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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30. napján 18 órakor 
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 2013. január 30. 

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, 

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

- Kelemen László jegyző 
- Rozs Józsefné jkv. vezető 

 
A lakosság részéről megjelent:  0 fő. 
 
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Ható Károly képviselő hiányzik, 
aki előzetesen jelezte, hogy a nyugdíjasok klubjában készül a nagyteveli farsangi fellépésre. A 
meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „Vegyes ügyek”-kel. 
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :                                                                                                        E lő a d ó : 
 
1./ Közszolgáltató Nonprofit Kft. megalapítása                                           Farkas Árpád  
                                                                                                                       polgármester 
                                                                                                                         
2./ Vagyonkezelési szerződés                                                                       Farkas Árpád 
                                                                                                                       polgármester 
 
3./ Vegyes ügyek                                                                                           Farkas Árpád  
                                                                                                                       polgármester 
                                                                                                                         
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirend-
re tett javaslatot 4 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. 
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Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Kiegészítésként tájékoztatja a testületet, hogy a 158/2012.(XI.29.) határozatunkhoz hasonlóan 
vélekedett sok érintett önkormányzat, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. határozati javaslatával 
kapcsolatban. Az 1.6 és 1.7 pontokról külön megállapodás fog készülni. Ha mindenki aláírta, 
akkor kapunk mi is belőle. Értékhatárok lesznek benne, nem csak az amortizáció mértékéig, 
hanem felette is a vízmű költsége lesz a javítás. A vezeték adó miatt 80-100 millió Ft bevétel 
kiesése lesz a cégnek. Amennyiben még központilag a vízdíjat is csökkentik, akkor még 
kevesebbet tudnak vállalni. 
Javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul a beszámolót. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy regionális vízműbe terelnek be mindenkit? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy nem terelnek be bennünket, marad a Vízmű. A 
cégnek van annyi ellátott települése, hogy a szükséges csatlakozási számot tudják produkálni. 
Ha bevezetik a hatósági árat az országban, akkor rosszul járunk, mert nálunk lényegesen 
olcsóbb a vízdíj, mint más ellátási körzetekben. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a je-
lentést a 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
163/2012.(XI.29.), a 164, 165, 166/2012.(XII.07.), a 169, 170/2012.(XII.17.), a 
171, 173, 174, 175, 176 és 177/2012.(XII.18.) számú, lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntések: 3 fő részére szociális ét-
keztetés engedélyezése. 
 
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:  Közszolgáltató Nonprofit Kft. megalapítása                                            
     E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Hegyi Zoltán Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács elnöke levelét, melyet a 
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el 
véleményüket. 
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Hozzászólások: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester elmondja, hogy a Társulás által történő alapítás esetén 3. hó-
nap elejéig meg kellene előlegezni a nonprofit kft-nek a működéshez szükséges 250-280 mil-
lió Ft-ot, ami lebontva 2-2,5 millió Ft kiadást jelenthetne Homokbödögének. A GYŐRSZOL-t 
akarják kiszorítani a működtetésből. Szerinte a 112 önkormányzatból nem sok tud pénzt elő-
legezni a működtetésre, ezért azt javasolja, hogy a GYŐRSZOL Zrt. által alapítandó nonprofit 
kft. mellett tegyék le a voksukat. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy a GYŐRSZOL Zrt. alapít egy nonprofit kft-t, így 
szoktak eltűnni a pénzek. A cégeket támogatjuk. A pénzügyi fedezetet az önkormányzatoknak 
kell biztosítani, ha a Társulás alapítaná a kft-t. Nem világos előtte, hogy társulási alapítás ese-
tén a gépeket úgy bérelné-e a társulás. 
 
Farkas Árpád polgármester az alpolgármester úr véleményével ért egyet, önkormányzatunk 
nem tud a forráshiányos költségvetéséből pénzt megelőlegezni a nonprofit kft. működtetésé-
hez. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

          1/2013.(I.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-  
          tározata: 

