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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 17 órakor 
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. május 30. 

napján 17 órakor 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:  2 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 és a kistérségi társulás miatt kellett összehívni. A meghívóban 
szereplő napirendi pontokat 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 megszüntetése, új óvodafenntar-              polgármester 
      tó társulás létrehozása                                                                                                                                                             
                                                                                                                         
2./ Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása mó-         Farkas Árpád                                                                                                                                                                                 
     dosítása                                                                                                      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. 
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Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a testületi ülések között, átruházott hatáskörben született polgármesteri  
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 megszüntetése, új óvodafenntartó társulás létrehozása                                                                                        
      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 társulási normatíva az 
idei évtől megszűnt. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 
évi CXXXV. törvény (Ttv.) 2013. január 1. napján hatályát veszítette. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdése értelmében a tör-
vény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-
testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény 
hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz legkésőbb 2013. június 30-ig. Az Adásztevel-
Nagygyimót-Homokbödöge-Nagytevel Községek Intézményfenntartó Társulás is felülvizsgá-
lati kötelezettség alá esik, jelenlegi jogi személyiség nélküli formájában 2013. június 30-át 
követően nem működhet. A felülvizsgálat eredményeként a társulásban részt vevő önkor-
mányzatok dönthetnek a társulás megszüntetéséről, vagy a korábbi társulási megállapodás 
módosításáról. Az eddig jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulások ese-
tében (a Ttv. 8. ill. 9. § alapján létrejött társulások) a felülvizsgálat eredményeképpen szüksé-
ges 

-  a Mötv. szabályai szerinti jogi személyiségű társulássá történő átalakítása, és a törzs-
könyvi nyilvántartásba történő bejegyzése, vagy  

- a társulás felmondása. 

Az Mötv. szerint a kiválásról, ill. csatlakozásról 6 hónappal korábban, minősített többséggel 
meg kell hozni a döntést, viszont oktatási-nevelési intézményt átszervezni csak úgy lehet, ha 
május végéig meghozzuk a döntésünket, s július, vagy augusztus hónapban szervezzük át. 
Mivel a 6 hónappal korábbi döntést nem tudjuk már teljesíteni, csak egy járható út maradt: a 
jelenlegi társulás megszüntetése, s új társulás létrehozása. Határozatunk meghozatala előtt be-
szereztük az érintett német nemzetiségi önkormányzatok, Szülői Munka Közösségek és  Al-
kalmazotti Közösségek egyetértéseit, ill. véleményeit. A 18/2013.(II.26.) határozatunkkal ko-
rábban úgy döntöttünk, hogy Adásztevel-Nagygyimót-Homokbödöge-Nagytevel Községek 
Intézményfenntartó Társulásból 2013. augusztus 31. napjával kiválik önkormányzatunk. A 
Közös Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda Homokbödögei Tagintézménye 
2013. augusztus 31. utáni működése formájáról és módjáról 2013. május 31-ig, határozattal 
dönt a testület. Hasonló döntést hozott Nagytevel Község Önkormányzata és Nagygyimót 
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Község Önkormányzata is. A képviselő-testület időközben átértékelte korábbi döntését. Egy-
részt a már említett jogszabályoknak meg kell felelni, másrészt arra számít a testület, hogy a 
Kormány a feladatalapú támogatás alacsony, a működtetést nem biztosító normatíváit újra-
gondolja, s ismét bevezeti a társulási normatívát. Ha így történne, akkor a megszüntetett társu-
lás újjászervezése már nagyon nehéz lenne. Ezt követően részletesen ismerteti a társulás Meg-
szüntető okiratát. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a következő határozatot hozza meg a 
testület: 

              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2013.(II.26.) hatá- 
              rozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdése értel-
mében az Adásztevel-Nagygyimót-Homokbödöge-Nagytevel Községek Intéz-
ményfenntartó Társulást (székhely: 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) 2013. június 
30-ával megszünteti. 

 

2. A Képviselő-testület az Adásztevel-Nagygyimót-Homokbödöge-Nagytevel Köz-
ségek Intézményfenntartó Társulás Megszüntető okiratát elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület  2013. július 1-jétől az Mötv. 13. § (1) 6. pontjában meghatá-
rozott óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladatról új társulási formában, 
Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenntartó Társulá-
sa útján gondoskodik. 

 
A társulás munkaszervezete feladatát az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal fogja el-
látni. Természetesen a társulás jogszabálynak megfelelő átalakításáról gondoskodni kell. En-
nek előkészítéséhez kéri a testület felhatalmazását.                                                                  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester támogatja a javaslatot, melyet előzetesen már egyeztettek a 
képviselők. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

          44/2013.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
          határozata: 

                      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2013.(II.26.) ha- 
                      tározatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdé-
se értelmében az Adásztevel-Nagygyimót-Homokbödöge-Nagytevel Közsé-
gek Intézményfenntartó Társulást (székhely: 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) 
2013. június 30-ával megszünteti. 

2. A Képviselő-testület az Adásztevel-Nagygyimót-Homokbödöge-Nagytevel 
Községek Intézményfenntartó Társulás Megszüntető okiratát elfogadja. 



5 
 

 

 

3. A Képviselő-testület  2013. július 1-jétől az Mötv. 13. § (1) 6. pontjában meg-
határozott óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladatról új társulási for-
mában, Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenn-
tartó Társulása útján gondoskodik. 

 A Megszüntető okirat a határozat mellékletét képezi. 
                      Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a társulás jogszabálynak meg- 
                      felelő átalakítása előkészítéséről gondoskodjanak.                                   
                      Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá- 
                      rozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
                      Határidő: 2013. június 30. 
                      Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                  Kelemen László jegyző 
 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítása                                                          
     E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jogszabály előírja, hogy min-
den társulást felül kell vizsgálni június 30. napjáig, ezért kell módosítani a megállapodást. A 
mellékletekben foglalt feladatellátásokban is van néhány önkormányzatnál változás, ezért ez 
is átvezetésre kerül. Új nevű társulás jön létre, a Pápa Környéki Önkormányzatok Feladatellá-
tó Társulás. A megállapodás június 30-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. július 1. napjától 
kell alkalmazni. Továbbiakban Takácsi lesz a gesztor, 50 települést fog össze, Pápával együtt. 
Ezt a módosítást el kell fogadnunk, hogy a működési engedélyes változások megtörténhesse-
nek. Ezt követően részletesen ismertette Kunszt Szabolcs elnök levelét, a megállapodás mó-
dosítást és annak egységes szerkezetét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmá-
nyozhattak. Javasolja a megállapodás módosítás és annak egységes szerkezete jóváhagyását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

          45/2013.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
          határozata: 

                      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Többcélú  
                      Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását és azt egységes szerke-  
                      zetben – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóvá- 
                      hagyja. 
                      A módosított Társulási Megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba, rendelke- 
                      zéseit 2013. július 1-től kell alkalmazni. 
                      A Megállapodás módosítás és egységes szerkezete a határozat mellékletét képe- 



6 
 

 

                      zi. 
                      Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
     Határidő: 2013. május 31. 
                      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 17 óra 32 perckor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


