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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16. napján 18 órakor 
megtartott rendkívüli 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. december 16. 

napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Ható Károly és Németh István 

képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Németh Anett jkv. vezető 

 
A lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel három képviselő jelen van. 
Némethi Kálmán alpolgármester és Rajkovics Attila képviselő előzetesen jelezték, hogy ha-
laszthatatlan családi ügyük miatt ülésünkön nem tudnak részt venni. A mai rendkívüli ülést az 
önkormányzat két rendeletalkotási kötelezettsége, valamint a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása miatt kellett össze-
hívni. 
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 államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó         Kelemen László                                           
     rendelkezésekről szóló rendelet                                                                         jegyző 
 
2./ Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 11/2013.            Kelemen László                                           
     (VIII.21.) önkormányzati rendelet módosítása                                                  jegyző     
 
3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási                Farkas Árpád 
     Megállapodás módosítása                                                                              polgármester 
                                                                                                                                                                        
4./ Polgármesteri tájékoztató                                                                              Farkas Árpád 
                                                                                                                             polgármester 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirend-
re tett javaslatot 3 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. 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ható Károly képviselő  egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 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 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 és 
105/2013.(XI.20.) 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 :  Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó                                                  
                                 rendelkezésekről szóló rendelet                                                                          
     E lő a d ó :         Kelemen László  jegyző                                                                                   
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését és 
a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasol-
ja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a testület. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a rendelet a magánszemélyek által a 
„Homokbödögéért” Közalapítvány részére nyújtott támogatásra is vonatkozik? 
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Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy nem vonatkozik rá. A rendelet hatálya 
csak az önkormányzatnak átadott, vagy az önkormányzat által nyújtott támogatásokra vonat-
kozik, melyek nem tartoznak az államháztartás körébe. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

         17/2013.(XII.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
nek önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésekről. 

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2./ N a p i r e n d :    Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 11/2013.                      
                                   (VIII.21.) önkormányzati rendelet módosítása                                                   
     E lő a d ó :         Kelemen László  jegyző                                                                                   
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését és 
a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.  
Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a testület. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a rendelet-tervezet elfogadásával 
az önkormányzati segély elbírálása polgármesteri hatáskörbe kerül. Képviselőként azt kéri, 
hogy a segély kérelmeket előzetesen beszélje meg a polgármester úr a képviselő-testülettel, s 
kérje ki a képviselők véleményét, mielőtt a döntését meghozza. 
 
Ható Károly képviselő szintén igényli a segélyezéssel kapcsolatos egyeztetést a képviselő-
testülettel. Arra is vigyázni kell, hogy a segélyezésre a költségvetésben megállapított keretet 
lehetőleg ne lépje túl az önkormányzat.  
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester a hozzászólásokra reagálva elmondja, hogy az átmeneti segély 
kérelmek elbírálását a képviselő-testület döntötte el. A rövid ügyintézési határidő miatt 
polgármesteri hatáskörbe kerülő önkormányzati segély elbírálása előtt minden esetben 
egyeztetni fog a képviselőkkel, kikéri a véleményüket, mielőtt a döntést meghozza. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

         18/2013.(XII.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                     nek önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozá-                                       
                     sáról szóló 11/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.                                                  
                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3./ N a p i r e n d :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási                 
                                 Megállapodás módosítása                                                                               
     E lő a d ó :         Farkas Árpád     polgármester      
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a társulás elnöke, Kunszt 
Szabolcs levelét, a társulási megállapodás módosítását, valamint a megállapodás egységes 
szerkezetét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Pápa kikerült az 
1. mellékletből, s Áldozó Tamás polgármester úr is a képviselők közül. A családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Kemenesszentpéter, a sport feladatokat Pápa nem a társu-
lással végezteti el. Javasolja, hogy a testület hozza meg az elnök úr levelében már ismertetett 
határozatot. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a határozat meghozatalát. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         109/2013.(XII.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testü- 
                         letének határozata: 

  Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítását 
és annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglal-
taknak megfelelően – jóváhagyja. 

  A társulási megállapodás módosítása 2014. január 1-től lép hatályba. 
  Az előterjesztés, a megállapodás módosítás és annak egységes szerkezete a 

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

                          Határidő: 2013. december 31. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 

 
                         
4./ N a p i r e n d :  Polgármesteri tájékoztató                                                                               
     E lő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szociális célú tűzifát meg-
rendelte, s aláírta a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt-vel kötött adásvételi szerződést, me-
lyet ezt követően részletesen ismertetet. Kéri a képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a szer-
ződést. A szerződés azokat az árakat és tűzifa árut tartalmazza, amit a BM rendelet előírt. A 
mai napig 15 db kérelem érkezett be az önkormányzathoz. 
 
