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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12. napján 18 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. szeptember 12. 

napján 18 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 
- Pósa Istvánné költs. főea. 
- 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./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése mó-          Farkas Árpád 
     dosítása                                                                                                          polgármester 
                                                                                                   
2./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési            Farkas Árpád 
     gazdálkodásáról tájékoztató                                                                          polgármester 
 
3./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás              Farkas Árpád                                               
     Alapító Okiratának módosítása                                                                       polgármester                             
 
4./ 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: 
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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 61 és 62/2013.(VII.22.), 63, 64, 65 és 66/2013.(VIII.7.) számú, lejárt ha-
táridejű 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 temetési se-
gély megállapítása. 

 
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:  Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése módosítása                                                   
     E lő a d ó :       Farkas Árpád polgármester     
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testületnek 
módosítania kell a 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatait az év közben 
kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. Át kell vezetni a Pápai 
Többcélú Kistérségi Társulás szervezeti változását is. A hivatal elkészítette a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően 
részletesen ismertette a rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy nem szerepel az előirányzat 
változások között Ugod Önkormányzatának az iskola vonatkozásában keletkezett tartozás.  
 
Válasz: 
 
Pósa Istvánné költségvetési főelőadó válaszában elmondja, hogy egy évben kétszer kerülnek  



4 
 

 

módosításra az előirányzatok, a második év vége felé lesz, ebben fog szerepelni. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az ÖNHIKI rendszerét he-
lyettesítő pályázat miatt érdemes lenne módosítani az előirányzatot. 
 
Válasz: 
 
Pósa Istvánné költségvetési főelőadó válaszában elmondja, hogy a pályázatban is az I. féléves 
beszámoló adatai szerepelnek. A pályázatnak szeptember 30-a a határideje, szöveges részt is 
kell csatolni hozzá. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester elmondja, hogy az új előirányzat több, mint 5 millió Ft-tal 
több az eredetinél. Ez mind pótelőirányzat? 
 
Válasz: 
 
Pósa Istvánné költségvetési főelőadó válaszában elmondja, hogy igen, mind pótelőirányzat, 
amit a foglalkozást helyettesítő támogatásra, bérkompenzációra, nyári szociális étkeztetésre 
kaptuk. Házi segítségnyújtásra is kaptunk közel 500 e. Ft-ot, de ez még nem szerepel az elői-
rányzatok között. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy mi az a – 857 e. Ft a függő bevételeknél? 
 
Válasz: 
 
Pósa Istvánné költségvetési főelőadó válaszában elmondja, hogy a fizetések kerülnek a füg-
gők közé, ez a következő hónapban a bérfeladás lekönyvelésével eltűnik. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

         14/2013.(IX.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
nek önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. évi   
költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2./ N a p i r e n d :   Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési gaz-           
                                 dálkodásáról tájékoztató                                                                           
     E lő a d ó :  Farkas Árpád polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartási törvény 
szerint a polgármesternek tájékoztatni kell a képviselő-testületet az önkormányzat éves gaz- 
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dálkodásának I. félévi helyzetéről. A képviselők a tájékoztatót előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztatót, melyet a képviselők 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a tájékoztató elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólások: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy mi volt a működési célú pénzeszköz átvétele 
egyéb szervektől, s hová lett átcsoportosítva? 
  
Ható Károly képviselő hozzászólásában elmondja, hogy üdülő szálláshely-szolgáltatás 
szakfeladaton 222 e. Ft plusz előirányzat szerepel. 
 
Válasz: 
 
Pósa Istvánné költségvetési főelőadó válaszában elmondja, hogy a kamara néptánc fesztivál 
bevételi előirányzata az, de nem jó helyre könyvelték, át kellett tenni az 1.3. sorra. 
A módosított előirányzatoknak általában többnek kell lennie. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         67/2013.(IX.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge  
                         Község Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót el- 
                         fogadja. 
                         A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. szeptember 27. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
 
