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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 22. 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. május 22. 

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, 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 csak Némethi Kálmán alpol-
gármester hiányzik, aki halaszthatatlan munkája miatt előzetesen kimentette magát. A meghí-
vóban szereplő napirendi pontok közül az 1./ napirendi pontot javasolja levenni a napirendről. 
Ezt azzal indokolja, hogy az Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvoda-
fenntartó Társulásból szerettek volna kiválni. Ennek a feltétele az lett volna, hogy a jelenlegi 
tagóvoda vezető megbízható legyen az intézményvezetői feladatokkal. Az Oktatási Hivatal 
első szakmai tanácsa alapján ez lehetséges lett volna, hiszen a tagóvoda vezető jelenleg az in-
tézményvezető szakképzettség megszerzésén fáradozik. Utóbb pontosította az Oktatási Hiva-
tal a megbízás feltételeit, hiszen a köznevelési törvény 98. § (18) bekezdése előírja, hogy csak 
abban az esetben lehetne megbízni a jelenlegi tagóvoda vezetőt, ha a pályázati eljárás nem 
vezetne eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezik pedagógus szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakképzettséggel. Másrészt rendelkezni kellene az óvónőnek pe-
dagógus-szakvizsgával, amivel a tagóvoda vezető nem rendelkezik, így nem lehet őt megbízni 
az intézményvezetői feladatokkal. A testület meg van elégedve a két óvónő munkájával, nem 
kíván másik óvónőt alkalmazni. Így véleménye szerint a társulásból való kiválás ügyét le kell 
venni a napirendről. Javasolja a következő napirendi pontok megtárgyalását:                     
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :                                                                                                              E lő a d ó : 
 
1./ Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormány-            Farkas Árpád                                           
     zatok fejlesztése árajánlatainak elbírálása                                                     polgármester 
                                          
2./ Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER akciócsoport támogatása          Farkas Árpád                                                                                                                    
                                                                                                                             polgármester 
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3./ Vegyes ügyek                                                                                                Farkas Árpád 
                                                                                                                            polgármester 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
                                                                                                                                                                                                                                         
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: 
 
                   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: 
 
Németh István képviselő támogatja a beszámoló tudomásul vételét. 
 
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 a 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 és 51/2014.(IV.24.), 52, 53, 54, 55, 
56, 57 és 58/2014.(IV.29.) 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 döntések születettek:  2 fő ré- 
szére önkormányzati 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 :  Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormány-  

zatok fejlesztési támogatása                             
   E l ő 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, 
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melyet a megjelölt célokra kell felhasználni. Az út felújítási munkák jól haladnak, a marási 
munkákat elvégezték, a tömörítés és aszfaltozás kedden befejeződik. Az önkormányzat által 
meghatározott 2./ célfeladat a 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. Erre a 
célfeladatra érkezett 2 árajánlat, melyeket ezt követően részletesen ismertet. Elmondja, hogy a 
két árajánlat szinte azonos összegű, csak Szász Róbert építési vállalkozó ajánlata azért sokkal 
kedvezőbb, mert az ő munkadíja ÁFA mentes. Ezért javasolja, hogy az ő árajánlatát fogadja el 
a testület. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát, s egyidejűleg javasolja, 
hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a szerződés megkötésére a vállalkozóval. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                          59/2014.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                          tének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szász Róbert épí-
tési vállalkozó Homokbödöge polgármesteri hivatal épülete tető felújítási és 
homlokzati nyílászárók cseréje munkáira benyújtott, bruttó 4.246.432,-Ft ösz-
szegű árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésére. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 

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

                          Határidő: 2014. június 6. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER akciócsoport támoga-

tása                                                                                                              
    E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
        (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselők által ismert, 
hogy Menyhárt Tibor, a SOMABA LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület elnöke 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. A temetésével kapcsolatban merült fel az önkormányzatok 
részéről – erről elnökségi döntés is született -, hogy koszorúk helyett inkább a temetési 
költségek fedezésére nyújtsanak támogatást, s egy szál virággal búcsúzzanak el az elhunyttól. 
Ennek megfelelően érkezett az önkormányzathoz a támogatás kérelem a megállapodás-
tervezettel, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően 
részletesen ismerteti a kérelmet és a megállapodás-tervezetet. Javasolja a megállapodás-
tervezet elfogadását. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Ható Károly képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a testület előzetesen megbeszélte a  
támogatást, ezért annak elfogadásával egyetért. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármes- 
ter urat a megállapodás aláírására. 
  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                          60/2014.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                          tének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somló-
Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesülettel - 
annak elnöke, Menyhárt Tibor temetésével kapcsolatos kiadások fedezése tá-
mogatására - kötendő megállapodás-tervezetet elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A megállapodás-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

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

                          Határidő: 2014. június 6. 
                          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 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a)  A Homokbödögei és a Pápai Evangélikus Gyülekezetek közös fennállásának 300.   

