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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 
perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. 

napján 18 óra 30 perckor 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 
- Bors Éva Műv. Alapisk. igazgató 

 
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 Képviselő-testületének az         Kelemen László 
      egyes szociális formák szabályozásáról szóló rendelete módosítása          körjegyző                                                                                                    
                                                                                                                         
2./ Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének a té-      Kelemen László                                                                                                                  
       rítési díjak és a tandíjak megállapításáról szóló rendelete módosítása        körjegyző                                                                                                                      
 
3./ Bursa Hungarica pályázat                                                                         Farkas Árpád  
                                                                                                                        polgármester 
 
4./ Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú    Farkas Árpád  
     Egyesüle tműködési támogatása                                                                polgármester 
                                                                                                                        
 
5./ Vegyes ügyek                                                                                            Farkas Árpád  
                                                                                                                         polgármester 
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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: 
 

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. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a 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 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 és 132/2012.(IX.27.) számú, lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntések: 2 fő részére szociális ét-
keztetés engedélyezése; 1 fő részére temetési segély megállapítása. 
 
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 Képviselő-testületének az egyes  
                                szociális formák szabályozásáról szóló rendelete módosítása                                                           
     E lő a d ó :        Kelemen László körjegyző 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László körjegyző előterjesztésében elmondja, hogy a rendeletünkben az eljárási ren-
delkezéseket kibővítjük. A méltányossági lakásfenntartási támogatást a jogszabály megszűn-
tette, csak normatív lakásfenntartási támogatást lehet már megállapítani, ezért ezt pontosítjuk. 
Az étkeztetésnél az Óvoda tagintézménnyé válása miatt névváltozás következett be. A jogo-
sultságot csak az Sztv. §-ára utalással jelezzük. Nem köthető ki, hogy 60 év feletti jogosult a 
szociális étkeztetésre, s jövedelemkorlátot sem lehet felállítani, ezért ezeket a szabályozásokat 
töröljük a rendeletünkből, s a jogosultság igazolását részletezzük, és az ellátás megszűnésének 
eseteit rögzítjük. A házi segítségnyújtás szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk. A tervezetet 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette a 
rendelet-tervezetet. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
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Németh István képviselő javasolja, hogy az étkeztetésnél a kérelmező szakorvosi igazolással 
igazolhassa csak a betegségét, háziorvosival ne. 
 
Farkas Árpád polgármester egyetért az előtte szóló képviselővel. Javasolja, hogy ezzel a mó-
dosítással rendelet-tervezetet fogadják el. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          12/2012.(X.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
          önkormányzati rendelete, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról: 
          A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

 
2./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének a térítési  
                                 díjak és a tandíjak megállapításáról szóló rendelete módosítása                                                                                            
      E l ő a d ó :         Kelemen László körjegyző 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László körjegyző előterjesztésében elmondja, hogy minden évben meg kell állapíta-
ni a Testületnek a Művészeti Alapiskola térítési díjait és tandíját. Ennek meghatározója a 
szakmai feladatra jutó folyó kiadások, valamint a tanulólétszám. A közoktatási törvényt 2012. 
szeptember 1. napjával hatályon kívül helyezte a nemzeti köznevelésről szóló törvény, mely-
nek végrehajtási rendelete, a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet III. fejezete rendelkezik a 
köznevelési intézményben térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított 
köznevelési feladatokról. A térítési díjakat úgy kell megállapítani, hogy a tanulmányi ered-
ménytől függően csökkenteni lehessen. Ezek alapján készült el a díjakról a kimutatás, melyet 
a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismertette a 
kimutatást. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Bors Éva igazgató javasolja, hogy a tandíj megállapításánál úgy fogalmazzunk, hogy a „tandíj 
fizetésére kötelezett”, mert nem csak a 22. életévüket betöltöttek fizethetnek tandíjat, hanem 
azok is, akik egy másik művészeti alapiskolában veszik igénybe a normatívát.  
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy mi a különbség a térítési díj és a tandíj között? Ho-
gyan jött ki a 12.000,-Ft-os tandíj? 
 
Válasz: 
 
Bors Éva igazgató válaszában elmondja, hogy a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekeken kívül mindenki fizet térítési díjat. Tandíjat csak a 22. év felettieknek és azoknak 
kell fizetni, akik után nem kapunk normatívát. 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy a tandíj nem lehet magasabb a tanév-
ben egy tanulóra eső költséghányadnál. Tavaly ez 18.000,-Ft volt, de akkor a 18-22 évesek 
térítési díja 19.655,-Ft volt. A 18-22 évesek térítési díjával arányosan került be a tervezetbe a  
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tandíj összege. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

       133/2012.(X.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
       határozata: 

