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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20. napján 18 óra 30 
perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20. 

napján 18 óra 30 perckor 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 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./ Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet                                      Kelemen László                                                                                     
                                                                                                                                jegyző 
 
2./  Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. háromnegyedévi                  Farkas Árpád 
      költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató                                          polgármester 
 
3./ Köztemető üzemeltetése és fenntartása                                                        Farkas Árpád 
                                                                                                                            polgármester 
 
4./ Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvoda-               Farkas Árpád 
      fenntartó Társulás 2013. évi költségvetése finanszírozása                           polgármester 
 
5./ Járási kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok                Farkas Árpád 
     tervezete                                                                                                         polgármester 
                                       
6./ Vegyes ügyek                                                                                                Farkas Árpád 
                                                                                                                            polgármester 
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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. 
 
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: 
 

 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a je-
lentést a 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 és 80/2013.(IX.12.), 
81/2013.(IX.13.), 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 és 90/2013.(X.14.) számú, lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 

Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testüle-
ti ülés között, átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés. 
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 :  Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet                                       
     E lő a d ó :         Kelemen László  jegyző                                                                                   
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László jegyző részletesen ismertette a rendelet-tervezethez készített előterjesztését 
és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Java-
solja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád polgármester véleménye szerint a rendelet-tervezetben szereplő határidők 
jók, a kérelmezők decemberben benyújthatják a kérelmeiket, s a testületnek is lesz 15 napja a 
kérelmek elbírálására. Kéri a rendelet-tervezet elfogadását.  
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

         16/2013.(XI.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
nek önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabá-
lyairól.  

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2./ N a p i r e n d :    Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. háromnegyedévi költ-            
                                   ségvetési gazdálkodásáról szóló 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 
gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről. A képviselők a tájékoztatót előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztatót. Elmondja, 
hogy a kiadások és bevételek arányosan alakultak az eltelt időszakhoz. Javasolja a tájékoztató 
elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.2. során 
milyen bevétel érkezett, amit nem terveztünk? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy az étkezési díjakkal kapcsolatos 
társulási pályázat bevétele, amit nem lehetett előre tervezni. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         91/2013.(XI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének határozata: 

  Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge 
Község Önkormányzat 2013. háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatót elfogadja.     

  A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.                                       
  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2013. december 5. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Köztemető üzemeltetése és fenntartása                                                         
     E lő a d ó :         Farkas Árpád     polgármester      
     (Írásbeli előterjesztés.) 
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Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a VM. Kormányhivatal fel-
hívta azoknak az önkormányzatoknak a figyelmét, amely településeken az egyházak a teme-
tők tulajdonosai, hogy megállapodást kell kötni az egyházzal, majd ezt követően a temető 
használatának rendjéről önkormányzati rendeletben kell rendelkezni. A homokbödögei temető 
tulajdonos egyházakkal megtörtént az előzetes egyeztetés, melynek alapján elkészültek a 
megállapodások. Az érintett egyházak helyi képviselőivel a megállapodásokat aláírták. A 
megállapodások másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt köve-
tően részletesen ismertette megállapodásokat. Javasolja, hogy a testület a megállapodásokat 
hagyja jóvá. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy a megállapodás-tervezeteket előzetesen a testület 
részletesen átbeszélte, ezek a tervezetek kerültek aláírásra, ezért támogatja a megállapodások 
jóváhagyását. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 
                         92/2013.(XI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének határozata: 

  Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge 
Református Egyházzal, a Homokbödöge 485 hrsz-ú temető fenntartására, 
üzemeltetésére kötött,  2013. november 12. napján kelt megállapodást jóvá-
hagyja.  

  A megállapodás a határozat mellékletét képezi.                                       
  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2013. december 5. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 

 
 

                         93/2013.(XI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének határozata: 

  Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge 
Evangélikus Egyházzal, a Homokbödöge 484 hrsz-ú temető fenntartására, 
üzemeltetésére kötött,  2013. november 12. napján kelt megállapodást jóvá-
hagyja.  