3./ 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 2013. 
augusztus 28. napján kelt előterjesztését és az Alapító Okirat módosítását, melyet a képvise-
lők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelő-
en, a Társulás Alapító Okiratának módosítását fogadják el. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Némethi István képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Egyidejűleg javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármester urat a módosított Alapító Okirat, valamint a felhatalmazó le-
vél aláírására azzal, hogy a Társulási Tanács részére ez a dokumentum akkor kerül majd meg-
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küldésre, amikor a Társulási Tanács az önkormányzat fizetési kötelezettségének elmulasztása 
miatt az önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatóhoz beszedési megbízás benyújtására vonat-
kozó határozatát az önkormányzat részére megküldte.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         68/2013.(IX.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Győr Nagytérségi  
                         Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítá- 
                         sát az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felhatalmazza Farkas Árpád polgármestert a módosított Alapító Okirat, vala-
mint a felhatalmazó levél aláírására azzal, hogy a Társulási Tanács részére ez 
a dokumentum akkor kerül majd megküldésre, amikor a Társulási Tanács az 
önkormányzat fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt az önkormányzat 
pénzforgalmi szolgáltatóhoz beszedési megbízás benyújtására vonatkozó ha- 
tározatát az önkormányzat részére megküldte.  
Az előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 

                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. szeptember 27. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
 
4./ N a p i r e n d:  Vegyes ügyek                                                                           
     E lő a d ó :       Farkas Árpád     polgármester      
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) KFANO 2013. I. félévi gazdálkodásról tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy az államháztartási törvény szerint a polgármester-
nek tájékoztatni kell a képviselő-testületet a nemzetiségi intézmény éves gazdálkodásának I. 
félévi helyzetéről. Időközben az intézmény megszűnt, új néven átszervezésre került. A képvi-
selők a tájékoztatót előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen is-
merteti a tájékoztatót és az előirányzat módosításokat. Javasolja, hogy a tájékoztatót fogadják 
el. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy az alkalmazottak térítésénél miért olyan kevés 
a bevételi teljesítés? Milyen összeggel tartozunk Adásztevel és Ugod Önkormányzatának? 
 
Válasz: 
 
Pósa Istvánné költségvetési főelőadó válaszában elmondja, hogy a bevételi előirányzat maga-
san lett itt tervezve, az alkalmazottak kevesebbet étkeznek a vártnál. Az óvodával kapcsolat-
ban készítettek egy elszámolást augusztus 31-i zárással, de mindig jön hozzá valami, amit 
még bele kell dolgozni. Mindenki a másik önkormányzat elszámolására vár. Az elszámolást 
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az is bonyolítja, hogy a normatíva 8 hónapra kerül lebontásra, az intézményi átszervezés pe-
dig félévkor lezárult. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         69/2013.(IX.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartá- 
                         sú Adászteveli Napköziotthonos Óvoda 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló  
                         tájékoztatót elfogadja. 
                         A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. szeptember 27. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
b) Adászteveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodája beszámolója a 2012/2013. nevelési év   
     munkájáról 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 
Homokbödögei Tagóvodájának 2012/2013. nevelési év munkájáról szóló beszámolót, melyet 
a képviselők előzetesen megismerhettek. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót fogadják 
el. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         70/2013.(IX.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli  
                         Óvoda Homokbödögei Tagóvodájának 2012/2013. nevelési év munkájáról  
                         szóló, 2013. augusztus 7. napján kelt beszámolóját elfogadja. 
                         A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. szeptember 27. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
c) Logopédiai megállapodás 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző testületi ülésen 
elfogadta a testület Erdősné Somogyi Szilvia logopédussal kötött logopédiai megállapodást. 
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Javasolja, hogy a határozatot vonják vissza, a megállapodást mondják fel, mert azt nem az 
önkormányzatnak, hanem az Adászteveli Óvodának kell megkötni. A másik fél is egyetért a 
megállapodás felmondásával, s már meg is született az új megállapodás. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         71/2013.(IX.12.) 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 kötött, 
2013. augusztus 7. napján kelt megállapodást felmondja, a megállapodás-
tervezetet jóváhagyó, 65/2013.(VIII.7.) határozatát visszavonja. 

                         A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                         Határidő: 2013. szeptember 27. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
 
d) Pályázat – „Itthon vagy – Magyarország szeretlek”     
     
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy BM rendelet alapján 
önkormányzatunk pályázatot nyújtott be. A rövid határidő – szeptember 5-ig lehetett rögzíteni 
az ebr 42 rendszerben, majd másnapig postára adni – miatt nem lehetett megvárni e testületi 
ülést, de utólag kéri a pályázat benyújtásának megszavazását. A pályázat lényege: 150 e. Ft-ra 
lehetett pályázni, három feltételt kell teljesíteni:               
1./ szeptember 28. napján valamilyen rendezvényt kell szervezni, 
2./ szeptember 29. napján, országosan ugyanabban az időpontban tábortüzet kell gyújtani, 
3./ az arculati elemeket meg kell jeleníteni a meghívókon, plakátokon, rendezvényen. 
Homokbödögén a fenti napon a néptáncosok adnak műsort, a helyi alkotók munkáiból 
kiállítást fogunk szervezni. Vasárnap este, 21 és 22 óra között Szent Mihály napi őrtüzet 
gyújtanak, s a program során a hétvége arculati elemeit használják. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ható Károly képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja a testületnek, hogy 
hatalmazza fel a polgármester urat, hogy – nyertes pályázat esetén – a rendezvény 
megszervezéséről gondoskodjon.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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                         72/2013.(IX.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 

