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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 30. 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. július 30. 

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 családi elfoglaltsága miatt előzetesen kimentette ma-
gát. 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./ Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és Működési                  Kelemen László 
      Szabályzata módosítása                                                                                       jegyző 
                                    
2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési                 Kelemen László 
     díjak módosítása                                                                                                    jegyző 
 
3./ Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 11/2013.       Farkas Árpád 
    (VIII.21.) önkormányzati rendelet módosítása                                                polgármester         
 
4./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti                 Kelemen László 
      és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés                         jegyző  
 
5./ Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. adatszolgáltatása, szennyvíz vízi-                 Farkas Árpád 
     közmű rendszere                                                                                             polgármester 
                                          
6./ Vegyes ügyek                                                                                                Farkas Árpád 
                                                                                                                             polgármester 
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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. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
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 59, 60 és 61/2014.(V.22.), 62 és 63/2014.(V.29.) 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 szülési segély megállapítása; 2 fő részére önkormányzati segély megállapítása; 7 fő ré-
szére szociális étkeztetés engedélyezése. 
 
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 Szervezeti és Működési Sza-

bályzata módosítása                                                                                  
   E l ő a d ó :          Kelemen László jegyző 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését, 
valamint a rendelet-tervezetet, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhat-
tak.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
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Farkas Árpád polgármester támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

4/2014.(VIII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzata 9/2013.(VII.1.) rendelete módosítá-
sáról 

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2./ N a p i r e n d :  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak   
                                 módosítása                                                                                              
    E lő a d ó :      Kelemen László jegyző 
        (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a testület minden évben megálla-
pítja a szociális étkezők térítési díját, amely függ a szolgáltatási önköltségtől és a normatív 
állami támogatástól. Ezt követően részletesen ismerteti a térítési díj számítást, melyet a képvi-
selők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a testületnek, hogy a számítást fo-
gadják el. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a szolgáltatási önköltség 
számításához szükséges felmerült ráfordítások, az ellátotti napok száma, az étkezési adagok 
száma tények, ezeken nem lehet vitatkozni, ezért egyetért a számítás elfogadásával.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, 1 szavazat ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

64/2014.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
tének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a homokbödögei 
szociális étkezők 2014. június 23. napján kelt, 2014. évi térítési díja számítását 
elfogadja.  
A térítési díj számítás a határozat mellékletét képezi. 

                        Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                        Határidő: 2014. augusztus 14. 
                        Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                      Kelemen László jegyző 
 
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését, 
valamint a rendelet-tervezetet, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhat-
tak.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólások:  
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az energiaárak és a bérek  
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emelkedtek, a térítési díjat is ennek megfelelően emelni kellene a testületnek. A tervezet 
szerint még így is kevesebb lenne a térítési díj, mint a számított maximum.  
 
Ható Károly képviselő nem ért egyet a szociális étkezési térítési díj emelésével. Elmondja, 
hogy Csótról is hordanak át ebédet 600,- Ft/adag ebédért, és két menüből lehet választani. A 
homokbödögei ebéd minősége nem olyan, mint régen volt, mivel sózni és cukrozni sem lehet 
az ételt, az új jogszabály szerint.  
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy ha most nem emel a testület 
az étkezési térítési díjon, akkor januártól legalább 10 %-os emelést végre kell hajtani.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, 1 szavazat ellenében, megalkotta következő rendeletét: 
 

5/2014.(VIII.15.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete, a személyes gondoskodást nyújtó el-
látásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról                       

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3./ 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 :         Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a jegyző úr által, a rendelet-tervezethez 
készített előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen meg-
kaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy jelenleg az önkormányzati segélyként folyósított 
temetési segély jövedelemkorlátja 85.500,- Ft, ezt javasolja az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 400 %-ig felemelni, mert több család sem vehette igénybe az önkormányzati se-
gélyt, pedig a temetés költségei emelkedtek. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2014.(VIII.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák sza-
bályozásáról szóló 11/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete módosításá-
ról  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés                                                                                 
   E l ő a d ó :          Kelemen László jegyző 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
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Kelemen László jegyző részletesen ismerteti Homokbödöge Község Önkormányzat 2013. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést,                                                                              
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.  
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2014.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
tének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Köz-
ség Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátá-
sáról szóló, 2014. május 30. napján kelt átfogó értékelést elfogadja.                                                          

                        Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                        Határidő: 2014. augusztus 14. 
                        Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                      Kelemen László jegyző 
 
