
 
 

 

Szám: 327-4/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O M O K B Ö D Ö G E  
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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. április 24. 

napján 19 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 jegyző 
- Rozs Józsefné jkv. Vezető 
- Pósa Istvánné költs. főea. 
- Kelemenné Kovács Ildikó tagint. vez. 
- Fűzfa László körzeti mb. 
- Schuszter Tamásné szolg. vez. 

 
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 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./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési             Farkas Árpád 
      beszámolója                                                                                             polgármester 
 
3./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért          Farkas Árpád 
      fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása        polgármester 
 
4./ A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgál-     Farkas Árpád 
     tatásról szóló rendelet módosítása                                                            polgármester 
 
 
5./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési             Farkas Árpád 
      koncepciója                                                                                             polgármester 
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6./ 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 a 11, 12/2013.(II.12.), 13, 14, 15, 16, 17/2013.(II.13.), 18 és 
19/2013.(II.26.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntés: 2 fő részére szociális étkez-
tetés engedélyezése; 1 fő részére házi szociális gondozás 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 2012. évi költségvetése módosítása                                                                         
      E lő a d ó :       Farkas Árpád polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2012. évi zárszámadás elfoga-
dása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2012. évi költségvetése bevételi és kiadá-
si előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan.  
Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette a rendelet-tervezet módosítását, 
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen 
ismertette a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a tervezetet fogadják el.                                                                
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 



4 
 

 

Németh István képviselő kérdezi, hogy a támogatásértékű bevételeknél, a 6.1.2. soron milyen 
előirányzat szerepel? 
 
Válasz: 
 
Pósa Istvánné költs. főelőadó válaszában elmondja, hogy más önkormányzattól átvett 
pénzeszköz szerepel itt. Ilyen pl. a Nagytevel Önkormányzattól a körjegyzőség fenntartásához 
nyújtott támogatás is. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          5/2013.(V.6.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-     
          kormányzati rendelete, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
          11/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
2./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló 
                                ja                                                    
      E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartási törvény előír-
ja, hogy a jegyző által elkészített 2012. évi zárszámadást április 30. napjáig kell a polgármes-
ternek beterjeszteni a képviselő-testületnek. A rendelet- tervezet mellékletei azonosak a költ-
ségvetést módosító rendeletünk mellékleteivel, csak ezeket egészítettük ki a 6. vagyonmérleg 
és a 7. pénzmaradvány mellékletekkel. A rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkap-
ták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette a rendelet-tervezetet. Javasolja, 
hogy fogadják el a rendelet-tervezetet.                                                 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő megjegyzi, hogy a pénzmaradvány nem annyi, mint a költségvetést 
módosító rendeletünkben. 
 
Válasz: 
 
Pósa Istvánné költs. főelőadó válaszában elmondja, hogy a bankszámlák egyenlege nem 
ugyanaz, mint a pénzmaradvány. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          6/2013.(V.6.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-     
          kormányzati rendelete, a 2012. évi költségvetése végrehajtásáról 