Hozzászólás: 
 
Ható Károly képviselő támogatja a szerződés jóváhagyását. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen  
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         110/2013.(XII.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testü- 
                         letének határozata: 

  Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyerdő 
Erdészeti és Faipari Zrt-vel kötött, szociális célú tűzifa beszerzéssel kap-
csolatos, 2013.12.11. napján kelt adásvételi szerződést jóváhagyja. 

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

                          Határidő: 2013. december 31. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 

 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a II. Homokbödögei 
kamarafesztivál pályázati kifizetését benyújtotta az önkormányzat. A pályázat 
utófinanszírozású volt, a számlákat előtte ki kellett egyenlíteni. Az MVH rendszerébe felvitt 
elszámolást a LEADER HACS ugodi központjában dolgozó szakemberrel átnézették, a 
szükséges javításokat végrehajtották. Így remélhetőleg nem lesz hiánypótlásra szükség. 
 
Az önkormányzati ingatlan elidegenítése megtörtént, az adásvételi szerződés aláírása után a 
vételár az önkormányzat számlájára befizetésre került. 
 
Az önkormányzatunk forráskiegészítésre is pályázott, amit korábban “ÖNHIKI” 
támogatásnak hívtak. Az 1,7 millió Ft-os igényünkre 836 e. Ft támogatást nyújtott a központi 
költségvetés. 
 
Az önkormányzat a drasztikus forráselvonás miatt ilyen nehéz helyzetben még nem volt, mint 
az idén. Hogy e helyzetet átvészeljük, önkormányzati vagyont kellett értékesítenünk. Ez 
azonban nem mehet éveken át, mert nem lesz mit eladni. 
 
A pályázati támogatásokból, értékesítésekből származó bevétel tette lehetővé, hogy 
Adásztevel Község Önkormányzata felé fennálló óvodai tartozásunkat kiegyenlíthettük. 
 
Pénzügyi főelőadónk lemondott köztisztviselői tisztségéről, ezért a hivatal pályázatot írt ki, 
mely a mai napon megjelent a “KÖZIGÁLLÁS”-on. 
 
Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy valószínűleg régi álmuk fog megvalósulni egy 
homokbödögei tájház létrehozásával. Dr. Rózsa László a homokbödögei parasztház ingatlanát 
Önkormányzatunknak szeretné ajándékozni. Folyamatban van az ajándékozási szerződéshez 
szükséges dokumentumok beszerzése, melyet követően rövid úton az önkormányzat birtokába 
kerülhet az ingatlan. Az épület külső-belső felújításra szorul, s az udvart és kertet is rendbe 
kell tenni. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2013. december 21-én lesz a falu karácsonyi ünnepsége, 
melynek a végén az Emi néni részére Egyházi Andrea Tankerület vezető adja át a tanítói 
gyémántdiplomáját. Természetesen az önkormányzat is ajándékkal kedveskedik az 
ünnepeltnek. 
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Karácsonyt követően, 2013. december 28. napján nosztalgia estet rendeznek, melyen 
filmvetítés lesz. 1993. évi szüreti báltól napjainkig a homokbödögei rendezvények 
felvételeiből lesz összeállítás, melyet Német István képviselő fog vetíteni. Az estre szívesen 
veszik a sütemény, ital felajánlást is. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 5 éves, sérült Károlyi Katika oktatása-nevelése céljából, 
az anya kérésére a homokbödögei óvodát jelölte ki a szakértő bizottság. A gyermek 
fejlesztésére a KLIK fog szakembert biztosítani. Ez előre láthatólag heti 2-3 órát jelent, ami 
jóval kevesebb a jelenleginél, ahol naponta foglalkoztak a gyemekkel Pápán a szakemberek. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, szomorú dolog, hogy önkormányza-
tunknak a működtetésre nem elegendő az állami normatíva, más önkormányzatoknak pedig 
százmilliós adósságait átvállalta a Kormány. 
 
Ható Károly képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület felkérésére állította össze Né-
meth István képviselő úr a nosztalgia est anyagát. Érdekes lesz visszanézni a 20 évvel ezelőtti 
rendezvényekre. 
 
 
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 09 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


