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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 26. napján 18 óra 30 
perckor megtartott rendkívüli 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 26. 

napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
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 
- Rozs Józsefné 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, mivel minden képviselő jelen van. A rend-
kívüli ülést az óvodatársulás miatt kellett összehívni. A meghívóban szereplő napirendi pon-
tokat javasolja megtárgyalni.  
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :                                                                                                        E lő a d ó : 
 
1./ Adásztevel-Nagygyimót-Homokbödöge-Nagytevel Községek               Farkas Árpád 
     Intézményfenntartó Társulása                                                                   polgármester 
                                                                                                                         
2./ A Pápai Rendőr-kapitányság támogatása                                                 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 és a testületi ülések között, átruházott hatáskörben született polgármesteri  
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döntésekről a soron következő rendes ülésen fog beszámolni. 
 
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:  Adásztevel-Nagygyimót-Homokbödöge-Nagytevel Községek Intézmény- 
                               fenntartó Társulása                                                                        
      E lő a d ó :       Farkas Árpád polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevel, Nagygyimót, 
Homokbödöge és Nagytevel községek közigazgatási területén is működő óvodák közös üze-
meltetésére és fenntartására jött létre az intézményfenntartó társulás. A tavalyi év 4 hónapjára 
társulási normatívát kaptak a tagintézmények is. A társulási normatíva az idei évtől megszűnt, 
a társulás okafogyottá vált. Problémaként jelentkezett az is, hogy a társulás adminisztratív és 
könyvelési feladatait  a közös hivatal látja el, s Bakonyjákó és Németbánya nem akarja finan-
szírozni az őket nem érintő társulás fenntartását. A társulási megállapodás szerint a megálla-
podásból kilépni augusztus 31-i fordulóval lehet. A Magyarország helyi Önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. §  (2) bekezdése szerint a társulásból való kiválásról - 
minősített többséggel - döntést legalább 6 hónappal korábban meg kell hozni. Az intézmény 
átszervezésére a július és augusztus hónap áll rendelkezésre, s a döntést 2013. május 31-ig 
meg kell hozni. Ezért javasolja, hogy a testületnek, hogy az Adásztevel, Nagygyimót, 
Homokbödöge és Nagytevel községek közigazgatási területén is működő óvodák közös üze-
meltetésére és fenntartására létrejött Adásztevel-Nagygyimót-Homokbödöge-Nagytevel Köz-
ségek Intézményfenntartó Társulásból az önkormányzat 2013. augusztus 31. napjával váljon 
ki. Egyúttal foglalják bele a határozatba, hogy a Közös Fenntartású Adászteveli 
Napköziotthonos Óvoda Homokbödögei Tagintézménye 2013. augusztus 31. utáni működése 
formájáról és módjáról 2013. május 31-ig határozattal dönt a testület.                                                                      
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester támogatja a javaslatot. Véleménye szerint nincs értelme a 
továbbiakban fenntartani a társulást. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

          18/2013.(II.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
          határozata: 

                      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel, Nagy- 
                      gyimót, Homokbödöge és Nagytevel községek közigazgatási területén is műkö- 
                      dő óvodák közös üzemeltetésére és fenntartására létrejött Adásztevel-Nagygyi- 
                      mót-Homokbödöge-Nagytevel Községek Intézményfenntartó Társulásból 2013.  
                      augusztus 31. napjával kiválik.  
                      A Közös Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda Homokbödögei Tag- 
                      intézménye 2013. augusztus 31. utáni működése formájáról és módjáról 2013.  
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                      május 31-ig, határozattal dönt a testület.                                   
                      Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                      Határidő: 2013. március 13. 
                      Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                  Kelemen László jegyző 
 

 
 
2./ N a p i r e n d :  A Pápai Rendőr-kapitányság támogatása                                                  
      E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében a 720-2/2013. számú ügyirat alapján, részletesen 
ismerteti a Pápai Rendőrkapitány 19030/956-16/2013.ált. számú, támogatást kérő levelét.                                                
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a falunak is az az érdeke, hogy a 
rendőri jelenlét biztosított legyen, mert ez nagy visszatartó erőt jelent a bűnelkövetés szem-
pontjából. Sajnos nem elegendő a rendőrség által biztosított üzemanyag mennyisége, ezért 
erre a célra, 2013. évre 40.000,-Ft összeget javasol megállapítani. Javasolja, hogy hatalmaz-
zák fel a polgármester urat a támogatási szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

          19/2013.(II.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
          határozata: 

                      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápai Rendőr-kapi- 
                      tányság részére, a körzeti megbízottak által használt szolgálati gépjárművekhez  
                      – költségvetése terhére – 2013. évre, 40.000,-Ft üzemanyag támogatást állapít  
                      meg. 
                      Felhatalmazza Farkas Árpád polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
                      Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá- 
                      rozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
                      Határidő: 2013. március 13. 
                      Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                  Kelemen László jegyző 
 
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 


