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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 7. 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. augusztus 7. 

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, 

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 csak Ható Károly képviselő hiányzik, 
aki előzetesen bejelentette, hogy tűzifáját szállítják a házához, s nem tud megjelenni a mai 
ülésünkön.. 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./ Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet         Kelemen László                                                
     módosítása                                                                                                       jegyző 
 
2./ A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házas-       Kelemen László                                                
     ságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fize-                jegyző 
     tendő díjak mértékéről szóló rendelet 
                                                                                                   
3./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fi-         Farkas Árpád       
     zetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása              polgármester      
 
4./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás           Farkas Árpád                                               
     Alapító Okiratának módosítása                                                                   polgármester                             
 
5./ Vegyes ügyek                                                                                               Farkas Árpád                                               
                                                                                                                                                     polgármester   
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirend-
re tett javaslatot 4 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 4 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 44/2013.(V.30.), 47/2013.(VI.3.), 48 és 49/2013.(VI.10.), 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59 és 60/2013.(VI.27.) számú, lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 
 

Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntések: 1 fő részére szociális ét-
keztetés engedélyezése; 1 fő részére szülési segély megállapítása; 1 fő temetési segély kérel-
me elutasítása. 

 
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:  Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet módosí- 
                               tása                                                                                                                                                         
     E lő a d ó :       Kelemen László jegyző 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését, 
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy az alkalmi munkáról a kérelmező nyilatkozatát elfo- 
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gadja a szociális kérelemmel kapcsolatban a testület? Mert ez nincs a tervezetben. 
 
 Válasz: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester válaszában elmondja, hogy az alkalmi munkát is hivatalosan 
be kell jelenteni, arról is van a kérelmezőnek igazolása. Támogatja a rendelet-tervezet elfoga-
dását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          11/2013.(VIII.21.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
          nek önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról  

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2./ N a p i r e n d :   A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  
                                 engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mér- 
                                 tékéről szóló rendelet                                                                                                                                                                         
     E lő a d ó :  Kelemen László jegyző                         
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését, 
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólások: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester véleménye szerint nem kellene a házasulandóktól többet 
kérni, mint amennyit az anyakönyvvezetőnek kifizetünk. 
  
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nem egy nagy összeg van a 
rendelet-tervezetben, ezt a házasulandók ki tudják fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötést akarnak. Az időpontra nézve úgyis a térítésmentesség lép be, ha valamelyik 
homokbödögei lakos. 
 
Némethi Kálmán alpolgármester elmondja, hogy meggyőzte az előtte szóló képviselő, 
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          12/2013.(VIII.21.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                           nek önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül  
                       történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fize- 
                       tendő díjak mértékéről  
                      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 ismerteti a jegyző úr rendelet-tervezethez készített elő-
terjesztését, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a rende-
let-tervezet elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, az előzetes hatásvizsgálatban az van, 
hogy a rendelet végrehajtása az önkormányzat működési bevételeit csekély mértékben növeli. 
Szerinte inkább csökkenti, mert a házi segítségnyújtásért kevesebb pénzt kapunk. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a házi segítségnyújtásért valóban naponta 
50,-Ft-tal kevesebb térítést kapunk, de a szociális étkezők többen vannak, s nekik ugyanekko-
ra összeggel nő a térítési díjuk. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

          13/2013.(VIII.21.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                           nek önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és           
                       az ellátásokért fizetendő díjak megállapításáról  
                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
4./ N a p i r e n d:  Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító           
                               Okiratának módosítása                                                                    
     E lő a d ó :       Farkas Árpád     polgármester      
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Hegyi Zoltán Társulási Tanács elnöke előter-
jesztését, az Alapító Okirat módosítására vonatkozó tervezetet, valamint Fodor Béla polgár-
mester úr levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy az inkasszó milyen esetre vonatkozik? Mit és 
mennyit fizetünk a társulásnak? Szerinte az alapító okiratot egységes szerkezetben kellene 
látni, s a társulási megállapodással együtt kellene átnézni. 
 
Válasz: 
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Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy a társulás alakításakor vállaltunk egy 
összeg fizetését, melyhez a működési költségek járulnak hozzá. Hogy hol tart ezen fizetési 
kötelezettség törlesztése, azt nem tudja megmondani, a pénzügyes kollégákkal megnézeti, s 
utólag tájékoztatja a testületet. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester javasolja, hogy az Alapító Okirat módosításáig napolják el 
annak tárgyalását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         63/2013.(VIII.7.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Győr Nagytérségi  
                         Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának tárgyalását  
                         annak módosításáig elnapolja.                                                                   
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. augusztus 31. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
 
