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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 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 2013. február 13. 

napján 17 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 jegyző 
- Pósa Istvánné költs. főea. 
- 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 minden képviselő jelen van. A meg-
hívóban szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „A magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló rendelet módosítása” napirendi ponttal. 
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :                                                                                                        E lő a d ó : 
 
1./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése             Farkas Árpád  
                                                                                                                       polgármester 
                                                                                                                         
2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért           Farkas Árpád 
     fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet                            polgármester 
 
3./ A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló ren-          Farkas Árpád 
     delet                                                                                                           polgármester 
 
4./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása     Farkas Árpád 
                                                                                                                       polgármester 
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5./ 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: 
 

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. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul a 
beszámolót. 
 
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: 
 

 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a je-
lentést az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10/2013.(I.30.) számú, lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntés: 1 fő részére szociális étkez-
tetés 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:  Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése              
     E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzatok feladatai 
elvonása sajnos nem áll arányban azzal a forráselvonással, amit az Állam végrehajtott. A  4-5 
milliós forráshiányt önkormányzatunk csak hitellel tudja lefedezni, s ÖNHIKI pályázatot 
nyújthat majd be a működési forráshiány lefedezésére. A rendelet-tervezetet a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet-
tervezetet.. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          1/2013.(II.14.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének      
          önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
2./ N a p i r e n d :  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő  
                                 térítési díjak megállapításáról szóló rendelet                             
      E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a szociális étkezési és házi 
szociális gondozás térítési díjának megállapításáról szóló kimutatásokat. A rendeletünk elfo-
gadása előtt ezen számításokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy 
mindkét számított értéknél alacsonyabb térítési díj került bele a rendelet-tervezetünkbe, ezt a 
jogot a képviselő-testületnek a szociális törvény 115. § (1) bekezdése biztosítja. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a képviselő-
testületnek törekedni kell arra, hogy növelje működési bevételeit. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy a szociális étkezőknél 50 Ft-os az emelés? Tu-
domása szerint a 3 gyermekesek 50 %-nál nem fizethetnek több étkezési térítési díjat. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester igennel válaszol a feltett kérdésre, s megerősíti, hogy maximum a 
felét fizetik az étkezési térítési díjnak a 3, vagy több gyermekes családok. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

          13/2013.(II.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
          határozata: 

                      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi Homok- 
                      bödögei szociális étkezési térítési díjak módosításának 2013. február 7. napján  
                      kelt számítását elfogadja. 
                      A kimutatás a határozat mellékletét képezi. 
                      Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                      Határidő: 2013. február 25. 
                      Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                  Kelemen László jegyző 
 
 

          14/2013.(II.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
          határozata: 

                      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi Homok- 
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                      bödögei házi szociális gondozás térítési díja módosításának 2013. február 8.  
                      napján kelt számítását elfogadja. 
                      A kimutatás a határozat mellékletét képezi. 
                      Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                      Határidő: 2013. február 25. 
                      Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                  Kelemen László jegyző 
 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          2/2013.(II.14.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének      
                      önkormányzati rendelete, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az  
                      ellátásokért fizetendő térítési díjakról                          
                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3./ N a p i r e n d :  A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet                                                                                                           
     E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismertette a rendelet-tervezet előterjesztését, részletes 
indoklását és előzetes hatásvizsgálatát, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmá-
nyozhattak. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          3/2013.(II.14.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének      
                      önkormányzati rendelete, a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról                                                                                                         
                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
4./ N a p i r e n d :  A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása      
     E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismertette a rendelet-tervezet előterjesztését, részletes 
indoklását és előzetes hatásvizsgálatát, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmá-
nyozhattak. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Rajkovics Attila képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          4/2013.(II.14.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének      
                      önkormányzati rendelete, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rende-           
                      let módosításáról      
                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek                                                                                      
      E l ő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Alpolgármester tiszteletdíja módosítása 
 
Farkas Árpád polgármester felkéri Ható Károlyt, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bi-
zottság javaslatát tegye meg. 
 
Ható Károly képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a tavalyi forráshiány 
eltüntetése céljából 2012. március 1. napjától az alpolgármester tiszteletdíját a 
21/2012.(II.10.) határozattal 10.000,-Ft-tal csökkentette, 17.500,-Ft-ra. A képviselői tisztelet-
díjaknál már ismertetett indokok  miatt 2013. január 1. napjától a bizottság javasolja az alpol-
gármester úr tiszteletdíját a korábbi, 27.500,-Ft/hó összegben meghatározni. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő egyetért az ügyrendi bizottság kialakított javaslatával. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 
                         15/2013.(II.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Némethi Kálmán  
                         társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját - 2013. január 1. napjától  
                         visszamenőleg - bruttó 27.500,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.  
                         Határidő: 2013. március 1. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László körjegyző 
   
b) Genetikai vizsgálat 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy tavaly már átvállalta két esetben 
a testület a homokbödögei anyák 6.000,-Ft-os, születendő gyermekeinek genetikai vizsgálata 
díját, ami jelenleg 9.000,-Ft. Ez az összeg megterheli a kismamák családjának anyagi 
helyzetét, ugyanakkor önkormányzatunknak (sajnos) nem jelent nagy terhet, mert kevés a 
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születendő gyermek. Indokolt, hogy a gyermeket váró szülők a terhességük korai szakaszában 
genetikai vizsgálaton vegyenek részt, hogy kiszűrjék az esetleges súlyos betegségeket a 
születendő gyermeküknél. Ezért a 2013. évben, a költségvetés terhére javasolja átvállalni a 
genetikai vizsgálat költségét. 
 
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: 
 
                         16/2013.(II.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben a ho-     
                         mokbödögei anyák születendő gyermekei genetikai vizsgálatainak 9.000,- 
                         Ft/vizsgálat költségét - a költségvetése terhére – átvállalja. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.  
                         Határidő: Folyamatos. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László körjegyző 
 
 
c) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kamara néptánc fesztivál 
pályázati elszámolásunkkal kapcsolatban hiánypótlást kaptunk. Aktualizálni kell az e-mail 
címünket, s olyan fényképeket is be kell küldenünk, melyen a logók is látszanak. Ezen kívül 
küldenünk kell még a számlákhoz kapcsolódó teljesítésigazolásokat. 
 
Az óvodánál fűtést megint javítani kellett, mert még mindig nem volt elég melegvíz. István 
díjmentesen elvégezte a munkát, remélhetőleg megoldódnak a mosogatási gondok. Köszönjük 
a szakembernek a munkát. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
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 18 óra 17 perckor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