      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge  
      Község Önkormányzat „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” BM. pályázati  

kiírásra pályázatot nyújtott be. Az Önkormányzat a pályázati feltételek 
teljesítését vállalja. Felhatalmazza Farkas Árpád polgármestert, hogy – 
nyertes pályázat esetén – a rendezvény megszervezéséről gondoskodjon.  

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
                          Határidő: 2013. szeptember 27. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
e) Ingatlan árverés 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy – az önkormányzat döntésének 
megfelelően – a homokbödögei 92/4 hrsz-ú, az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi 
ingatlan árverésre került. Az árverés eredménytelennek bizonyult, nem fizette senki be a bá-
natpénzt, s nem jelent meg licitáló az árverésen. Javasolja, hogy 550 e. Ft kikiáltási árral, 
10.000,-Ft-os licitlépcsővel és 55.000,-Ft-os bánatpénzzel újra hirdessék meg az ingatlan el-
adását. A jegyző úr elkészítette az árverési hirdetmény tervezetét, melyet ezt követően részle-
tesen ismertet. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester támogatja az ingatlan újbóli árverésre bocsátását. Javasolja, 
hogy az árverést hirdessék meg a SZUPERINFO újságban. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 
                         73/2013.(IX.12.) 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. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az árverési hirdetményt az önkormányzat   
                         honlapján és hirdető tábláján tegyék közzé, s a SZUPERINFO újságban is hir- 
                         dettessék meg. 
                          Határidő: 2013. szeptember 20. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
f) Együttműködési megállapodások 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a köznevelési törvény alapján az 
érettségizőknek 50 órás közösségi szolgálatot kell teljesíteni. Homokbödöge Község 



10 
 

 

Önkormányzatát megkereste a Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a Pápai 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola, s megküldték az együttműködési 
megállapodás tervezeteket. Javasolja, hogy fogadják el a megállapodásokat, s hatalmazza fel a 
testület, hogy az iskolákkal az együttműködési megállapodásokat aláírja, hogy a 
homokbödögei fiatalok saját településükön tudják teljesíteni a törvényben előírt 
kötelezettségüket. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodásokat. 
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 határozatait: 
 
                         74/2013.(IX.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Türr István Gim- 
                         názium és Kollégiummal, a homokbödögei tanulók 50 órás közösségi szolgá- 
                         lat kötelezettségének teljesítésére kötendő Együttműködési megállapodást el- 
                         fogadja.  
                         Felhatalmazza Farkas Árpád polgármestert az Együttműködési megállapodás 
                         aláírására. 
                         Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
                          Határidő: 2013. szeptember 27. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
                         75/2013.(IX.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Mezőgaz- 
                         dasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolával, a homokbödögei tanulók 50  
                         órás közösségi szolgálat kötelezettségének teljesítésére kötendő Együttműkö- 
                         dési megállapodást elfogadja.  
                         Felhatalmazza Farkas Árpád polgármestert az Együttműködési megállapodás 
                         aláírására. 
                         Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
                          Határidő: 2013. szeptember 27. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
g) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Kunszt Szabolcs elnök elő-
terjesztését és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, melyet a képviselők 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
Németh István képviselő javasolja, hogy a társulási megállapodás módosítását és annak 
egységes szerkezetét - az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően - hagyják jóvá. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         76/2013.(IX.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki  
                         Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás módosítását 
                         és annak egységes szerkezetét - az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően -       
                          jóváhagyja.  
                          Felhatalmazza Farkas Árpád polgármestert a megállapodás aláírására. 
                          Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás a határozat mellékle- 
                          tét képezi. 
                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
                          Határidő: 2013. szeptember 27. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
h) Vízkárelhárítási terv 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal vízkár elhárítási feladatokkal kapcsolatos levelét. 
Elmondja, hogy a vízkár elhárítási terv elkészítése kb.150 e. Ft-ba kerül. Homokbödöge 
Önkormányzata forráshiányos, költségvetéséből jelenleg nem tud e célra forrást 
átcsoportosítani. Javasolja a testületnek, hogy hozzanak határozatot arról, hogy a vízkár 
elhárítási terv elkészíttetéséről gondoskodnak, ha lesz rá költségvetési forrásuk. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         77/2013.(IX.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge  
                          község vízkár elhárítási terve elkészíttetéséről – költségvetési forrás rendel- 
                          kezésre állása esetén – gondoskodik. 
                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
                          Határidő: 2013. szeptember 27. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
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i) Pályázat benyújtása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelent a megyei 
önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet. Javasolja a 
testületnek, hogy nyújtsanak be pályázatot a kiegészítő támogatásra. Az adatlapokat a féléves 
beszámoló alapján kell kitölteni, s szöveges indoklás is kell majd hozzá. A pályázat 
benyújtásának határideje szeptember 30. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester támogatja a javaslatot, mert az önkormányzatnak 
forráshiányos a költségvetése. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         78/2013.(IX.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                          Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete működőképessége  
                          megőrzése céljából, a megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormány- 
                          zatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatá- 
                          sáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be.  
                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a pá- 
                           lyázat benyújtásáról gondoskodjanak. 
                          Határidő: 2013. szeptember 30. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az 50/2013.(VII.15.) EMMI 
rendelet alapján az Adászteveli Óvodára nem tudtuk megpályázni a nemzetiségi támogatást, 
mert nem feleltünk meg a kiírt feltételeknek. A működési bevételekkel csökkentett 
bevételünkből az állami támogatás aránya meghaladta a 60 %-ot. 
 