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3./ N a p i r e n d :  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő  
                                 térítési díjak megállapításáról 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. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          7/2013.(IV.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
                      önkormányzati rendelete, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az  
                      ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2013.(II.14.) ön- 
                      kormányzati rendelete módosításáról                       
                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
4./ N a p i r e n d :  A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról  
                                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: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy a lakatlan ingatlan után is fizetni kell? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a törvény megszüntette a lakatlan ingatlan 
fogalmát, csak üdülőként nyilvántartott ingatlant és az időlegesen használt ingatlant használja. 
Az időlegesen sem használt ingatlanról nem beszél. Meg fogja kérdezni a szolgáltatót, s 
utólag tájékoztatást fog adni erről. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          8/2013.(V.6.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-  
                      kormányzati rendelete, a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos  
                      közszolgáltatásról  
                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.                       
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5./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció- 
                                 ja                                                                                              
      E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Homokbödöge Község Önkormányzat 2014. 
évi koncepcióját, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
- A koncepció-tervezet ismertetése. melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányoz-
hattak. Javasolja a koncepció elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy még novemberben sem ismerjük a 
jövő évi költségvetés fő számait, nemhogy áprilisban. Az Áht módosításának nem sok értelme 
volt. Ezt belátta az Országgyűlés is, mert április 22. napján újból módosította az Áht-t, a 
koncepció benyújtási határidejét október 31-ben állapította meg. Ettől függetlenül, a 
koncepció elfogadását javasolja ő is, mivel már elkészült. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         22/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge  
                         Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.   
                         A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
6./ N a p i r e n d:   Vegyes ügyek 
      E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Házi szociális gondozás térítési díjának módosítása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a házi szociális gondozás térítési 
díját 150,-Ft/nap-os összegben állapította meg a testület. Több gondozott úgy döntött volna, 
hogy csak heti három alkalommal igényli a gondozást. Ez azonban a finanszírozást borította 
volna föl, ezért javasolja, hogy a térítési díjat csökkentsék, 2013. április 1. napjától visszame-
nőleg 100,-Ft/nap-os összegben állapítsák meg, ami már a gondozottaknak is elfogadható ösz-
szeg. Ezt követően részletesen ismerteti az írásos előterjesztést, melyet a képviselők előzete-
sen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
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Németh István képviselő egyetért a díj csökkentésével. Elmondja, hogy 58,-Ft-ot az 
önkormányzat biztosít a gondozáshoz, szerencsésebb lett volna, ha ezt külön oszlopban 
feltüntettük volna. 
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy sajnos a gondozás normatívája is 
csökkent a tavalyihoz képest. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         23/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a homokbödögei  
                         házi szociális gondozás térítési díja 2013. április 17. napján kelt megállapítá- 
                         sát elfogadja. A képviselő-testület a 100,-Ft/nap összegű térítési díjat 2013.  
                         április 1. napjától, visszamenőleg vezeti be.    
                         A megállapítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: Azonnal. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
b) Jókai Mór Városi Könyvtár tájékoztatója 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Jókai Mór Városi Könyvtár 
Pápa igazgatója tájékoztatóját, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja a tájékoztató elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         24/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Városi  
                         Könyvtár Pápa igazgatója 2013. február 25. napján kelt tájékoztatóját elfogad- 
                          ja. 
                         A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
c) Nagytevel-Homokbödöge Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Társulás    
   tájékoztatói 
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ca) A Szolgálat 2012. évi tevékenységéről 
     
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Nagytevel-Homokbödöge 
Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Társulás 2012. évi tevékenységéről szóló        
tájékoztatóját, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a 
tájékoztató elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         25/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Nagytevel-Ho- 
                         mokbödöge Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Társulás  
                         2012. évi tevékenységéről szóló, 2013. március 27. napján kelt tájékoztatóját  
                         elfogadja. 
                         A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
             