  A megállapodás a határozat mellékletét képezi.                                       
  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2013. december 5. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
       
                          94/2013.(XI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                          tének határozata: 

   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugod Római 
Katolikus Plébánia Homokbödögei Leányegyházával, a Homokbödöge 483 
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hrsz-ú temető fenntartására, üzemeltetésére kötött,  2013. november 12. 
napján kelt megállapodást jóváhagyja.  

  A megállapodás a határozat mellékletét képezi.                                       
  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2013. december 5. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d :  Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenn-               
                                 tartó Társulás 2013. évi költségvetése finanszírozása                            
     E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a társulás 2013. július 1. nap-
jával alakult meg. Normatív finanszírozása augusztus végén változott meg, ezért csak most 
állt össze a költségvetése, mely magába foglalja az Adászteveli Óvoda költségvetését, ezen 
belül a székhely óvoda és a két tagóvoda költségvetését. Az első féléves számokból indultak 
ki a pénzügyes kollegák, ezeket tervezték be. A pedagógusok illetménye kiegészítésre került. 
A költségvetést Társulási Tanács már elfogadta, melyet képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismertette a költségvetést. Elmondja, hogy a tár-
sulási megállapodás 11.2 pontja alapján az érintett fenntartó önkormányzatok 2013. évben 
finanszírozási megállapodást kötnek a társulás, azon belül pedig a nemzetiségi óvoda működ-
tetésére. A Társulási Tanács által elfogadott megállapodást a fenntartó önkormányzatok kép-
viselő-testületei hagyják jóvá. A megállapodás rögzíti, hogy ki milyen költségek viselésére 
kötelezett. Az Önkormányzatok a Társulásnak fizetik a hozzájárulásukat és a társulás adja át 
az óvodának. A finanszírozást havi szinten teljesítik. Nem tervezett, váratlan kiadás esetén a 
megállapodás lehetőséget ad a havi előleg összegétől való eltérésre, hogy ne kelljen minden 
esetben arra felhatalmazást kérni a testületektől. Az 1. számú melléklet taglalja, hogy a havi 
előlegeket milyen összegekkel kell teljesíteni az önkormányzatoknak. Homokbödögénél az 
önkormányzati hozzájárulás óvodai és társulási hozzájárulásra, valamint a szociális és iskolai 
étkeztetés hozzájárulására bomlik. Németbányánál azért nem látható Önkormányzati hozzájá-
rulást, mert Németbánya csak a társulási tanács működési költsége ráeső részét utalja a Társu-
lásnak, a működéshez szükséges költséget pedig Bakonyjákónak, és Bakonyjákó egyben telje-
sít Adásztevel felé. A képviselők a megállapodást előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Ezt követően részletesen ismerteti a finanszírozási megállapodást, melynek jóváhagyását ja-
vasolja. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy Adásztevel az óvodához nem járul hozzá? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a finanszírozási megállapodás melléklete 
az idei évben fizetendő előlegeket tartalmazza. Adásztevel Község Önkormányzata előlegezte 
meg a társult önkormányzatok helyett az Adászteveli Óvoda működéséhez szükséges fedeze-
tet, neki kell a társult önkormányzatoknak visszafizetni a megelőlegezett összeget. Ezért nem 
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szerepel Adásztevel a mellékletben. A jövő évi mellékletben már minden fenntartó önkor-
mányzat szerepelni fog. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                          95/2013.(XI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                          tének határozata: 

       Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel, Ba- 
       konyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenntartó Társulása fenntartá- 
        si és működési költségei viselésére kötött, 2013. november 6. napján kelt fi- 
        nanszírozási megállapodást jóváhagyja. 
        A megállapodás a határozat mellékletét képezi.                   

