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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján 18 órakor 
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 2014. április 24. 

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 
- Obermayer Józsefné pü. főea. 
- 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. 
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./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése                   Farkas Árpád 
     módosítása                                                                                                     polgármester 
 
2./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése                  Farkas Árpád 
     végrehajtása                                                                                                   polgármester 
 
3./ Pályázat – az adósságkonszolidációban részt nem vett települési                Farkas Árpád                                  
     önkormányzatok fejlesztési támogatása                                                        polgármester  
 
4./ Pályázat – a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fej-               Farkas Árpád                                                                                                                    
     lesztések támogatása                                                                                      polgármester 
 
5./ Rendőrkapitányság Pápa közbiztonsági beszámolója                                   Farkas Árpád 
                                                                                                                                                     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. 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a beszámoló tudomásul vételét. 
 
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 35/2014.(II.12.), 36, 37, 38, 39 és 40/2014.(II.25.) számú, lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testüle-
ti ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 1 fő ré-
szére házi segítségnyújtás biztosítása, 2 fő részére szociális étkeztetés engedélyezése, 4 fő ré-
szére önkormányzati segély megállapítása, 4 fő részére szülési 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 2013. évi költségvetése 

módosítása                             
 E l ő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 

      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat 2013. évi 
zárszámadása elfogadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2013. évi költségve-
tése bevételi és kiadási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a telje-
sítéshez kapcsolódóan. A hivatal elkészítette a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előze-
tesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a költségvetés módo-
sítás rendelet-tervezetét. Elmondja, hogy a közfoglalkoztatottak bérére és bérkompenzációjára 
jelentősebb előirányzatot kapott az önkormányzat, s ennek a kiadási oldalon is megtalálható a 
párja. Nagyobb emelkedés előirányzat emelkedés az iskolai étkezési hozzájárulásoknál és az 
FHT-nél volt tapasztalható. A lakáscélú támogatásokra betervezett előirányzatok nagy része 
nem lett felhasználva a tavalyi évben. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
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Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 
                         2/2014.(V.9.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek rendelete, az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosításáról. 
                         A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2 . /  N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése 

végrehajtása                                                                                                    
E l ő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 

 (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző és a hivatal dolgozói 
által elkészített 2013. évi zárszámadást április 30. napjáig kell a polgármesternek beterjeszteni 
a képviselő-testületnek. A rendelet- tervezet mellékletei azonosak a költségvetést módosító 
rendeletünk mellékleteivel, csak ezeket egészítettük ki a 6. vagyonmérleg és a 7. 
pénzmaradvány mellékletekkel. Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet-tervezetet, 
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a 
Homokbödöge SE labdarúgó csapata már egymást követő két alkalommal nem állt ki a 
bajnokságban. A jövőben át kell gondolni a költségvetési támogatásukat. Javasolja a rendelet-
tervezet elfogadását. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az SE költségvetési támogatása 
mellett még nagy költséget jelent a labdarúgó pálya fűnyírása is. Ha megszűnik a labdarúgó 
csapat, akkor a fűnyírást sem kell olyan gyakran elvégezni. Egyetért a rendelet-tervezet elfo-
gadásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2014.(V.9.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 
                         nek rendelete, az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról. 
                         A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3 . /  N a p i r e n d :  Pályázat – az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatása               
          E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
          (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat a 
10/2014.(II.19.) BM rendelet alapján benyújtott igényére 10 millió Ft-os támogatást kapott, 
melyet a benyújtott célokra kell felhasználni: 
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1./  Homokbödöge, Szabadság utca aszfaltburkolat készítése 40 m hosszban, 3 m szélesség-
ben, padkakészítés 80 m hosszban, 0,5 m szélességben. 
Homokbödöge, Fő tér aszfaltburkolat készítése 51 m hosszban, 2 m szélességben. 
Homokbödöge, Jókai utca aszfaltburkolat készítése 102 m hosszban, 0,8 m szélességben, 
padkakészítés 102 m hosszban, 0,5 m szélességben. 
Homokbödöge, Arany János utca aszfaltburkolat készítése 28 m hosszban, 1,6 m széles-
ségben, padkakészítés 28 m hosszban, 0,5 m szélességben. 
Homokbödöge, Bem utca aszfaltburkolat készítése 19 m hosszban, 0,6 m szélességben. 