 
cb) Beilleszkedést elősegítő programról 
             
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Nagytevel-Homokbödöge 
Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Társulás a beilleszkedést elősegítő 
program értékeléséről szóló tájékoztatóját, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja a tájékoztató elfogadását.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         26/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Nagytevel-Ho- 
                         mokbödöge Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Társulás a be- 
                         illeszkedést elősegítő program értékeléséről szóló, 2013. március 19. napján  
                         kelt tájékoztatóját elfogadja. 
                         A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
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d) Nagytevel-Homokbödöge Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Társulás    
    megszűnése 
 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a társulás vezetőjével azon gon-
dolkodtak, hogyan lehetne tovább működtetni a társulást. Ugod polgármestere először a bőví-
tési szándékot támogatta, s anyagi támogatást is kilátásba helyezett. Ezt követően változott 
Ugod álláspontja, csak annyi támogatást biztosítottak volna, amennyit a Pápai Többcélú Kis-
térségi Társulásnak adnak e feladat ellátásáért. Meglepetésként érte, hogy a Kistérségi Társu-
lás elnökétől értesült arról, hogy Nagytevel 2013. június 30. napjával kilépett a társulásból, s 
július 1. napjától Pápával láttatja el a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat. 
Homokbödöge egyedül nem tudja fenntartani a társulást, melynek előnyeit már sokszor el-
mondtuk. Azt azért elvárta volna Nagytevel Önkormányzatától, hogy előzetesen legalább 
egyeztessenek Homokbödöge Önkormányzatával, s a döntést a nagyteveli polgármester úr 
közölhette volna. Javasolja, foglalják határozatba, hogy Nagytevel Község Önkormányzata 
2013. június 30. napjával felmondta a társulási megállapodást, kilépett a társulásból, ezért ez-
zel az időponttal a társulás megszűnik. Javasolja, hogy 2013- július 1. napjától Homokbödöge 
Község Önkormányzata a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a Pápai Többcélú Kistér-
ségi Társulással kívánják elláttatni. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schuszter Tamásné társulás vezető hozzászólásában elmondja, hogy helyettesíti az ugodi 
körzet védőnőjét. A társulás bővülésével kapcsolatos gyermekjóléti feladatokat nem tudta 
volna már vállalni, időben nem fért volna bele. Ugodi személyt kellett volna alkalmazni e 
feladatra, de ezt Ugod Önkormányzata sem fedezte volna le anyagiakkal. Nagytevel döntése 
miatt a társulás megszűnik. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         27/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy  
                         Nagytevel Község Önkormányzata 2013. június 30. napjával felmondta Nagy- 
                         tevel-Homokbödöge Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Tár- 
                         sulás társulási megállapodását, kilépett a társulásból, ezért ezzel az időponttal  
                         a társulás megszűnik.  
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1. nap- 
                         jától a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a Pápai Többcélú Kistérségi  
                         Társulással kívánják elláttatni. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
e) Falusi szálláshely létesítése 
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Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Galgóczy Béla, a Dózsa György  
u. 82. sz. alatti székhelyű Öreg-Séd Kft. ügyvezetője kereste meg. Tájékoztatta, hogy cégük 
2012. év végén európai uniós támogatást nyert turisztikai célú beruházás megvalósítására. 
Céljuk, hogy Homokbödögén, a 0102/15 hrsz-ú területen egy 8 szobás, 4 napraforgós szállás-
helyfejlesztést valósítsanak meg. Ahhoz, hogy ezt sikeresen meg tudják valósítani, önkor-
mányzatunknak engedélyezni kellene, hogy az általuk, az építési hatósághoz benyújtott terv-
dokumentációban rögzített paraméterekkel rendelkező, falusi szálláshelyet megépítse. Java-
solja az engedély megadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester egyetért a javaslattal. Örül annak, hogy Homokbödögén tu-
risztikai célú fejlesztés valósul meg, mely az önkormányzat idegenforgalmi adóját is növelhe-
ti. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         28/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy  
                         a Homokbödöge  0102/15 hrsz-ú területen az Öreg-Séd Kft. (székhely: 8563  
                         Homokbödöge, Dózsa György u. 82.) - az általa, az építési hatósághoz benyúj- 
                         tott tervdokumentációban rögzített paraméterekkel rendelkező - falusi szállás- 
                         helyet megépítse. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
f) Ugod Község településrendezési terve módosítása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Ugod Község Önkormány-
zat polgármestere 327-3/2013. számú megkeresését, melyet a képviselők előzetesen megkap-
tak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy Ugod Község településrendezési terve módosításával 
értsenek egyet, ellene ne emeljenek kifogást. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester egyetért a javaslattal. Szerinte majd Homokbödöge 
községnek is felül kell vizsgálni a szabályozását, mert a mi falunkban is van néhány épület, 
mely magasabb, mint 7,5 méter. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         29/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
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                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ugod Község tele- 
                         pülésrendezési terve módosításával egyetért, ellene nem emel kifogást. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
g) Munkaerő együttműködési megállapodás 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a térség munkaerő 
kihasználtság növelését szolgáló együttműködési megállapodást, melyet a képviselők 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a megállapodás jóváhagyását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         30/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Galgóczy Béla Ho- 
                         mokbödöge, Dózsa György utca 82. szám alatti lakossal kötött- a térség mun- 
                         kaerő kihasználtság növelését szolgáló – 2013. március 21. napján kelt együtt- 
                         működési megállapodást jóváhagyja. 
                         Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
h) Pápai Rendőrkapitányság beszámolója Homokbödöge község közbiztonsági helyzetéről. 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Fűzfa László körzeti meg-
bízott beszámolóját Homokbödöge község közbiztonsági helyzetéről. Az írásos beszámolót a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Fűzfa László körzeti megbízott hozzászólásában elmondja, hogy a bűncselekmények száma 
nem mindig tükrözi a valóságot. Vannak látványos akciók. Váratlanul a területre jön a 
készenléti rendőrség, akik szigorúan büntetnek, nem nézik, hogy ki kicsoda. Köszöni az 
önkormányzatnak a lehetőséget, hogy elmondhatja a véleményét. Egyúttal köszöni a 
polgármester úrnak és a képviselőknek a jelzéseket, melyeket munkájuk során a rendőrséghez 
eljuttatnak. Pár napja is kapott jelzést, Homokbödögén is voltak csalók, székesfehérvári 
cigányok. Vissza kellett őket tartani. Tájékoztatja a testületet, hogy megjelent márciusban egy 