 
5./ N a p i r e n d :  Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. adatszolgáltatása, szennyvíz 

víziközmű rendszere                                                                                            
   E l ő a d ó :          Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Adatszolgáltatás 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. levelét, és 
megállapodását. Elmondja, hogy a rövid határidő miatt a megállapodást aláírta, és 2014. július 
21-ig eljuttatta a Vízműhöz, amihez az adatszolgáltatási nyilatkozat is megküldésre került. 
Javaslolja a megállapodás jóváhagyását. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

66/2014.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
tének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Víz- és Csa-
tornamű Zrt.-vel – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé 
történő adatszolgáltatás céljából - kötött, 2014. július 14. napján kelt megálla-
podást jóváhagyja.  
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

                        Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                        Határidő: 2014. augusztus 14. 
                        Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                      Kelemen László jegyző 
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b) Szennyvíz víziközmű rendszer 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Ugod Község 
Önkormányzat 41/2014.(VII.2.) határozatát. Elmondja, hogy a vízművel történt egyeztetés 
során először az volt a javaslat, hogy a fejlesztésekhez szükséges forrásokat a bérleti díjakon 
felül is biztosítani kell az önkormányzatoknak. Ezt csak úgy fogadták el az önkormányzatok, 
hogy a bérleti díjból befolyt bevételeket lehet erre a célra felhasználni. hitellel összefüggő 
adósságszolgálat teljesítése. A hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítése vonatkozásában 
az önkormányzatok külön megállapodást kötnek. 
Javasolja a következő határozat meghozatalát: 
“Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pápai Víz- 
és Csatornamű Zrt. Által üzemeltetett „Sz02” szennyvíz víziközmű rendszer – melyhez 
Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod, Béb, Csót és Nagygyimót községek tartoznak – 
ellátásáért felelőseinek képviselője Ugod Község Önkormányzat legyen. A Testület egyetért 
azzal, hogy a víziközmű rendszer bérleti díjából befolyt bevételeket – minden érintett község 
önkormányzata tekintetében – erre a célra elkülönített számlán kezeli, s kizárólag víziközmű-
fejlesztés finanszírozására használja. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a víziközmű-
fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítése céljára történő 
felhasználásról külön állapodnak meg az ellátásért felelősök.”   

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
            
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

67/2014.(VII.30) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 
tének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. Által üzemeltetett „Sz02” szennyvíz 
víziközmű rendszer – melyhez Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod, 
Béb, Csót és Nagygyimót községek tartoznak – ellátásáért felelőseinek képvi-
selője Ugod Község Önkormányzat legyen. A Testület egyetért azzal, hogy a 
víziközmű rendszer bérleti díjából befolyt bevételeket – minden érintett község 
önkormányzata tekintetében – erre a célra elkülönített számlán kezeli, s kizáró-
lag víziközmű-fejlesztés finanszírozására használja. A Képviselő-testület 
egyetért azzal, hogy a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel össze-
függő adósságszolgálat teljesítése céljára történő felhasználásról külön álla-
podnak meg az ellátásért felelősök                                                                                                   

                        Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                        Határidő: 2014. augusztus 14. 
                        Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                                      Kelemen László jegyző 
 

 

6./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek  
   E l ő a d ó :          Farkas Árpád polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
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a) Veszprém Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi  
Kirendeltség támogatása 

 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Katasztófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatási kérelmét, 
valamint az adományozási megállapodás-tervezetet. Elmondja, hogy azért kérik a támogatást, 
hogy a munkájuk színvonalát emelhessék. Amennyiben módjában áll az önkormányzatnak, 
akkor kérik, hogy segítsék egy kisebb összeggel őket. Javasolja, hogy 10.000,-Ft-támogatást 
állapítsanak meg részükre. Kéri a felhatalmazást az adományozási megállapodás aláírására. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Ható Károly képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát és felhatalmazását. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy jó tapasztalatai vannak a Katasztófavédelmi Igazga-
tósággal, nagyon segítőkészek. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal,  meghozta következő határozatát: 
 

68/2014.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Me-
gyei Katasztófavédelmi Igazgatóság részére – költségvetése terhére – 
10.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására. 
A megállapodás-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2014. augusztus 14. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) „Hátrányos helyzetű homokbödögei gyermekekért” Közalapítvány 2013. évi 

egyszerűsített beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése elfogadása, Alapító 
Okirata módosítása 