évfordulójára rendezett emlékünnepség 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy meghívót kapott az 
önkormányzat a Homokbödögei és a Pápai Evangélikus Gyülekezetek közös fennállásának 
300. évfordulójára rendezendő emlékünnepségre, melyre 80-90 főt várnak. Ezt követően 
részletesen ismerteti a meghívót, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Az egyik helyszín a Művelődési ház, ahol a kulturális műsorok zajlanak, 
s itt ebédelnének meg a résztvevők. A szervezők kérése az lenne, hogy az önkormányzat 
biztosítsa a helyszínt részükre. Javasolja a művelődési házat térítésmentesen biztosítsa a 
testület az emlékünnepségre. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovits Attila képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                          61/2014.(V.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                          tének határozata: 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödögei 
és a Pápai Evangélikus Gyülekezetek közös fennállásának 300. évfordulójára, 
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2014. június 14. napján megtartandó emlékünnepség megrendezésére a 
homokbödögei Művelődési Házat térítésmentesen biztosítja.  

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

                          Határidő: 2014. június 6. és június 14. 
                          Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                        Kelemen László jegyző 
 

b) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Közös 
Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e jóváhagyásával kapcsolatban törvényességi felhívást 
kaptak a fenntartó önkormányzatok. Ezt követően részletesen ismerteti a felhívást. Elmondja, 
hogy a 2014. április 29. napján megtartott együttes ülésen már elfogadták a Hivatal SZMSZ-
ét a fenntartó önkormányzatok, s erről az Njt.hu törvényességi Felügyelet Írásbeli 
Kapcsolattartás oldalán a VM. Kormányhivatalt a jegyző tájékoztatta. 
  
A T-Mobil szerződést a PKÖSZ elnöke egy személyben módosította, az érintett 
önkormányzatok megkérdezése nélkül. Ez azt eredményezte, hogy a percdíjak ugyan 
olcsóbbak lettek, de a csomagváltás miatt internet hozzáférést is biztosított a szolgáltató, s a 
nemzetközi hívás lehetőségéért is külön kellett fizetni. Így a telefon díjak duplájára 
emelkedtek. A szövetséget alkotó önkormányzatok kezdeményezték a szerződésmódosítást, 
mert a telefon előfizetést csak az önkormányzatok közötti olcsó kommunikáció miatt tartották 
fenn, nincs szükség az internetre és a nemzetközi hívásokra. A szolgáltató megküldte az 
olcsóbb csomagot, melyre visszajelezte az önkormányzat, hogy át szeretne lépni ebbe. 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Bogdán Gábor Tibor ellen szabálysértési feljelentést tett, mert 
kuvasz kutyája a többszöri figyelmeztetésre is közterületen kóborol, veszélyezteti az arra 
járókat. Május 29. napján tart szemlét az ügyben a szabálysértési hatóság. 
 
Az előző ülésükön hozzájárultak a község helyiségtáblája rovásírással történő kihelyezéséhez. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által is engedélyezett kihelyezés megtörtént, kb. 30 fő vett 
részt rajta.  
 
Szeretettel meghívja a jelenlévőket Radics Tibor tárogató művész szombat esti előadására, s 
az utána következő szalonnasütésre. 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy 
bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Ható Károly képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a boltnál és a kocsmánál virágládák 
kerültek kihelyezésére, de a boltos reklamál, hogy nem tudnak a vásárlói megállni. 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy 2014. május, vagy június 30-ig él 
egy pályázati lehetőség közterületek térkövezésére, a pályázatot kiíró cég a térkövet ingyen 
biztosítja. 
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Kelemen László jegyző, HVI vezető felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a hétvégén 
vasárnap Európai Parlamenti képviselők választása lesz, kéri, hogy éljenek a választópolgárok 
a jogaikkal, s menjenek el szavazni. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester Németh István képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a térkő 
ugyan ingyen van, de a pályázat kiírójával kell azt lerakatni, s ők beépítik az anyagárat a 
díjaikba. 
 
Ható Károly képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a közterületen az önkormányzat 
határozza meg, hová teszi a virágládákat. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a képviselő-tes-
tületnek és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a testületi ülést 18 óra 51 perckor 
bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