12 
 

 

BM pályázat a térfigyelő kamera rendszer kiépítésére. A rendőrség ezt támogatja. Az idén is 
felkeresik az idős polgárokat a faluban, s felhívják a figyelmüket, hogyan előzhetik meg, hogy 
becsapják őket a bűnözők. A jövőben a körzeti megbízottak útirány-tervezet szerint jelennek 
meg a területükön. Más településen ő elfogja a bűnözőket, de a közterületen való 
megjelenésben nem kapja vissza kollégáitól a segítséget. Ezt jelezni fogja a főnökének. A 17 
falu nagyon sok, fokozni kellene a rendőri jelenlétet. A helyi iskolákban is folyik a rendőri 
tájékoztatók tartása, ezeket ki szeretnék terjeszteni az óvodákra is. A közeljövőben nagy 
kábítószeres akció lesz a területükön. Fegyveresek által kísért jármű is segíti majd a 
kábítószer elleni harcot. Lehet, hogy Homokbödögén is megjelennek. A fiatalkorúak 
kábítószereznek, a felderítésben bármit meg tudnak szervezni. 
 
Némethi Kálmán alpolgármester elmondja, hogy rendőrségi fórumon elhangzott, hogy pápai 
területen, egy vállalatnál 200 rendbeli bűncselekmény történt. Hogyan van ez? 
 
Válasz: 
 
Fűzfa László körzeti megbízott válaszában elmondja, hogy ha egy tolvaj ellop egy pénztárcát, 
s abban sok okirat található, akkor annyi rendbeli bűncselekmény jelent meg a statisztikában, 
s ez hamis képet mutatott. A jövőben ez egy ügy lesz. Nem a számok mutatják, hogy 
mennyire elégedettek az emberek a rendőrök munkájával, hanem a véleményük.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         31/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrka- 
                         pitányság 19030/1085-1/2013. számú, 2013. február 20. napján kelt, Homok- 
                         bödöge község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intéz- 
                         kedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
i) Ingatlan vásárlási kérelem 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Pósa Barnabás Homokbödöge, 
Ady Endre u. 11. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonában álló, homokbödögei 2125 hrsz.-ú, 1586 m2 területű, 1.98 AK 
értékű, zártkerti szántó 10/20-ad részét adja el neki. A kérelmet a képviselők előzetesen 
megtárgyalták, mely alapján javasolja, hogy 30.000,-Ft vételárért idegenítsék el részére az 
ingatlanrészt. A határozatba foglalják bele, hogy az adásvétel és a földhivatali nyilvántartáson 
való átvezettetés költségei a vevőt terhelik.        
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
       