                     Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Művé- 
                     szeti Alapiskola 2012/2013. tanéve térítési díjainak és tandíjainak meghatározásá-  
                     ról szóló, 2012. október 17. napján kelt kimutatását elfogadja. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                   Határidő: 2012. november 8. 
                   Felelős: Farkas Árpád polgármester 
               Kelemen László körjegyző 
 
Kelemen László körjegyző előterjesztésében elmondja, hogy az elfogadott kimutatásban sze-
replő összegekkel készült el a térítési díjakról és tandíjakról szóló rendelet-tervezet, melyet a 
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismertette a 
rendelet-tervezetet. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
    
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          13/2012.(X.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
          önkormányzati rendelete, a térítési díjak és a tandíjak megállapításáról: 
          A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Bursa Hungarica pályázat                                                                                      
      E l ő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázathoz való csatlakozás-
hoz el kell fogadni a csatlakozási nyilatkozatot, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. A visszavonhatatlan csatlakozási szándék mellett szerepel a nyilatkozat-
ban az elektronikus adatbázis használata is. Az idei évtől az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma Támogatáskezelője működteti a számítógépes rendszert. A pályázóknak fel kell tölteniük 
az adataikat, s a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva (mellékleteket csatolva) kell az ön-
kormányzatnál benyújtaniuk. A csatlakozás és a pályázat kiírás határideje: 2012. október 26. 
A pályázatok benyújtásának határideje:  2012. november 23. Ezt követően részletesen ismer-
teti a csatlakozási nyilatkozatot és az Általános Szerződési Feltételeket. Javasolja, hogy a nyi-
latkozatot fogadja el a testület. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester egyetért a polgármester úr véleményével. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármester urat a nyilatkozat aláírására. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

       134/2012.(X.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
       határozata: 

                     Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Bursa Hungarica    
                     Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi pályázati fordulójához    
                     csatlakozás, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot   
                     elfogadja. 

Felhatalmazza Farkas Árpád polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
                   Határidő: 2012. október 26. 
                   Felelős: Farkas Árpád polgármester 
               
 
3./ N a p i r e n d :  Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú     
                Egyesület működési támogatása 
     E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében ismerteti a Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület működési támogatás kérelmét, melyet a képvi-
selők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A támogatást az Egyesület az Alapszabályá-
ban és a költségvetésében szereplő célokra szeretné felhasználni annak érdekében, hogy a tér-
ségben a vidékfejlesztési tevékenységet folytassa, a térség szervezetei, vállalkozói minél na-
gyobb támogatást tudjanak igénybe venni, az uniós támogatások minél nagyobb hányada a 
térség gazdasági fellendülését szolgálhassa. Sajnos több helyről visszavonták az egyesület 
pénzeit, s az 1 %-ot sem kötelező a pályázati nyerteseknek fizetni. Nem tudja, hogy a túlzott 
jövedelem kifizetés mennyire befolyásolja a működést, de ha kevesebb lenne a fizetésük, ak-
kor jobban kijönnének a finanszírozásból. Javasolja, hogy 50.000,-Ft támogatást állapítsanak 
meg részükre. Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester  véleménye szerint nagy összeg van a működtetésre, nem 
érti, hogy miért nem jönnek ki belőle. 
 
Németh István kérdezi, hogy miért költöztek Ugodba? Megvették az épületet? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy felmondták Pápán a bérleti szerződé-
süket, s most 70 e. Ft/hó összegért bérlik az erdészettől a jelenlegi helyüket. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

       135/2012.(X.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
       határozata: 

                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete   úgy dönt, hogy az       
Önkormányzat tagságával működő Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER 
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Akciócsoport Közhasznú Egyesület (8564 Ugod, Petőfi u. 15.) további működé-
sének elősegítése érdekében – költségvetése terhére – 50.000,-Ft támogatást nyújt 
az Egyesületnek. 
A támogatást az Egyesület az Alapszabályában és a költségvetésében szereplő cé-
lokra használhatja fel annak érdekében, hogy a térségben a vidékfejlesztési tevé-
kenységet folytassa, a térség szervezetei, vállalkozói minél nagyobb támogatást 
tudjanak igénybe venni, az uniós támogatások minél nagyobb hányada a térség 
gazdasági fellendülését szolgálhassa. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Árpád polgármestert, hogy ezen döntés 
alapján a támogatásról szóló Megállapodást aláírja, a támogatást az Egyesületnek 
átutaltassa. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László körjegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek                                                                                      
      E l ő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére az Erzsébet utalvány eljutta-   
    tása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy augusztusban és novemberben 
kapnak 5.800,-Ft egyszeri támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosul-
tak. Eddig pénzben kapták a támogatást, a törvényi módosítás szerint október 1-től Erzsébet   
utalványban fogják kapni. Az utalvány kiszállítása/kézbesítése lehetséges: önkormányzat cí-
mére, vagy a jogosultak címére (postaköltség magasabb), posta útján. Önkormányzati döntés 
szükséges, hogy melyik módozatot választjuk. Ezt követően ismerteti a Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft. ezzel kapcsolatos Általános Tájékoztatóját, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az önkormányzatunk címére kérjük az utal-
ványok leszállítását, mert így lényegesen kevesebb lesz a postaköltségünk. Kéri a megjelente-
ket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