5./ N a p i r e n d:  Vegyes ügyek                                                                           
     E lő a d ó :       Farkas Árpád     polgármester      
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Ingatlan árverési hirdetmény 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a testület a homokbödögei 92/4 hrsz-ú, kivett be-
építetlen terület művelési ágú, 8143 m2 területű ingatlanát árverésen el kívánja idegeníteni. 
Előzetesen már megbeszélték ennek részleteit, melynek alapján összeállt az árverési hirdet-
mény. Ezt követően részletesen ismerteti a hirdetményt. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő javasolja, hogy a hirdetményt az önkormányzat honlapján és hirde-
tő tábláján tegyék közzé. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         64/2013.(VIII.7.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lé- 
                         vő, homokbödögei 92/4 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 8143  
                         m2 területű ingatlanát árverésen elidegeníti. 
                         Az árverési hirdetmény a határozat mellékletét képezi. 
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                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az árverési hirdetményt az önkormányzat   
                         honlapján és hirdető tábláján tegyék közzé. 
                         Határidő: 2013. augusztus 15. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
b) Homokbödögei falunap szervezése 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2013. augusztus 17-i faluna-
pon az italok árusítását nem vállalták a homokbödögei kocsmárosok, így a nagyteveli Bódai 
Attila lépett a helyükbe. Sok szereplő visszamondta a fellépést, mert egyrészt betegek lettek, 
másrészt van ahol búcsú lesz, s anyakönyvvezetői munka is akadálya a fellépésnek. Hét végé-
ig a programok összeállnak. A hangosítást a Bódai Tibor vállalta, minimális térítés ellenében. 
A Pápai Könyvtár jövő hét elejére megcsinálja a plakátokat és meghívókat. A színpadot 
Nagytevelről átszállíttatja a polgármester úr részünkre. Birka, vad és hal alapanyagokat bizto-
sítunk a bográcsos főzéshez. Délelőtt sport- és gyermek programok, ügyességi játékok lesz-
nek, délután lesz a kulturális műsor. A költségekhez kb.20 ezer Ft hiányzik még, megpróbál 
támogatókat keresni. Simon Pál rendelkezik egy régi Ikarusz autóbusszal, mellyel sétabuszo-
zást vállal. Modell autóversenyzés bemutató is lesz, a fiatalok a labdarúgó pálya mögött alakí-
tották ki az autópályát. A délelőtt folyamán légpuska lövészet is megrendezésre kerül. A 
homokbödögei néptáncosok is fellépnek. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő javasolja, hogy a polgármester úr falunap szervezésével 
kapcsolatos tájékoztatóját vegye tudomásul a testület. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Árpád pol- 
                         gármester homokbödögei falunap szervezésével kapcsolatos tájékoztatóját tu- 
                         domásul veszi. 
 
 
c) Logopédiai megállapodás 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az idei évtől homokbödögei pe-
dagógust szeretnének megbízni a logopédiai oktatás végzésével, hasonló költségekkel, mint 
korábban. Annyival kedvezőbb a helyzet, hogy útiköltséget nem kell neki fizetni. Ezt követő-
en részletesen ismertette a megállapodás-tervezetet. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő javasolja a megállapodás-tervezet elfogadását, valamint a 
polgármester úr felhatalmazását annak aláírására. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         65/2013.(VIII.7.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a homokbödögei 

beszédhibás óvodás gyermekek logopédiai ellátásával kapcsolatos, Erdősné 
Somogyi Szilvia Homokbödöge, Arany János u. 8. sz alatti lakossal kötendő, 
2013. augusztus 7. napján kelt megállapodás-tervezetet elfogadja.  

                         A megállapodás-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
                         Felhatalmazza Farkas Árpád polgármestert a megállapodás aláírására. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. augusztus 31. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a homokbödögei temető három 
felekezet tulajdonában van. A temető gondozását mégis az önkormányzat végzi. Szükséges 
lenne egy megállapodás a felek között. A katolikus és evangélikus felekezet vállalta a gondo-
zás minimális költségeit, míg a reformátusok udvarias levélben jelezték, hogy saját erőből 
oldják majd meg a temető gondozását. 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal levelekkel értesítette a 
testületünket, hogy a vagyongazdálkodási tervekkel, valamint a vagyonrendelet 
megalkotásával kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárásokat lezárta, mivel a képviselő-
testület a hiányosságokat és jogszabálysértéseket megszüntette. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvényt módosította az Országgyűlés. A köznevelési 
intézményekben a rendszergazda, pszichológus alkalmazása nem kötelező, s így központilag 
nem is finanszírozott. Ahol dajka áll alkalmazásban, ott takarítónőt sem kell külön 
alkalmazni. 
 
A 38/2013.(VII.31.) BM. rendelet alapján, a szerkezetátalakítási alapból Homokbödöge 526 
ezer Ft támogatásban részesül. 
 
Adásztevel Község Önkormányzata kiírta az óvodavezetői pályázatot a központi intézményre, 
mivel a vezető óvónő megbízása augusztus 15. napján lejár. 
 
Az Ugodi Iskola 4 millió Ft feletti költséget mutatott ki Önkormányzatunk felé, melynek egy 
része a tavaly decemberi áthúzódó bérekből, másik része dologi kiadásokból keletkezett. Csak 
az a furcsa, hogy félévkor és háromnegyed évkor nem mutattak ki a hiányokból semmit 
önkormányzatunk felé. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 



9 
 

 

Némethi Kálmán alpolgármester javasolja, hogy tételesen át kell nézni az iskolánál a 
számlákat, rá kell szánni az időt. Szerinte nem jogos a követelésük. 
 
Németh István képviselő egyetért az alpolgármester úrral. Javasolja, hogy a polgármester úr 
tájékoztatóját vegyék tudomásul. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Árpád pol- 
                         gármesteri tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
 
 
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 20 óra 29 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