2./ Homokbödöge polgármesteri hivatal fő épülete lécezésének, tetőcserepeinek cseréje, 
valamint a cserép alá fóliázás 370 m2 felületen, a bádogozás 120 m hosszon, az 
utcafronton a nyílászárók (5 db ablak, 1 db bejárati ajtó) cseréje.  

3./  Séd patak meder kotrása és tisztítása 240 m hosszon, Homokbödöge, Táncsics utcában a 
belvízelvezető árok kotrása 30 m hosszon. 

Ezt követően részletesen ismerteti az aszfaltozási munkákra beszerzett árajánlatokat. 
Elmondja, hogy a BAUMEISTER Kft. ajánlata a legkedvezőbb, de a Szabadság utcai 
aszfaltozás, murva ágyazat és padka készítés mennyisége kevesebb az ő ajánlatukban, mint 
amit az önkormányzat megadott. A helyes mennyiségekkel felszorozva, az azonos műszaki 
tartalomra javított árajánlatuk 81.067,-Ft-tal kevesebb a STRABAG Általános Építő Kft. által 
benyújtottnál. Mégis ez utóbbi árajánlatának elfogadása mellett teszi le a voksát, mert ismert, 
megbízható cég, melyet az esetleges hibák kijavítása céljából is el lehet érni. A SUPEROAD 
árajánlata nem versenyképes. Mivel az aszfaltozásra benyújtott pályázata alapján 5.550 e. Ft-
ja van az önkormányzatnak, ezért a STRABAG árajánlatának elfogadása esetén csökkentett 
műszaki tartalommal (a Szabadság utcai aszfaltburkolat hosszának csökkentésével) 
történhetne. 
A hivatal épületének felújítására és a Séd patakmeder tisztítására még csak egy-egy árajánlata 
van, újabbakat is be kell szereznie, s ezt követően tudják majd ezeket tárgyalni.  
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester egyetért a polgármester úr véleményével. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármester urat a szerződés megkötésére a STRABAG-gal.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         41/2014.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a STRABAG Álta-
lános Építő Kft. Homokbödöge útfelújítási munkáira benyújtott, 2014.03.02. 
napján kelt, 6.858.789,-Ft összegű árajánlatát a műszaki tartalom csökkenté-
sével, bruttó 5.550.000,-Ft beruházási összeggel elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésére. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy a kivitelezési szerződés megkötéséről, s a 
kivitelezés elindításáról gondoskodjanak. 

                          Határidő: 2014. május 9. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
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4 . /  N a p i r e n d :  Pályázat – a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatása 

          E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
          (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet 
alapján a térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez, vagy bővítéséhez lehet támogatást 
igényelni. Ennek feltétele, hogy a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt 
legyen, és a bűnügyi statisztika alapján, a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 
száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott, vagy a beruházás eredményeként a 
regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható. A pályázat 
támogatottsága 100 %-os. A képviselő-testület az előzetes megbeszélése során úgy határozott, 
hogy benyújtja a pályázatot, ezt a döntést kell most határozatba foglalni. A kérelmet április 
23-án 16 óráig kellett felrögzíteni az ebr42 önkormányzati információs rendszerbe, s ma 
kellett postára adni. E határidő elmulasztása jogvesztő. Az árajánlat mellett fénykép 
dokumentációt is kellett csatolni a pályázathoz, melyhez beszerezte a Rendőrkapitányság 
Pápa támogató nyilatkozatát is. Ők azt kérték, hogy nyertes pályázat esetén kérje ki az 
önkormányzat az ő véleményüket is. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázatot. 
Javasolja, hogy a pályázat benyújtásáról hozzák meg az alábbi döntést: 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a közbiztonság 
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM ren-
delet alapján Homokbödöge Önkormányzat kamerarendszere bővítésére.  
A beruházás összköltsége: 2.482.406,- Ft. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2014. május 9. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

Kelemen László jegyző 
 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását. A kamera rendszer 
bővítésére nagy szükség van, hogy a bűnelkövetőket vissza lehessen szorítani. A kamerák 
beállítását úgy kell elvégezni, hogy az utakon közlekedő gépjárművek rendszáma leolvasható 
legyen. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         42/2014.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról 
szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján Homokbödöge Önkormányzat 
kamerarendszere bővítésére.  
A beruházás összköltsége: 2.482.406,- Ft. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2014. május 9. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
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Kelemen László jegyző 
 