       136/2012.(X.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
       határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány 
formájában történő biztosítása vonatkozásában úgy dönt, hogy a jogosultak részé-
re 2012. október 1. napjától járó utalványokat az Önkormányzat címére (8563 
Homokbödöge, Kossuth u. 47.) kéri leszállítani. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2012. november 8. 
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Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László körjegyző 

 
 
b) Szociális célú tűzifa program 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Belügyminisztérium szo-
ciális célú tűzifa programja tájékoztató levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Elmondja, hogy 25 fő után max. 50 m3  igényelhető. Önerőként javasolja 
a szállítási költségek átvállalását. Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

       137/2012.(X.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
       határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 
által 2012. évben szervezett szociális tűzifa programban részt kíván venni. Önerő-
ként – költségvetése terhére – vállalja a tűzifa szállításának költségeit. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az előzetes igényfelmérés ebr42 önkormányzati 
információs rendszerben történő rögzítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2012. október 26. 12.00  óra. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László körjegyző 

 
 
c) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közös önkormányzati 
hivatalok vonatkozásában Adásztevelt szorítja az idő. Október végén kapunk választ, hogy 
hová akarnak csatlakozni. 2012. december hónapban el lehet készíteni az iratokat, mert január 
1-től már indulhatnak így a hivatalok. A jegyző mellett a 10.000 lakos feletti településeken 
kötelező lesz az aljegyző alkalmazása. A jelenlegi szabályozást a jogalkotónak módosítani 
kell, mert most még mindenhol kötelező az aljegyző alkalmazása. 2.000 és 3.000 lakos között 
6-8 fő finanszírozását állja a központi költségvetés, kb. 7 köztisztviselővel számolhatunk. 1 
főre 3,6 millió Ft a finanszírozás + 0,98 millió Ft a dologi kiadás előirányzata. Összesen kb. 
32 millió Ft-ra jön ki a közös hivatal finanszírozása, jelenleg 19 millió Ft-ból gazdálkodunk. 
A hivatal létszámát a testületek határozzák meg. Ha magasabb létszámot határoznak meg, 
akkor a többlet költségeket az önkormányzatok finanszírozzák. A normatíva feletti 
költségeket lakosságarányosan kell fizetni. A testületeknek meg kell a közös hivatal 
kialakításával kapcsolatos döntésüket hozni. A központi támogatást 64 %-kal csökkentik, de 
feladatokat is elvisznek tőlünk. Az óvodák finanszírozása a jelenleginek majdnem a duplája 
lesz. Az idén a költségvetés 90 %-át a bér vitte el az óvodánál. 
 
Pápán is próbálnak megszabadulni az iskoláktól. Háromezer lakos feletti településeken 
igazolni kell az önkormányzatoknak, hogy nem tudja fenntartani oktatási intézményeit. Ezt 
majd megvizsgálják. Ha nem volt indokolt a működtetés átadása, akkor büntetőkamatokkal 
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sújtják az önkormányzatot, s visszaadják működtetésre az intézményeket. A kis 
önkormányzatok 90 %-a azt akarja, hogy az állam működtesse az iskolákat. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzati területen álló, üzemen kívüli torony 
lebontását a posta engedélyezte, saját belátásunk szerint intézkedhetünk. 
 
A Kamara Néptáncfesztivál 2012. október 27-én, a hétvégén lesz. A művelődési ház mellé 
egy sátrat fogunk felállítani. Készítünk parkolási táblákat, a művelődési ház udvarán nem 
lehet majd parkolni, mert nem lehet ott közlekedni az autóktól. Egy szalagot is ki fogunk 
húzni, s közmunkásunk irányítja majd a parkolni szándékozókat a parkolók felé. Az 
étkezéshez a terítést az óvodai és iskolai dolgozók végzik, nevelési szünet lesz az 
intézményeinkben. Az étkezők ételjegyeket fognak kapni. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy a jegyző, aljegyző és a polgármester is benne 
van az említett létszámban és finanszírozásban? Szerinte jó, ha van iskola, de ha közös 
fenntartású, akkor nehezebb működtetni. A fesztiválnál mit kell segíteni? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy nincs benne a jegyző, aljegyző és a 
polgármester. Kéri az alpolgármester urat, hogy a megnyitóra feltétlenül jöjjön el, mert nem 
érzi jól magát, s ha a hangja is elmegy, akkor a fesztivál megnyitásának feladatát vegye át tő-
le. 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, bejelentése, 
vagy kérdése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a képviselő-testületnek és a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 19 óra 47 perckor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester körjegyző 


