
 
 

 

Szám: 160-3/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3. 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 2014. február 3. 

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, Némethi Kálmán alpolgármester, 

Ható Károly és Rajkovics Attila képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Németh Anett jkv. vezető 
- Obermayer Józsefné pü. főea. 

 
A lakosság részéről nem jelent meg polgár. 
 
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak egy képviselő hiányzik. 
Németh István képviselő előzetesen jelezte, hogy egészségügyi problémája miatt ülésünkön 
nem tud részt venni. Az önkormányzat mai rendkívüli ülését az önkormányzati költségvetés 
beterjesztésének határideje indokolta. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja 
„Vegyes ügyek” napirendi ponttal kiegészíteni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 
 
T á r g y :                                                                                                              E lő a d ó : 
 
1./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése                  Farkas Árpád 
                                                                                                                           polgármester 
                                                                                                                                                                     
2./ Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú        Farkas Árpád 
     Egyesület 2014-2020. programozási időszakához csatlakozás                     polgármester 
 

3./ Vegyes ügyek                                                                                                Farkas Árpád 
                                                                                                                             polgármester 
 
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: 
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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. 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő  támogatja a polgármester úr 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 az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 és 24/2014.(I.13.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testüle-
ti ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntés született: 1 fő részére 
önkormányzati (temetési) segély 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 2014. évi költségvetése                   
     E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Áht. előírása szerint az 
önkormányzat 2014. évi költségvetését 2014. február 5. napjáig kell beterjeszteni tárgyalásra 
a képviselő-testület elé. A költségvetés-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a költségvetés-tervezetet. A költségvetés 
kiadási előirányzatai az elmúlt év kiadásai alapján kerültek a tervezetbe. A közmunka prog-
ram keretében stihl fűrészt, vizes köszörűt, védőruhákat, bakancsokat, esőköpenyeket és 
egyéb eszközöket szereztek be. Áprilisban megint tudnak a munkaügyi központ által támoga-
tott közmunkásokat alkalmazni. Tervezik kedvezményes áron vetőmagok vásárlását, s krump-
lit fognak a közmunkások ültetni, mivel ebből fogy a legnagyobb tétel a homokbödögei óvoda 
konyháján. A szociális tűzifa támogatással kapcsolatban több volt a pozitív visszhang, mint a 
negatív. Javasolja, hogy a kiadott tervezethez képest az alábbi változtatásokat hajtsák végre: 
- Játszóterek homokkal való feltöltésére, szoborpark elemeinek konzerválására   + 150 e.Ft, 
- Turistaház felújítására   + 150 e.Ft, 
- Művészeti Alapiskola eszközbeszerzésére (rajzeszközök)  + 100 e.Ft, 
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- Falunapra, idősek napjára, pedagógusnapra    + 250 e.Ft, 
- Lakáscélú támogatásra   + 200 e.Ft, 
- Kialakítandó tájház felújítására, ajándékozási szerződés költségeire   + 250 e.Ft, 
- Önkormányzati (temetési) segélyre   + 40 e.Ft, 
- Konyhai berendezések (gázzsámoly, egyéb) beszerzésére:   200 e.Ft. 
A kiadási előirányzat emeléseket a tartalékként beállított előirányzat terhére javasolja módosí-
tani. A költségvetésnek egyik jelentős tétele az óvodai finanszírozás. Az államilag lebontott 
normatíva nem elég az óvoda működtetéséhez, a hiányt a fenntartó önkormányzatoknak kell 
lefedezni. Azt kell majd eldönteni, hogy milyen elvek alapján lesz ennek finanszírozása, 
gyermeklétszám arányosan, lakosságarányosan, egyenlő arányban, vagy egyéb módon. A ter-
vezetet a településre legkedvezőtlenebb variációval, az egyenlő arányú szétosztással állították 
össze, ennél csak jobb lehet. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy több adózó túlfizetésbe került az 
iparűzési adónál, melyet az idén vissza kell fizetni az önkormányzatnak. Véleménye szerint a 
szállásdíjra tervezett bevétel nagyon sok. 
 