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.    
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         32/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló,  
                          homokbödögei  2125 hrsz.-ú, 1586 m2 területű, 1.98 AK értékű, zártkerti  
                          szántó 10/20-ad részét Pósa Barnabás Homokbödöge, Ady Endre u. 11. szám  
                          alatti lakos részére elidegeníti. Az ingatlanrész vételárát 30.000,- Ft összeg- 
                          ben állapítja meg. Az adásvétel és a földhivatali nyilvántartáson való átvezet- 
                          tetés költségei a vevőt terhelik.         
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
                          
 
j) Támogatások felhasználásáról tájékoztatók 
 
ja) Rendőrkapitányság üzemanyag támogatása 
    
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Rendőrkapitányság 
üzemanyag támogatással kapcsolatos, 19030/1011/2013. ált. számú, 2013. február 28. napján 
kelt tájékoztatóját, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja 
annak elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         33/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrka- 
                         pitányság üzemanyag támogatással kapcsolatos, 19030/1011/2013. ált. számú,  
                         2013. február 28. napján kelt tájékoztatóját elfogadja. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
jb) VM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság önkormányzati támogatásával kapcsolatos, 246-9/2013/GIH 
számú, 2013. március 4. napján kelt tájékoztatóját, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja annak elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         34/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Me- 
                         gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság önkormányzati támogatással kapcsola- 
                         tos, 246-9/2013/GIH számú, 2013. március 4. napján kelt tájékoztatóját, elfo- 
                         gadja. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
k) Pályázat - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelent a 8/2013.(III.29.) BM 
rendelet, melynek alapján pályázatot lehet benyújtani – többek között - az óvodák és iskolák 
felújítására, feladatellátást szolgáló eszközök, vagy berendezések beszerzésére. Azoknak az 
önkormányzatoknak, melyek nem vettek részt az adósságkonszolidációban, 100 %-os támo-
gatottságú a pályázat. Óvodai konyhai berendezésekre, eszközökre pályáznánk: alumínium 
edényekre, gázzsámolyra, főzőüstre, fritőzre, villanysütőre, tányérokra, evőeszközökre, kom-
binált robotgépre (darál, dagaszt, szeletel stb.). A fejlesztés költsége 5 millió Ft. Mivel óvo-
dánk tagóvoda, ezért a gesztor önkormányzat, Adásztevel Község Önkormányzat nyújthatja 
be a pályázatot. Adásztevel az óvodája szigetelését, nyílászárók cseréjét és vízvezeték szerelé-
si munkát akarja a pályázattal megvalósítani. A pályázatot pályázatíró nyújtja be. A pályázat-
írás 80.000,-Ft + ÁFA költséget jelent a két önkormányzatnak összesen. Ehhez járul még a 
sikerdíj, ha nyer a pályázat. Javasolja a testületnek, hozzanak határozatot arról, hogy elrende-
lik az önkormányzat részvételét az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet 1. § (1) 
bekezdés a) pontja, 2. §-a szerinti „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fej-
lesztése, felújítása” elnevezésű pályázatban. Ennek keretében az Önkormányzat a Közös 
Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda Homokbödögei Tagintézménye (8563 
Homokbödöge, Kossuth u. 53.) óvodai konyhai berendezésekre, eszközökre pályázik. A kép-
viselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló árajánlatok alapján – 
állapítsa meg. A képviselő-testület felkéri Adásztevel Község Önkormányzatát, mint a társu-
lás székhely önkormányzatát, hogy a pályázatot a fenti fejlesztési célok megvalósítása érde-
kében nyújtsa be. A képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból megvalósuló fejlesztést 
a fejlesztés megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a mű-
ködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – használja. A képviselő-testület ki-
jelenti, hogy a pályázati forrás jogszerű felhasználásáért, a pályázatból esetlegesen megvaló-
suló fejlesztés lebonyolításáért, illetve a pályázati forrással való elszámolásért teljes körű fele-
lősséget vállal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
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Némethi Kálmán alpolgármester elmondja, hogy testületi megbeszélésen szó volt mosogató-
gép, ebédlő bútorok beszerzéséről is. Szerinte ezeket is bele kellene tenni a pályázatba, ki kell 
használni azt, hogy 100 %-os támogatottságú a pályázat. 
 