Adászteveli Óvoda volt intézményvezetőjének a megbízatása 2013.08.15. napjáig tartott, meg 
kellett hirdetni a pályázatot. Egyedül a Bakonyjákói Tagóvoda vezetője, Hegedüsné Patyi 
Edina adta be a pályázatát, neki van az óvónők közül intézményvezetői végzettsége. Jelenleg 
a véleményezési eljárás zajlik. Ezt követően, október 6. után Adásztevel Község 
Önkormányzata bírálja el a pályázatot. 
 
A Nemzeti Köznevelési törvény módosításra került. A korábban előírt óvodapszichológus, 
rendszergazda (informatikus), takarító foglalkoztatása nem kötelező és nem is finanszírozott. 
 
A Pápai Jókai Mór Könyvtár jelzett önkormányzatunk felé, hogy egy fellépő finanszírozását 
tudja vállalni. Operett műsor és cigányzenekar közül lehet választani. Greznár Zoltán 
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cigányzenekarát kértük a homokbödögei idősek napjára, amit október 19. napján tartanánk 
meg. 
 
Októberben indul az EU Élelmiszersegély-program II. fordulója. Egy fő rászoruló minimum 5 
kg, maximum 25 kg élelmiszert kaphat. A csomagban lisztet, durum spagettit, omlós kekszet 
és nyírfacukrot biztosítanak. Október 17-én lehet átvenni a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatától az élelmiszert, s az 
önkormányzat ezt követően osztja szét a rászorulók között. 
 
Az Ugodi Iskola finanszírozással kapcsolatban elmondja, hogy a 2012. évi 12. havi munkabér 
a KLIK-nél jelentkezett, ezért ezzel csökkent az önkormányzatunk által fizetendő támogatás. 
Az Ugodon tevékenykedő belső ellenőrök a bejáró gyermekek normatíváját is vizsgálták. Itt 
is egy létszámnak megfelelő összeggel csökkent a tartozásunk. Így kb. 1.200 e. Ft-ot kell 
majd fizetnünk. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az ugodi elszámolásnál 
köztudott, hogy a gáz- és vízfogyasztás nincs leválasztva a konyhánál, ahol önkormányzati 
rendezvényeket is gyakran tartanak. Javasolja, hogy az önkormányzatunknak járó összeg 
felosztásánál a KLIK-nél jelentkezett béreket és járulékait vonják le, így több pénz jut az 
egyes önkormányzatoknak. Javasolja, hogy a polgármester úr tájékoztatóját vegyék 
tudomásul. 
 
Németh István képviselő javasolja, hogy a cigányzenekart fogadják meg az est hátralévő 
részére is, ne csak a könyvtár által finanszírozott 50 perces műsorra jöjjenek el. Jó lenne egy 
énekest is felkérni melléjük, az teremtene jó hangulatot, ha a nótákat énekelnék. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 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 19 óra 18 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