Némethi Kálmán alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy év közben mindig adód-
nak váratlan kiadások, ezekre számítani kell. Támogatja a polgármester úr javaslatait. A hiva-
talnál felmerülő rezsiköltségen lakosságarányosan osztozik három település? Az óvoda bér-
támogatása hogyan kerül megosztásra? 
 
Ható Károly  képviselő kérdezi, hogy a közterület használati díj mit takar? A tervezetben 
most van tartalék, pedig év végén nem volt az önkormányzatnak pénze. Azért kellett a belte-
rületi ingatlanát az önkormányzatnak eladnia, hogy a decemberi béreket ki tudják fizetni. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester Rajkovics Attila képviselőnek válaszolva elmondja, hogy az 
önkormányzatnak vannak adó kintlévőségei, melyek behajtása fedezni fogja a túlfizetés visz-
szafizetéséből kieső bevételeket. Három hónapra előre bejelentkezett a turistaház szálláshely-
re a pápai városközpont felújításán dolgozó építő brigád, akik tavaly is bérelték már a turista-
házat. Ők befizetik a betervezett összeget. 
 
Ható Károly képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a közterület használati díjak többségét a 
mozgóárusok fizetik be az önkormányzatnak, akik pékárut, tejterméket, gázpalackot stb. áru-
sítanak. Az idei évben pozitív irányban változott a finanszírozás, ezért tudunk tartalékot ké-
pezni. Tavaly pengeélen táncoltunk, sokszor csak minimális összeg volt a költségvetési szám-
lánkon. 
 
Némethi Kálmán alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy négy település osztozik a hi-
vatal rezsiköltségén. Azon még vita van a polgármesterek között, hogyan osszák meg az óvo-
da bértámogatását. Van, aki egyenlő arányban szeretné, de véleménye szerint itt figyelembe 
kell venni a gyermeklétszámot. A hiányból kevesebbet kellene Homokbödögének fizetni, 
mert itt van a legtöbb óvodás gyerek. 
 
Hozzászólások: 
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Obermayer Józsefné pü. főea. elmondja, hogy tavaly év végén a közfoglalkoztatottakra kap-
tunk támogatást, ami kisegítette az önkormányzatot. 
 
Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy talajterhelési díjat fizetnek-e még a 
homokbödögeiek? A közvilágításra tervezett összeg elegendő lesz? Véleménye szerint állás-
foglalást kell kérni, hogy milyen módon kellene lefedezni a hiányt az óvodát fenntartó ön-
kormányzatoknak. 
 
Rajkovics Attila képviselő keveselli a köztemető fenntartással kapcsolatos normatívát. Kér-
dezi, hogy miért ilyen alacsony a támogatás? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester Rajkovics Attila képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a 
normatívák lebontását összességében kell nézni. Köztemető fenntartására kevés normatívát 
kaptunk, ugyanakkor zöldterület-gazdálkodásra jelentős összeget, 2.277 e. Ft-ot bontottak le, 
sokkal többet, mint tavaly. 
 
Némethi Kálmán alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy néhányan még mindig fizetik 
a jogszabály által jelentősen megemelt talajterhelési díjat. Arra törekszenek, hogy ezek a csa-
ládok is kössenek rá a szennyvíz-csatornára. Ennek érdekében – szociális rászorultság alapján 
– az adóhatóság a tartozás egy részét elengedi, a fennmaradó hátralék megfizetésére pedig 
részletfizetést engedélyez. Jelenleg 4 fő fizeti a talajterhelési díjat. Az EON átalánydíjas köz-
világítási díj elszámolásról a számlát tavaly év végén kaptuk meg. Ennek alapján, 2014. évben 
közel fél millió Ft-ot fognak fizetni a tavaly elhasznált energia után. Az átalánydíjat megemel-
tetik, hogy ez az eset ne forduljon többet elő, év végén ne legyen ekkora tartozásuk. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád polgármester javasolja, hogy a testület döntsön arról, hogy az elhangzott ja-
vaslatokkal, valamint az együttes ülésen elfogadandó javaslatokkal módosított Adásztevel 
Község Önkormányzat 2014. évi költségvetését rendeleti formában, a soron következő ülésen 
a képviselő-testület elé kell terjeszteni.                               
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         25/2014.(II.3.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy a  
                         jelen képviselő-testületi ülésen elhangzott javaslatokkal, valamint a 2014. feb- 
                         ruár 5. napján tartandó, Adásztevel-Bakonyjákó-Homokbödöge-Németbánya  
                         együttes képviselő-testületi ülésen elfogadandó javaslatokkal módosított, Ho- 
                         mokbödöge Község Önkormányzat 2014. évi költségvetését rendeleti formá- 
                          ban, a soron következő ülésen a képviselő-testület elé kell terjeszteni.   
                          A költségvetés-tervezet a határozat mellékletét képezi.                             

  Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.  
                          Határidő: 2014. február 25. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
                                        Kelemen László jegyző                     
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2./ N a p i r e n d :    Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasz- 
                                   nú Egyesület 2014-2020. programozási időszakához csatlakozás                                           
     E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a LEADER Egyesület elnöke levelét, a 
Nyilatkozat- és határozati javaslat tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Elmondja, hogy új ciklus kezdődik a LEADER egyesületek életében, 
most van lehetőség a csatlakozások módosítására. A SOMABA LEADER Akciócsoport jó 
eredményekkel büszkélkedhet, az általa támogatásra továbbított pályázatok szinte 100 %-ban 
nyertek támogatást. Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadja el a testület. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila  támogatja a polgármester úr javaslatát. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         26/2014.(II.3.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  
                         Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesü- 
                         letben (8564 Ugod, Petőfi u. 5.) a tagságát fenntartja. A Közgyűlés által elfo- 
                         gadott, 2014. évre szóló 20.000,-Ft-os tagdíjat elfogadja. A 2014-2020. közötti 
                         LEADER programban a település közigazgatási területével továbbra is a Som- 
                         ló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület il- 
                         letékességi, kedvezményezetti területéhez kíván tartozni. A tagságban történő 
                         képviseletre, az ezzel kapcsolatos Nyilatkozat aláírására, esetleges tisztség  
                         vállalására, betöltésére a polgármestert teljes jogkörrel felhatalmazza. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozatról az érintetteket értesítsék.                         

Határidő: 2014. február 18. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
     E lő a d ó :         Farkas Árpád     polgármester      
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Tagóvoda nyitva tartása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint az intézmény nyitva tartásáról a 
fenntartó önkormányzatnak kell döntenie. A homokbödögei tagóvoda vezetőjének javaslata 
alapján, a Homokbödögei Tagóvoda nyitva tartását a következők szerint javasolja 
meghatározni: 

     Napi nyitva tartás:                   Hétfő – Péntek:                         7.00 – 16.30 óra 
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     Éves nyitva tartás:          2014.01.01. – 2014.08.17,     2014.09.01. – 2014.12.31. 

 

Ez két hetes zárva tartást jelent, mely időben a dolgozók elvégzik az intézmény takarítását. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
 
Hozzászólás: 
 
Ható Károly képviselő támogatja a javaslatot. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         27/2014.(II.3.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli        
                         Óvoda Homokbödögei Tagóvodája nyitva tartását az alábbiak szerint határoz- 
                          za meg. 
                          Napi nyitva tartás:                   Hétfő – Péntek:              7.00 – 16.30 óra 

 

                           Éves nyitva tartás:     2014.01.01. – 2014.08.17,     2014.09.01. – 2014.12.31. 

 
                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozatról az érintetteket értesítsék.                         

