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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12. 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 12. 

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, Németh István és Rajkovics Attila képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Németh Anett jkv. vezető 

 
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 minden képviselő jelen van. 
Az önkormányzat mai rendkívüli ülését az óvodai pályázat benyújtási határideje indokolta. A 
meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni. 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :                                                                                                              E lő a d ó : 
 
1./ Pályázat – egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztés          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: 
 
                   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 két testületi ülés között 
eltelt rövid idő miatt lejárt határidejű határozatok nincsenek, ezért végrehajtásukról sem 
készülhetett beszámoló. Tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi ülés 
között, átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pont megtárgyalására. 
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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 :  Pályázat – egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztés 
     E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ismét kiírásra került az az 
óvodai pályázat, melynek tavalyi fordulójában Homokbödöge Község Önkormányzat támoga-
tási igényét a pénzügyi keret kimerülése miatt nem támogatták. A tavalyi pályázatot ismét be 
lehet nyújtani. A változás annyi a tavalyihoz képest, hogy az idén 10 %-os önerőt kell vállal-
ni, ha az önkormányzat elnyeri a támogatást. Új árajánlatot kellett kérni, azonos összegű, mint 
a tavalyi. Ezt követően javasolja a következő határozat meghozatalát: 
 
„ 1./ Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat 

részvételét az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igény-
bevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése és 
2. §-a szerinti „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítá-
sa” elnevezésű pályázatban. Ennek keretében az Önkormányzat az Adászteveli Óvoda 
Homokbödögei Tagóvodája (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) óvodai konyhai beren-
dezések és eszközök beszerzése fejlesztésre pályázik.  

2./ A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló árajánlat 
alapján – összesen 1.080.770,-Ft-ban, azaz Egymillió-nyolcvanezer-hétszázhetven forint-
ban állapítja meg.  

3./ A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét a BM rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja 
alapján 108.077,-Ft-ban, azaz Egyszáznyolcezer-hetvenhét forintban biztosítja, és kötele-
zettséget vállal arra, hogy a pályázat megnyerése esetén fenti összeget átutalja Adásztevel 
Község Önkormányzatának. 

4./ A képviselő-testület felkéri Adásztevel Község Önkormányzatát, mint a társulás székhely 
önkormányzatát, hogy a pályázatot a fenti fejlesztési célok megvalósítása érdekében nyújt-
sa be.  

5./ A képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból megvalósuló fejlesztést - a fejlesztés 
megvalósításától számított 5 évig - az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetés-
re vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – használja.  

6./ A képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázati forrás jogszerű felhasználásáért, a pályázat-
ból esetlegesen megvalósuló fejlesztés lebonyolításáért, illetve a pályázati forrással való 
elszámolásért teljes körű felelősséget vállal.                        

7./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végre-
hajtásáról gondoskodjanak. 

     Határidő: 2014. február 13. 
     Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                   Kelemen László jegyző 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ható Károly képviselő támogatja a pályázat benyújtását, a határozat meghozatalát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
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vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         35/2014.(II.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle-                   
                         tének határozata: 

1./ Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az ön-
kormányzat részvételét az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
4/2014.(I.31.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a szerinti „Kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” elneve-
zésű pályázatban. Ennek keretében az Önkormányzat az Adászteveli Óvo-
da Homokbödögei Tagóvodája (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) óvo-
dai konyhai berendezések és eszközök beszerzése fejlesztésre pályázik. 

2./ A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre 
álló árajánlat alapján – összesen 1.080.770,-Ft-ban, azaz Egymillió-
nyolcvanezer-hétszázhetven forintban állapítja meg.  

3./ A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét a BM rendelet 1. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján 108.077,-Ft-ban, azaz Egyszáznyolcezer-
hetvenhét forintban biztosítja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályá-
zat megnyerése esetén fenti összeget átutalja Adásztevel Község Önkor-
mányzatának. 

                         4./ A képviselő-testület felkéri Adásztevel Község Önkormányzatát, mint a 
társulás székhely önkormányzatát, hogy a pályázatot a fenti fejlesztési cé-
lok megvalósítása érdekében nyújtsa be.  

                         5./ A képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból megvalósuló fejlesztést 
- a fejlesztés megvalósításától számított 5 évig - az eredeti rendeltetésének 
megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásá-
val – használja.  

                         6./ A képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázati forrás jogszerű felhasználá-
sáért, a pályázatból esetlegesen megvalósuló fejlesztés lebonyolításáért, il-
letve a pályázati forrással való elszámolásért teljes körű felelősséget vállal.                         

                         7./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedé-
sek megtételére. 

                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a ha-
tározat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                         Határidő: 2014. február 13. 
                         Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                       Kelemen László jegyző 
 
Farkas Árpád polgármester  megkérdezi, kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy 
bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a képviselő-
testületnek és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a testületi ülést 18 óra 22 perckor 
bezárja.  
 

Kmf. 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