                        Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GYŐRSZOL Zrt.  
                        által, 100 %-os részesedésű nonprofit gazdasági társaság alapítását támogatja. 
                      Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                      Határidő: 2013. február 5. 
                      Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                  Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Vagyonkezelési szerződés 
      E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az iskola átadás-átvétel 
előzményeit és a vagyonkezelési szerződést, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Elmondja, hogy az előzetesen megbeszélt módosításokat elfogadta a KIK. 
Az ingatlan biztosítását mi fizetjük, a berendezésekét pedig a KIK. Kéri a jelenlévőket, hogy 
mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester véleménye szerint akkor a berendezéseket az önkormányzati 
biztosítási csomagból  ki kell venni. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a biztosítók sokkal magasabb díjért kötöttek volna 
biztosítást a KIK-kel, mint amilyet az önkormányzat tudott kötni az összes intézményére. 
Ezért az volt a kérésük, hogy maradjon az önkormányzati biztosítás, s ebből a KIK fizeti a 
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berendezésekre jutó részt. A szerződést már aláírták, de ellenjegyzett példányt még nem küld-
tek vissza. Javasolja a szerződés elfogadását. 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

          2/2013.(I.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-  
          tározata: 

                      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intéz-  
                      ményfenntartó Központtal kötött, a Homokbödöge, Jókai u. 6. sz. alatti általános  
                      iskola vagyonkezelésbe adásáról szóló, 2013. január 22. napján kelt Vagyonke- 
                      zelési szerződést jóváhagyja. 
                      Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                      Határidő: 2013. február 14. 
                      Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                  Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek                                                                                      
      E l ő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében ismerteti az Alapítvány kérelmét, melyet a kép-
viselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy ne támogassák az alapít-
ványt, mert önkormányzatunk költségvetése forráshiányos. Kéri a megjelenteket, hogy mond-
ják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

          3/2013.(I.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-  
          tározata: 

                      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapít- 
                      ványt (1113 Budapest, Karolina út 65.) – forráshiány miatt – nem támogatja.  
                      Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                      Határidő: 2013. február 14. 
                      Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                  Kelemen László jegyző 
 
b) Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal finanszírozása összegét 
ismerjük, az érintett települések felé a MÁK által kimutatásra került. Homokbödögére 
9.074.516,-Ft finanszírozás esik. A finanszírozást még nem utalták az önkormányzatok 
számlájára, de a hivatalnak béreket kell fizetni, a házipénztárt fel kell tölteni, a kp-s számlákat 



6 
 

 

ki kell fizetni. Ezért 1.030 e.Ft támogatást utaltunk át a hivatal számlájára. Javasolja a 
testületnek, hogy a Hivatal részére – a finanszírozás lebontásáig – az Önkormányzatnál 
kimutatott  9.074.516,-Ft éves hivatali finanszírozás arányos részét havonta előlegezze meg.                          
Ha megkapjuk a támogatást, akkor átutaljuk a hivatal számlájára. Kéri a megjelenteket, hogy 
mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

          4/2013.(I.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha- 
          tározata: 

                      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös  
                      Önkormányzati Hivatal részére – a finanszírozás lebontásáig – Homokbödöge  
                      Község Önkormányzatnál kimutatott  9.074.516,-Ft éves hivatali finanszírozás  
                      arányos részét havonta megelőlegezi.       
                      Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá- 
                      rozat végrehajtásáról gondoskodjanak 
                      Határidő: 2013. február 14., ill. folyamatos. 
                      Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                  Kelemen László jegyző 
 
 
c) Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal házipénztár ellátmánya meghatározása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal házipénztára feltöltését 
el kell végezni, hogy a számlákat fizetni tudják. Az érintett önkormányzatoknak meg kell ha-
tározni az ellátmány nagyságát, melynél nem lehet több a házipénztárban. A jegyző úr javas-
lata alapján a házipénztári ellátmányt 200.000,-Ft összegben javasolja megállapítani. Kéri a 
megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
                                                           
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a javaslatot. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

          5/2013.(I.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha- 
          tározata: 

                      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös  
                      Önkormányzati Hivatal házipénztári ellátmányát 200.000,-Ft összegben határoz- 
                      za meg. 
                      Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                      Határidő: 2013. február 14. 
                      Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                  Kelemen László jegyző 
 
d) Számítógépes terem működtetése 



7 
 

 

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a homokbödögei iskolában lévő 
számítógépes terem üzemeltetési felügyeletét 2012. szeptember 1. napjától, a 
96/2012.(VIII.28.) határozatunk alapján szüneteltettük. Mivel a lakosság részéről nem merült 
fel igény a működtetésre az azóta eltelt időszakban, ezért javasolja a működtetés 
megszüntetését. Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő megjegyzi, hogy egyébként a számítógépes tanterem üzemeltetését 
a vagyonkezelési szerződésünk engedélyezi az önkormányzatnak. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

          6/2013.(I.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha- 
          tározata: 