Határidő: 2014. február 18. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
b) Belső ellenőrzés 

 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Tömpe és Kiss Bt. végezte 
a tavalyi év végén az önkormányzatnál a belső ellenőri vizsgálatokat. Ezt követően részlete-
sen ismerteti a belső ellenőri jelentéseket, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, ta-
nulmányozhattak. Javasolja a testületnek, hogy a jelentéseket fogadják el.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a belső ellenőrzés által feltárt 
hibákat kijavítják. A körjegyzőségnél nem volt még egy olyan személy, aki megfelelő 
pénzügyi végzettséggel rendelkezett volna, ezért ő volt a szabályzat szerint az ellenjegyzéssel 
megbízva. Az új szabályzatok megrendelése megtörtént.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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                         28/2014.(II.3.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tömpe és Kiss  
                         Bt. Homokbödöge Község Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzésről  
                          szóló, 2013. december 15. napján kelt belső ellenőrzési jelentéseit elfogadja. 
                          A jenetések a határozat mellékleteit képezik. 
                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozatról az érintetteket értesítsék.                            

Határidő: 2014. február 18. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
c) Körzeti megbízottak szolgálati gépjárművei üzemanyag támogatása 

 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pápai rendőrkapitány 
19030/395-17/2014.ált. számú levelét. Javasolja, hogy a tavalyi évben nyújtott támogatással 
egyező, 40 e. Ft-os támogatást nyújtsanak az üzemanyagra. 
 
Hozzászólás: 
 
Ható Károly képviselő egyetért az elhangzott javaslattal.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         29/2014.(II.3.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek határozata: 
                              Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrka- 
                         pitányság Homokbödöge községben szolgálatot teljesítő körzeti megbízottai  
                         szolgálati gépjárművei üzemanyag költségeire – költségvetése terhére –  
                         40.000,-Ft támogatást állapít meg. 
                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a ha-

tározat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
                          Határidő: 2014. február 18. és március 15. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a VM Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége megküldte a tavalyi, 5.000,-Ft-os támo-
gatás elszámolását, melyet gépjármű külső javítására fordítottak, erről a számla másolatát is 
csatolták a levelükhöz. 
 
A korábbi határozatuknak megfelelően, hamarosan aláírásra kerül az ajándékozási szerződés, 
mellyel Dr. Rózsa László adja az önkormányzatnak ajándékba a házas ingatlanát. Az ajándé-
kozó szerdán érkezik haza Németországból, s aláírja a szerződést. 
 
A farsangi bált az idén a Művészeti Alapiskola fogja megrendezni, február 22. napján. 
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Farkas Árpád polgármester  megkérdezi, kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy 
bejelentése? 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy a konyhai étkeztetésnél milyen változás 
történt? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, ÁNTSZ ellenőrzés volt a konyhán, s 
megállapították, hogy nagyok az adagok. Tapasztalta ő is, hogy az ebéd kiosztása után sok 
étel megmaradt, ezt a pazarlást nem engedhetjük meg. A norma szerinti adagot kell kiadni az 
étkezőknek. 
 
Hozzászólások: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester véleménye szerint a nyersanyagnormából kell kiindulni. 
Az önkormányzati nyersanyagnormából az alapanyagokat meg kell vásárolni, a megfőzött 
ebédet ki kell adni az étkezőknek, mert beszedik rá a pénzt. Ez független az ÁNTSZ által 
hangoztatott norma adagoktól. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy az sem mindegy, honnan és mennyiért 
vásárolják az alapanyagokat. 
 
Némethi Kálmán alpolgármester elmondja, hogy a gyerekek mindig fognak ételt hagyni a 
tányérjukon, ha nem ízlik nekik az ebéd, az a moslékba kerül. E miatt az adagokat nem lehet 
csökkenteni, a szülő kifizette, az ételt a gyerek elé kell tenni. Ha nem jönnek ki a 
nyersanyagnormából, akkor az önkormányzatnak meg kell emelni azt. Az élelmezésvezető 
feladata a norma kalkulálása. Inkább kerüljön egy kicsivel többe, de rendes adagokat kell 
kiadni. 
 
Rajkovics Attila képviselő egyetért az alpolgármester úrral. Ha sokan visszamondják az 
ebédet a csökkenő adagok miatt, akkor az sokba fog kerülni az önkormányzatnak. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a képviselő-
testületnek és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a testületi ülést 19 óra 25 perckor 
bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


