 

          Kelemen László körjegyző 
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c) Homokbödöge Művészeti Alapiskola 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Államháztartási törvény sze-
rint minden évben tájékoztatni kell a testületet az Alapiskola féléves költségvetési gazdálko-
dásáról. A tájékoztatót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismertette Homokbödöge Művészeti Alapiskola 2012. I. félévi költségvetési tájé-
koztatóját, s javasolja, hogy azt a testület fogadja el. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el vé-
leményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

       118/2012.(IX.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
       határozata: 

                     Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Művé- 
                     szeti Alapiskola 2012. szeptember 14. napján kelt, 2012. I. félévi gazdálkodásáról 
                     szóló tájékoztatóját elfogadja. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                   Határidő: 2012. október 12. 
                   Felelős: Farkas Árpád polgármester 

          Kelemen László körjegyző 
 
 

3./ N a p i r e n d :  Átfogó értékelés                                                                                        
      E l ő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, a gyermekvédelmi törvény előírja, 
hogy a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente 
átfogó értékelést kell készíteni, s azt a testületnek meg kell tárgyalni. Az értékelést a körjegy-
ző elkészítette, a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részle-
tesen ismertette az értékelést, s javasolja, hogy azt a testület fogadja el. Kéri a jelenlévőket, 
hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

       119/2012.(IX.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
       határozata: 

                     Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község  
                     Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá- 
                     ról szóló 2012. szeptember 10. napján kelt Átfogó értékelést elfogadja. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                   Határidő: 2012. október 12. 
                   Felelős: Farkas Árpád polgármester 

          Kelemen László körjegyző 
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4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek                                                                                      
      E l ő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Logopédiai megállapodás 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a logopédiai oktatásra szüksége 
van az óvodás gyermekeknek a beszédhibáik kijavításához, hogy az iskolakezdésig a hang-
képzésük rendben legyen. A megállapodás-tervezet szerint az oktatás költségei a tavalyival 
azonosak lennének. A foglalkozások október 1. napjától kezdődnének, s május végén feje-
ződnének be. A Megállapodás-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Ezt követően részletesen ismertette a megállapodást. Javasolja, hogy a testület fogadja 
el. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

        120/2012.(IX.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
        határozata: 

                     Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Persaits László Mi-    
                     hályné Pápa, Vajda Péter ltp. 51. sz. alatti lakos, logopédussal kötött, a Közös  
                     Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda Homokbödögei Tagintézménye  
                     óvodás gyermekeinek logopédiai oktatásáról szóló, 2012. szeptember 11. napján  
                     kelt Megállapodást elfogadja. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                   Határidő: 2012. október 12. 
                   Felelős: Farkas Árpád polgármester 

          Kelemen László körjegyző 
 

 
b) Pályázat 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Közös Fenntartású Ugodi 
Német Nemzetiségi Általános Iskola pályázatot nyújtott be a TÁMOP- 3.1.4-12/2 kódszámú 
Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése tárgykörében. A 
pályázatban környezeti nevelési programok témában DVD-k beszerzése, idegen nyelvek 
tanításának fejlesztése témában képkártyák, hangfal készlet, ABC készlet, informatika 
szakkör keretében digitális feladatgyűjtemények, lézernyomtató, tanári kézikönyvek CD-i 
lennének beszerezve. Közlekedési ismeretek oktatása témában jelzőtáblák, mágnestábla, 
kerékpár és kiegészítői, testmozgás témában sporteszközök, egészségnapok témában műanyag 
gyümölcsök, zöldségek, élelmiszerek, táblák beszerzése szerepel. Az eszközbeszerzéseken 
kívül továbbképzésekre, utazási és szállásköltségekre, helyettesítési munkabérekre, erdei 
iskola, nyelvi vetélkedő, informatikai szakkörök, egészségnap, közlekedési nap és atlétikai 
versenyek megszervezésére pályáztak. 
A pályázatban tervezett költségek összesen: 32.807.134,-Ft. Ebből a homokbödögei 
tagintézmény költsége 8.139.460,-Ft. A pályázatíró megbízási díja 95.250,-Ft, melyből 
Homokbödögére 23.632,-Ft esne, a bruttó 2 %-os sikerdíj pedig 1.019.859,-Ft lenne, melyből 
253.027,-Ft-ot kellene fizetnünk. Javasolja a testületnek, hogy a pályázathoz csatlakozzanak, 
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s a pályázatíró megbízási díja és sikerdíja Homokbödögére eső önrészét költségvetésük 
terhére vállalják át. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Az elnyerhető pályázati 
támogatáshoz képest a jelentkező önrész minimális. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

        121/2012.(IX.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
        határozata: 

                     Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Közös     
                     Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola által benyújtott, TÁM-          
                     OP- 3.1.4-12/2 kódszámú, „Innovatív iskolák fejlesztése” pályázathoz. Homokbö- 
                     dögei Község Önkormányzata a pályázatíró Homokbödögére eső 23.632,-Ft meg- 
                     bízási díját és 253.027,-Ft sikerdíját – költségvetése terhére – átvállalja. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo- 
                   zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
                   Határidő: 2012. október 15. 
                   Felelős: Farkas Árpád polgármester 

          Kelemen László körjegyző 
 

 
c) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Köznevelési törvény szerint 
vállalhatnánk a köznevelési intézményeink ingó és ingatlan vagyonának működtetését. Nincs 
határozat, ill. szándéknyilatkozati kényszer. Nem ismerjük a jövő évi bevételeinket, felelősen 
erről nem lehet nyilatkozni. Szerinte legfeljebb az első évben működteti majd az Állam. Jövő 
májusban újra lehet kezdeményezni, ha mi akarjuk működtetni az intézményeket. 
 
Költségvetési bevételeink várhatóan csökkennek jövőre. A telekadó rendeletünket is 
módosítanunk kell. Majd eldöntjük, hogy milyen adót vezetünk be. Ha összeáll a 
költségvetés, akkor tudunk dönteni. 
 
Az is kérdéses, hogy feláll-e a közös hivatal jövőre. 
 
A Kamara Néptáncfesztivál szerevezése is folyik. A Programtervet és meghívót előzetesen 
elküldtük az MVH-nak és LEADER  HACS-nak. 2012. október 27-én lesz a fesztivál. Mint 
utólag kiderült, a munkanapok átszervezése miatt munkanapra esik, ezért későbbre tettük a 
kezdést, 11 órára. Sátrat fogunk kapni, ha rossz lesz az idő, akkor a kultúrház és a kuglizó kö- 
zé felállítjuk. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, bejelentése, 
vagy kérdése? 
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Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a képviselő-testületnek és a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 18 óra 47 perckor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester körjegyző 