   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                           Határidő: 2013. december 5. 
                           Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                         Kelemen László jegyző 
 
 
 
5./ N a p i r e n d :  Járási kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok ter-                   
                                 vezete                                                                                                          
     E lő a d ó :       Farkas Árpád     polgármester      
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Dr. Vajda Viktória fő-
igazgató levelét és a 2014/2015. tanévre szóló, Pápai Járás kötelező felvételt biztosító általá-
nos iskolai körzethatár-tervezetet. Elmondja, hogy minden tanévben meg kell újítani ezt a vé-
leményt. Homokbödögére, Adásztevelre, Bakonykoppányra, Bakonyszücsre, Nagytevelre és 
Ugodra vonatkozóan továbbra is az ugodi iskola, homokbödögei és adászteveli tagiskola kerül 
kijelölésre, mint kötelező felvételt biztosító intézmény. Javasolja körzethatár-tervezet elfoga-
dását.  
Kéri a megjelenteket, 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: 

 
                          96/2013.(XI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                          tének határozata: 

       Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015. tan-  
       évre szóló, Veszprém megye – Pápai Járás kötelező felvételt biztosító általá- 
       nos iskolai körzethatárai tervezetét elfogadja.  
       A tervezet a határozat mellékletét képezi. 
       Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.                    

                          Határidő: 2013. november 29. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
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6./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
     E lő a d ó :         Farkas Árpád     polgármester      
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) KFANO 2013. háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásáról tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartási törvény 
szerint a polgármesternek tájékoztatni kell a képviselő-testületet a Közös Fenntartású 
Adászteveli Napköziotthonos Óvoda éves gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről. A 
képviselők a tájékoztatót előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A KFANO már 2013. 
június 30. napjával megszűnt, de a bérek és járulékaik költsége júliusban jelentkezett, ezért 
kellett tájékoztatót készíteni. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztatót. Javasolja a 
tájékoztató elfogadását. 
Kéri a megjelenteket, 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: 

 
                          97/2013.(XI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                          tének határozata: 

  Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartá-
sú Adászteveli Napköziotthonos Óvoda 2013. háromnegyedévi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.     

  A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.                                       
  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2013. december 5. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
b) Könyvtárellátási szolgáltatás  
     
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Pálmann Judit igazgató 
levelét és a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről szóló megállapodást. 
Elmondja, hogy a megyei könyvtár pápai könyvtár és a települési könyvtár együttműködése 
alapján működik a homokbödögei könyvtár. A múlt év végén megkötött megállapodás került 
módosításra, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013.(V.31.) 
EMMI rendeletben előírtaknak megfelelően. Javasolja a megállapodás jóváhagyását. 
Kéri a megjelenteket, 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: 

 
                          98/2013.(XI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                          tének határozata: 

       Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös Károly  
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       Megyei Könyvtárral a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására és igénybevé- 
       telére kötött, 2013. október 24. napján kelt megállapodást jóváhagyja.  
       A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
       Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.                    

                          Határidő: 2013. december 5. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
 
c) Átfogó értékelés 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal elkészítette az ön-
kormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 
értékelést, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően rész-
letesen ismertette az értékelést. Javasolja, hogy az átfogó értékelést fogadják el. 
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: 
 
                          99/2013.(XI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                          tének határozata: 

          Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge  
          Község Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai- 
          nak ellátásáról készült átfogó értékelést elfogadja. 

        Az értékelés a határozat mellékletét képezi. 
        Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.                    

                           Határidő: 2013. december 5. 
                           Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                         Kelemen László jegyző 
 
 
 
d) Belső ellenőrzés 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzatok részére 
jogszabály által előírt belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladat-
ellátó intézménye útján látja el az önkormányzat. A jövő év belső ellenőrzési tervét az év vé-
géig el kell fogadni az önkormányzatnak. A jegyző úr elkészítette a tervet, melyet ezt követő-
en részletesen ismertet. Javasolja a belső ellenőrzési terv 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: 
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                          100/2013.(XI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testü- 
                          letének határozata: 

          Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge  
          Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 

        A terv a határozat mellékletét képezi. 
        Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.                    

