
 
 

 

Szám: 327-7/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 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. július 22. 

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 

 
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
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./ Pályázat                                                                                                    Farkas Árpád                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                        polgármester 
 
2./ Homokbödöge Község Önkormányzat Településrendezési terve            Farkas Árpád                                                                                                                            
     módosítása                                                                                                 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 
döntésekről a soron következő képviselő-testületi ülésen fog beszámolni. 
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Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalásá-
ra. 
 
 

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:  Pályázat 
      E lő a d ó :       Farkas Árpád polgármester      
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az idén is pályázatot nyújtunk 
be II. Homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál megrendezésére. Benyújtottuk a programter-
vet és az adatlapot, melyet a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Köz-
hasznú Egyesület támogathatónak talált, befogadó nyilatkozatukat kiadták részünkre. A kö-
vetkező lépésként be kell szereznünk az árajánlatokat és ellenajánlatokat, s fel kell tölteni a 
pályázatunkat az MVH rendszerébe. A pályázat mellékleteként csatolni kell a képviselőtestü-
let határozatát is, melyet a következők szerint javasol meghozni: 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Európai Me-
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezeté-
nek végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
35/2013.(V.22.) VM rendelet és a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 
Közhasznú Egyesület által elfogadott pályázati adatlap alapján pályázatot nyújt be értékkel 
bíró helyi rendezvények támogatására az alábbiak szerint: 
ÚMVP intézkedés:              életminőség javító 
A fejlesztés tipusa:              közösségi célú fejlesztés 
Projekt irányultsága:            szolgáltatásfejlesztési 
A projekt megnevezése:   II. Homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál 
A megvalósítás helyszíne:   Homokbödögei Művelődési Ház 8563 Homokbödö- 
                                             ge, Kossuth u. 92., teljes egészében önkormányzati  
                                             tulajdonú ingatlan 
A rendezvény összköltsége 725.330-Ft, melyhez az Önkormányzat a nettó kiadások alapján 
670.000,-Ft támogatást igényel a pályázatban és 55.330,-Ft önerőt biztosít a költségvetés-
ében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és a 
pályázat benyújtására. 
Határidő: 2013. július 26. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy miért csak 670.000,-Ft támogatást lehet igényelni, 
amikor Homokbödöge lakosságszáma több, mint 670 fő. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy egy korábbi statisztikai létszámhoz 
köti az MVH az igényelhető támogatás mértékét, egy lakosra 1.000,-Ft összeget lehet igényel- 
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ni.. 
  
Hozzászólások: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester támogatja a határozat meghozatalát. 
 
Németh István képviselő szintén egyetért a határozati javaslattal. Elmondja, hogy pályázati 
támogatás nélkül az önkormányzat nem tudná megrendezni a néptáncfesztivált. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

       61/2013.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
       határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Straté-
giák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet és a Somló-
Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület által el-
fogadott pályázati adatlap alapján pályázatot nyújt be értékkel bíró helyi rendez-
vények támogatására az alábbiak szerint: 
ÚMVP intézkedés:              életminőség javító 
A fejlesztés tipusa:              közösségi célú fejlesztés 
Projekt irányultsága:            szolgáltatásfejlesztési 
A projekt megnevezése:   II. Homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál 
A megvalósítás helyszíne:   Homokbödögei Művelődési Ház 8563 Homokbödö- 
                                             ge, Kossuth u. 92., teljes egészében önkormányzati  
                                             tulajdonú ingatlan 
A rendezvény összköltsége 725.330-Ft, melyhez az Önkormányzat a nettó kiadá-
sok alapján 670.000,-Ft támogatást igényel a pályázatban és 55.330,-Ft önerőt 
biztosít a költségvetésében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció alá-
írására és a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2013. július 26. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

 
 
 
2./ N a p i r e n d :   Homokbödöge Község Önkormányzat Településrendezési terve módosí- 
                                 tása                                                                                                                                                               
     E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző testületi ülésen elfogad-
ták az Önkormányzat, a tervező és az Öreg-Séd Kft. turisztikai fejlesztés végrehajtását célzó, 
településrendezési terv módosításával kapcsolatos háromoldalú szerződést. A következő lé-
pésként a módosításról határozatot kell hozni, s meg kell határozni a partnerségi egyeztetés 
szabályait. Ezt követően részletesen ismertette a napirenddel kapcsolatos előterjesztést, me-
lyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javaslatokat vár, hogy milyen 
szervezeteket vonjanak be az egyeztetésbe. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
       
Ható Károly képviselő véleménye szerint mindenképpen be kell vonni az egyeztetésbe a 
turisztikai fejlesztésben érintett Öreg-Séd Kft-t. 
  
Rajkovics Attila képviselő javasolja, hogy az egyeztetésbe vonják be a „Homokbödögéért” 
Közalapítványt és a fejleszteni kívánt terület szomszéd tulajdonosát, a Natura 2000 Kft-t. 
  
Németh István képviselő javasolja, hogy a határozati javaslatot a hozzászólásokban elhangzott 
kiegészítésekkel fogadja el a testület. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         62/2013.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy       
                         Homokbödöge község településszerkezeti tervét, szabályozási tervét és helyi  
                         építési szabályzatát módosítja, a homokbödögei 0102/15  hrsz-ú, külterületi  
                         ingatlan különleges turisztikai területbe sorolása érdekében, ahol lehetőséget  
                         kíván biztosítani turisztikai beruházás keretében falusi szálláshely kialakításá-  
                         ra. 
                         A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település- 
                         fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te- 
                         lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. ren- 
                         delet 29. §-a alapján, a településrendezési eszközök módosításának vonatkozá-   
                         sában meghatározza az egyeztetési eljárásban alkalmazandó partnerségi  
                         egyeztetés szabályait. 
                         A Partnerségi egyeztetés szabálya a határozat mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. augusztus 5. 
                         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 19 óra 28 perckor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