Németh István képviselő egyetért a javaslatokkal. Ő említette már, hogy a gázüzemű konyhai 
berendezések beüzemelését csak szakemberek végezhetik, melynek több százezer forintos 
költségét sem szabad kihagyni a pályázatból, mert akkor azt teljes összegben az önkormány-
zatunknak kell kiegyenlíteni. 
 
Farkas Árpád polgármester egyetért az elhangzott javaslatokkal. Ezek költségeivel növelve, a 
homokbödögei pályázatrész összesen 5.999.430,-Ft-ban, azaz Ötmillió-
kilencszázkilencvenkilencezer-négyszázharminc Ft összegű lesz. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         35/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         1./ Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az ön- 
                              kormányzat részvételét az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó  
                              fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
                              8/2013.(III.29.) BM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, 2. §-a szerinti  
                              „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítá- 
                              sa” elnevezésű pályázatban. Ennek keretében az Önkormányzat a Közös  
                              Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda Homokbödögei Tagintéz- 
                              ménye (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) óvodai konyhai berendezé- 
                              sekre, eszközökre, ebédlő bútorokra és a gázüzemű berendezések beüzeme- 
                              lési költségeire pályázik.  
                         2./ A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre  
                              álló árajánlatok alapján – összesen 5.999.430,-Ft-ban, azaz Ötmillió-ki- 
                              lencszázkilencvenkilencezer-négyszázharminc forintban állapítja meg.  
                         3./ A képviselő-testület felkéri Adásztevel Község Önkormányzatát, mint a  
                              társulás székhely önkormányzatát, hogy a pályázatot a fenti fejlesztési cé- 
                              lok megvalósítása érdekében nyújtsa be.  
                         4./ A képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból megvalósuló fejlesztést  
                              a fejlesztés megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének  
                              megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásá- 
                              val – használja.  
                         5./ A képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázati forrás jogszerű felhasználá- 
                              sáért, a pályázatból esetlegesen megvalósuló fejlesztés lebonyolításáért, il- 
                              letve a pályázati forrással való elszámolásért teljes körű felelősséget vállal.                         
                         6./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedé- 
                              sek megtételére. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a ha- 
                         tározat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
                         Határidő: 2013. május 2. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
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l) Közös Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda Homokbödögei Tagintézménye 
    2012. évi költségvetése végrehajtása 
     
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a KFANO Homokbödögei 
Tagintézménye 2012. évi költségvetése végrehajtása előirányzatait és teljesítését, mely írásos 
anyagot a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja annak elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Pósa Istvánné költs. főelőadó hozzászólásában elmondja, hogy a bevételek és a kiadások tel-
jesítése között nagy az eltérés. Ennek oka, hogy a készletbeszerzésnél benne van a szociális 
étkezés, az iskolásoknak vásárolt élelem. Ez januárban rendeződött. Ezen kívül 518 ezer Ft-ot 
kapunk vissza az elszámolásnál. 
 
Rajkovics Attila képviselő véleménye szerint, a bevétel nem teljesül, akkor a kiadásokon is 
spórolni kellene. A gáznál sem látszik a spórolás. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy a homokbödögei óvodánál spórolunk. 
Beruházás nem volt. Szívesen veszi az ötleteket, hogyan lehetne spórolni. A gázköltség 
kevesebb lesz, mint eddig volt. Sajnos mindig van valami, ami elromlik. Legutóbb a tágulási 
tartály robbant el. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         36/2013.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartá- 
                         sú Adászteveli Napköziotthonos Óvoda Homokbödögei Tagintézménye 2012.  
                         évi költségvetése végrehajtását elfogadja. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. május 9. 
                         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 21 óra 07 perckor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