5 . /  N a p i r e n d :  Rendőrkapitányság Pápa közbiztonsági beszámolója 
          E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság megküldte 
Homokbödöge Község 2013. év közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját, melyet a képviselők 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. 
Javasolja a beszámoló elfogadását.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ható Károly képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Homokbödögén a bűncselekmények 
száma az előző évekhez viszonyítva csökkent, ami a kamera pályázatnál nem jelent előnyt. 
Támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         43/2014.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrka-
pitányság Homokbödöge Község 2013. év közbiztonsági helyzetéről, a köz-
biztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról 
szóló, 19030/990-2/2014. ált. számú beszámolóját elfogadja. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                          Határidő: 2014. május 9. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
6 . /  N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
          E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a)  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermek- 
     jóléti Szolgálat 2013. évi beszámolói  
 
aa) Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója   
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szolgálat megküldte a 
Homokbödöge községgel kapcsolatos, 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját, melyet a 
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a 
beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
Ható Károly képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         44/2014.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Homokbödöge községgel kapcsolatos, Gy-286-17/2014. számú, 
2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                          Határidő: 2014. május 9. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
 

ab) Családsegítő Szolgálat beszámolója   

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szolgálat megküldte a 
Homokbödöge községgel kapcsolatos, 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját, melyet a 
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a 
beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi István képviselő egyetért a beszámoló elfogadásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         45/2014.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Homokbödöge községgel kapcsolatos, Sz”C137/2014. számú, 2013. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                          Határidő: 2014. május 9. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
b) Pápai Vízmű Zrt. vállalkozói tevékenysége 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Vízmű Zrt. 2014. 
április 7. napján kelt, vállalkozási tevékenység folytatásával kapcsolatos levelét és határozati 
javaslatát, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a 
határozat elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
Némethi Kálmán alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         46/2014.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonkezelt 
víziközművel – víziközmű-szolgáltatáson kívüli – vállalkozási tevékenység 
folytatásának feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:  
1. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, és a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásainak betartása mellett 
a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt., mint a víziközmű vagyonkezelője, a 
víziközművel a vagyonkezelői szerződés időtartama alatt vállalkozási te-
vékenységet folytathat, melyet az ellátásért felelős tulajdonos önkor-
mányzat nem korlátoz.  

2. a vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti a víziközmű-szolgáltatás 
folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okozhat a víziközműben 
állagromlást. 

3. a vállalkozási tevékenységre kötött szerződésekről a Vagyonkezelő az új 
szerződés aláírását követő 15 napon belül tájékoztatja a Tulajdonost.  

4. jelen feltételek nem érintik a fennálló üzemeltetési – vagyonkezelői – 
szerződéseket, azonban a szerződésekkel együtt – annak szabályaival – 
alkalmazandók.  

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                          Határidő: 2014. május 9. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
c) Millenniumi „Megyefa” felújítása  
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti VM. Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 02/98/2014. számú, Millenniumi „Megyefa” felújításával kapcsolatos 
levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy 
vállalják a homokbödögei címer kerámia változatának elkészítése 7.000,- Ft-os költségét.  
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a javaslatot, ami minimális költséget jelent az 
önkormányzatnak. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         47/2014.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszprémi Me-
gyeháza belső udvarán felállított „Megyefa” ágára elhelyezendő 
Homokbödöge település címer kerámia változatának elkészítése 7.000,- Ft-os 
költségét – költségvetés terhére – biztosítja. 
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                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                          Határidő: 2014. május 9. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
d) Használt ruha gyűjt őedényének elhelyezése 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Huszár Tamás egyéni 
vállalkozóval kötött, használt ruha gyűjtőedény elhelyezésével kapcsolatos megállapodást, 
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a megállapodás 
jóváhagyását. 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester egyetért a megállapodás elfogadásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         48/2014.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Huszár Tamás 
(székhely címe: 9081 Győrújbarát, Kert utca 18.) egyéni vállalkozóval kötött, 
használt ruha gyűjtőedény elhelyezésével kapcsolatos megállapodást jóvá-
hagyja.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                          Határidő: 2014. május 9. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
e) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Medicopter Alapítvány 
210/2014. számú, támogatást kérő levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az alapítvány részére 10.000,-Ft támogatást állapítsanak 
meg. Mivel államháztartáson kívüli nonprofit szervezetről van szó, ezért az önkormányzat 
rendeletének megfelelően, megállapodást is kell kötni velük, amennyiben az önkormányzat a 
támogatást megállapítja. 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő egyetért a támogatással. Javasolja, hogy a következőket foglalják 
még a határozatba: 