                           Határidő: 2013. december 5. 
                           Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                         Kelemen László jegyző 
 
 
e) Honlap karbantartás 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Piller Zsolt tartja karban az 
önkormányzatunk honlapját. A szerződésünk lejárt, az új vállalkozási szerződést javasolja 
megkötni az informatikussal. A szolgáltatási díj 500,-Ft/hó összeggel emelkedett, egyéb pon-
tokban a szerződés változatlan. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést, melyet elfo-
gadásra javasol. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a megállapodás elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                          101/2013.(XI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testü- 
                          letének határozata: 

          Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Piller Zsolt Ugod,  
          Dózsa u. 8. szám alatti lakossal, Homokbödöge Község Önkormányzat hon- 
          lapja karbantartására kötött, 2013. november 18. napján kelt vállalkozási  
          szerződést elfogadja. 

        A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
        Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.                    

                           Határidő: 2013. december 5. 
                           Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                         Kelemen László jegyző 
 
 
f) Haszonbérleti szerződés felmondása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Pósa István 
Haszonbérleti szerződés felmondását. Javasolja a testületnek, hogy a felmondást vegye 
tudomásul. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a gazdálkodási évnek vége, tu- 
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domásul kell venni, hogy a bérlő nem kíván tovább a területen gazdálkodni.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                          Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozta: 

          Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pósa István Ho-  
          mokbödöge, Ady E. u. 11. szám alatti lakos Homokbödöge Község Önkor- 

        mányzattal, a homokbödögei 032/1 hrsz-ú ingatlan 1/3 részarányára kötött,  
        2009.09.14. napján kelt haszonbérleti szerződése felmondását tudomásul ve- 
        szi.  
 
 

g) Ingatlan elidegenítése 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Homokbödöge Község Ön-
kormányzat tulajdonában álló, homokbödögei 92/4 hrsz-ú,  kivett beépítetlen terület művelési 
ágú, 8143 m2 területű belterületi ingatlant kétszer kísérelte meg árverésen értékesíteni az ön-
kormányzat, de nem volt a terület után érdeklődő, mindkét árverés eredménytelen volt. Ezt 
követően kereste meg Szabó Árpád, 8556 Pápateszér, Markovics u. 35. sz. alatti lakos, aki az 
ingatlant meg kívánja vásárolni. A képviselőtestülettel előzetesen egyeztetve, javasolja, hogy 
az ingatlant a vevőnek 500.000,-Ft vételárért idegenítsék el. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy többször megkísérelte eladni az 
önkormányzat az ingatlant, mert az ebből származó bevételre nagy szükség van az intézmé-
nye működtetéséhez. Támogatja a polgármester úr javaslatát. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
        
                          102/2013.(XI.20.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testü- 
                          letének határozata: 

       Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában ál-
ló, homokbödögei 92/4 hrsz-ú,  kivett beépítetlen terület művelési ágú, 8143 
m2 területű belterületi ingatlant elidegeníti Szabó Árpád, 8556 Pápateszér, 
Markovics u. 35. sz. alatti lakos részére. Az ingatlan vételárát 500.000,-Ft 
összegben állapítja meg. 

       Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s az 
adásvétel lebonyolításáról gondoskodjanak.                   

                          Határidő: 2013. december 31. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
h) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy most tudta az önkormányzat  
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kifizetni a Kamarafesztivál költségeit, így az elszámolást el lehet készíteni. 
 
A korábban beharangozott falufejlesztési pályázat még nem jelent meg, az óvodafejlesztési 
pályázatot pedig még mindig nem bírálták el. 
 
Az óvodavezető a logopédiai megállapodást közös megegyezéssel módosította a 
pedagógussal, fejlesztő pedagógiai feladatok ellátását végzi az oktató. 
Az önkormányzati szántó ingatlan értékesítése folyamatban van, reméli, hogy sikerül az 
eladás. 
 
Korábban tájékoztatta a testületet, hogy egy SNI-s gyermekét nevelő homokbödögei szülő a 
homokbödögei óvodába akarja beíratni sérült gyermekét, aki speciális oktatásra-nevelésre 
szorul. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Hivatala tájékoztatása szerint az 
anyának a 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdése alapján a szakértő 
bizottsághoz kell fordulnia. A bizottság fogja kijelölni az új oktatási intézményt. 
 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, bejelen-
tése, vagy kérdése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a képviselő-testületnek és a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a testületi ülést 19 óra 27 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