                      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású  
                      Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola Homokbödögei Tagintézménye szá- 
                      mítógépes tanterme üzemeltetési felügyeletét 2013. január 1. napjától megszün- 
                      teti. 
                      Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                      Határidő: Azonnal. 
                      Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                  Kelemen László jegyző 
 
 
e) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat költségvetési 
számai lassan összeállnak. A szociális étkeztetésre és az óvodás gyermekekre jutó 
finanszírozás emelkedett, egyébként pedig a többi feladatra jutó finanszírozásokat jelentősen 
csökkentették. Az óvodánál az emelkedés ellenére, még a bérekre sem elég a finanszírozás. A 
képviselők tiszteletdíjról történő lemondása a tavalyi évre szólt, a költségvetésbe az eredeti 
összeggel számolunk. Ha nagy lesz a költségvetési forráshiány, akkor nincs értelme 
feltupírozni a bevételeket, mert az év végén nem tudjuk finanszírozni a kiadásainkat. 
Véleménye szerint 4-5 millió Ft lesz a hiánya az önkormányzatnak. 
 
Az óvodánál fűtéskorszerűsítést hajtottunk végre, mert rendszeresen elfogyott a melegvíz a 
konyhán, a dolgozók nem tudtak mosogatni. A korszerűsítés anyagköltsége 49 e. Ft volt. 
Megkéri Németh István képviselőt, hogy tájékoztasson részletesebben a korszerűsítésről, 
mivel a munkát térítésmentesen, ő végezte el. Ezt a falu nevében megköszönjük. 
 
Településünkön a kóbor kutyák is többször gondot okoznak, iskolás gyermekeket és 
felnőtteket ijesztgetnek. Legutóbb egy nagy testű kutya kóborolt a faluban, s akivel be akarta 
fogatni a kutyát, az övé volt a kutya. Felhívta a figyelmét, hogy úgy tartsa a kutyáját, hogy az 
ne tudjon kóborolni. 
 
Nagytevellel a vagyonmegosztás előkészítés alatt áll. A pénzmaradvány összege a 
zárszámadás során fog kiderülni, de nem lesz jelentős. Herber József polgármester úrral 
egyeztetett a vagyonleltárral kapcsolatban. Neki az volt a kérése, hogy az Obermajer 
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Andrásné széke, asztala, számítógépe kellene nekik, s Ugodra egy régebbi asztal. Egy 
nyomtatót már korábban átadott Nagytevelnek, mert ennek hiányában nem tudtak volna 
dolgozni. A családsegítő szolgálat gépe maradna Homokbödögén, mert a családsegítő itt is 
dolgozik rajta. Holnap lesz Nagytevelen testületi ülés, a képviselő-testület ekkor véleményezi 
az előzetes polgármesteri egyeztetést. 
 
Az éves LEADER tagdíj 15.000,-Ft-ról 20.000,-Ft-ra emelkedett, a MÖSZ tagdíja 
változatlanul 7.000,-Ft/év. A MÖSZ február 13-ra hívta össze a gyűlését, melynek 
legfontosabb témája az önkormányzatok finanszírozása. A meghívott miniszterek – Pintér 
Sándor és Matolcsi György – helyett helyettes államtitkárok lesznek jelen. Szerinte ők nem 
fognak mondani semmit, csak a jogszabályokat ismertetik. 
 
Az Államkincstár ellenőrzése megállapította, hogy helytelen tanulói besorolás miatt 2012. 
évben a Művészeti Alapiskolánál felvett 1.296.784,-Ft többlet támogatást vissza kell 
fizetnünk. Az óvodánál a statisztikai létszám kevesebb lett annál, mint amit igényléskor 
becsültünk, ezért itt 156.666,-Ft összeget kell visszafizetnünk. Ezek együttes késedelmi 
kamata 240.000,-Ft. A visszafizetésre részletfizetési kérelmet nyújtottunk be a MÁK-hoz. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester véleménye szerint, ha ilyen nagy lesz a hiány akkor ezt 
önkormányzatunk nem fogja tudni finanszírozni, be kell adni majd a pályázatunkat ÖNHIKI-
re. 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy az óvoda fűtési rendszerébe egy külső hőcserélőt 
épített be a puffertartály elé, valamint bekötötte az önkormányzat szivattyúját. Ezzel a megol-
dással 65-70 C fokos vizet tudnak produkálni a konyhának, ami elég a mosogatáshoz is. 
 
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 14 perckor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