- A forrás felhasználásának célja: 5 db Lifepak 15 defibrillátor monitor rendszer és 6 db 
Lucas mellkaskomprimáló eszköz beszerzése. 
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- A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
- A forrás felhasználásának határideje: 2014. november 30. 
- A támogatás pénzügyi teljesítése: bankszámla számra utalással. 
- A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges beszámoló-

val, 2014. december 15-ig. 
- A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezett-

ségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2014. december 31-
ig Homokbödöge Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                         49/2014.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Ala-
pítvány részére – költségvetése terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg, 
az alábbiak szerint: 
- A forrás felhasználásának célja: 5 db Lifepak 15 defibrillátor monitor rend-

szer és 6 db Lucas mellkaskomprimáló eszköz beszerzése. 
-  A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
-  A forrás felhasználásának határideje: 2014. november 30. 
-  A támogatás pénzügyi teljesítése: bankszámla számra utalással. 
-  A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges be-

számolóval, 2014. december 15-ig. 
-  A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 

kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 
2014. december 31-ig Homokbödöge Község Önkormányzat költségvetési 
számlájára visszafizetni. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és az 
alapítvánnyal a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 

                          Határidő: 2014. május 9. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
f) Az Adászteveli Óvoda Középtávú Pedagógus Továbbképzési Programja 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az óvodavezető program 
elfogadásával kapcsolatos kérelmét, valamint a Továbbképzési Programot, melyet a képvise-
lők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a Program elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő egyetért a program elfogadásával.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 

50/2014.(IV.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                        tének határozata: 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli 
Óvoda  2013. szeptember 1. – 2018. augusztus 31-ig tartó, Közép távú Pedagó-
gus Továbbképzési Programját elfogadja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                        Határidő: 2014. május 9. 
                        Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                      Kelemen László jegyző 

 
 
g) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzati utak 
kijelölése megtörtént, már csak egy kis szakasz kijelölése hiányzik. Az utak mellett nagy 
mennyiségű fa van, amit az önkormányzat kitermelhet.  
 
Az alapítványi játszótéren fóliát terítettek le a kavicsréteg alá, mivel a sok gyom előtör a 
kavics alól, s nehéz a gyom mentesítés. Bencs Csaba homokbödögei vállalkozó biztosított 
gépet a kavics lerakásához, az elterítését az önkormányzat közmunkásai végezték. 
 
A homokbödögei turistaház kihasználtságával kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetés 
tervezésénél hosszú távú bérlettel terveztek, ami nem fog realizálódni ebben az évben, mert 
más cég kapta meg azt a pápai beruházási munkát, melyet eddig a bérlők végeztek. Így nem 
tudják a továbbiakban bérelni a turistaház szobáit. Ez a bevétel kiesés takarékos 
gazdálkodásra inti az önkormányzatot. 
 
A közmunka programmal kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmunkások 
szerződései április végén lejárnak, reméli, hogy májustól is lesz keret a foglalkoztatásra. 
 
Az ajándékba kapott önkormányzati ingatlan hátsó részét az önkormányzat dolgozói 
kitakarították, a kerítést megjavították, a kéményt le fogják bontani, hogy ne törje össze a 
tetőt. A boltívet alátámasztották. A felújítási munkákra 85 ezer Ft-ot költöttek. 
 
Az óvoda konyhai krumpli koptatója meghibásodott, de szerencsére minimális költséggel – 
kb. 2-3 ezer Ft – javították a tengelyt, csapágyat és szimeringet cseréltek rajta, s újra 
működőképes a gép. 
 
A lakáscélú támogatással kapcsolatban elmondja, hogy egy fiatal párt támogattak 2011. évben 
300 ezer Ft-tal, akik családi házat vásároltak Homokbödögén. A pár a családi házát eladja, az 
eladás realizálódása után vissza kell, hogy fizessék – az önkormányzat rendelete alapján – a 
támogatási összeget, mert 5 éven belül idegenítik el az ingatlant.   
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy 
bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Bogdán Tibor kuvasz kutyája  
megint az utcán kóborol, riogatja az arra haladókat. Intézkedni kellene. 
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Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy a Kossuth utcai telekrendezés hogyan áll? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester Rajkovics Attila képviselőnek válaszolva elmondja, hogy 
felszólítják a tulajdonost az eb megkötésére. 
 
Némethi Kálmán alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy a telekrendezés folyamatban 
van, most érkezett haza Németországból a tulajdonos. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a képviselő-tes- 
tületnek és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a testületi ülést 19 óra 11 perckor 
bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