 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a közalapítvány 2013. 
évi egyszerűsített beszámolóját és független könyvvizsgálói jelentését. Javasolja, hogy 
mindkettőt fogadja el a testület. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal,  meghozta következő határozatát: 
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69/2014.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a homokbödögei 
„Hátrányos helyzetű homokbödögei gyermekekért” Közalapítvány 2013. évi 
egyszerűsített beszámolóját és független könyvvizsgálói jelentését elfogadja. 
A beszámoló és a jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2014. augusztus 14. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprémi 
Törvényszék 8.Pk.60.247/1994/27. számú végzését és a jegyző úr által elkészített, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. Javasolja az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jóváhagyását. Elmondja, hogy a kuratórium elnökét az 
Alapító Okirat szerint az alapító kéri fel. Előzetesen egyeztetett Fagyal Ferencnével, aki 
vállalta e tisztséget. A Korábbi elnök, Szász István írásban jelezte, hogy idős korára 
tekintettel, nem tudja tovább vállalni az elnöki tisztséget. Javasolja, hogy 2014. augusztus 1-
től az elnöki tisztséggel Fagyal Ferencnét bízza meg a testület, egyidejűleg köszönje meg a 
lemondott elnöknek a kuratórium élén végzett lelkiismeretes munkáját. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a közalapítvány Alapító Okiratát azért kell 
módosítani, mert új törvények szabályozzák a közalapítványok működését, s ezeket a 
szabályozásokat az okiraton is át kell vezetni. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal,  meghozta következő határozatait: 
 

70/2014.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a homokbödögei 
„Hátrányos helyzetű homokbödögei gyermekekért” Közalapítvány 2014. jú-
lius 30. napján kelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Ok-
iratát jóváhagyja. 
Az Okirat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2014. augusztus 14. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 

71/2014.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 1-
től a homokbödögei „Hátrányos helyzetű homokbödögei gyermekekért” Köz-
alapítvány kuratóriuma elnöki tisztségével Fagyal Ferencné Homokbödöge, 
Kossuth u. 98. sz. alatti lakost bízza meg. 
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Egyidejűleg megköszöni a lemondott elnök, Szász István Homokbödöge, Pe-
tőfi u. 38. szám alatti lakosnak a kuratórium élén végzett lelkiismeretes mun-
káját. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2014. augusztus 14. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

                                        Kelemen László jegyző 
 
 
c) „Homokbödögéért” Közalapítvány 2013. évi egyszerűsített beszámolója és független 

könyvvizsgálói jelentése elfogadása, Alapító Okirata módosítása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a közalapítvány 2013. 
évi egyszerűsített beszámolóját és független könyvvizsgálói jelentését. Javasolja, hogy 
mindkettőt fogadja el a testület. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal,  meghozta következő határozatát: 
 
 

72/2014.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a homokbödögei 
„Homokbödögéért” Közalapítvány 2013. évi egyszerűsített beszámolóját és 
független könyvvizsgálói jelentését elfogadja. 
A beszámoló és a jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2014. augusztus 14. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprémi 
Törvényszék 8.Pk.60.094/2006/10. számú végzését és a jegyző úr által elkészített, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. Javasolja az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jóváhagyását. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy ennek a közalapítványnak az Alapító Okiratát is az 
új Ptk. és egyesületi törvény miatt kell módosítani, az új szabályozásokat az okiraton át kell 
vezetni. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal,  meghozta következő határozatát: 
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73/2014.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a homokbödögei 
„Homokbödögéért” Közalapítvány 2014. július 30. napján kelt, módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. 
Az Okirat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2014. augusztus 14. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) LEADER támogatási kérelem 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Somló-Marcalmente-
Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetőjének támo-
gatást kérő levelét, valamint a megállapodás tervezetet. Elmondja, hogy a II. Homokbödögei 
Kamara Néptáncfesztivál megrendezésére kapott az önkormányzat 670.000,-Ft LEADER tá-
mogatást, mely után 6.700,-Ft támogatást javasol az egyesületnek megállapítani. Felhatalma-
zást kér a támogatási megállapodás aláírására. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a munkaszervezet több esetben is segítséget nyújtott 
a beadandó pályázatok átnézéséhez, a hibák kijavításához, támogatja a polgármester úr javas-
latát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal,  meghozta következő határozatát: 
 

74/2014.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somló-
Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület mű-
ködési költségei fedezésére 6.700,-Ft támogatást állapít meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapo-
dás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a ha-
tározat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2014 augusztus 14. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
             Kelemen László jegyző 

 
 
 
e) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a VM Kormányhivatal 
VEB/004/1185/2014. számú törvényességi felhívását. 
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Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásával 
kapcsolatban elmondja, hogy az útjavítás megtörtént, a hivatal tetőcseréje majdnem elkészült, 
csak a végzáró kúp és az osztókúp, valamint a megfelelő színű hófogók felszerelése van hátra. 
Az ablakcsere augusztus közepén kezdődik, a munkálatok idejére az irodák a hátsó 
helyiségekbe költöznek, ott működnek tovább a felújítás idején. Ha megszáradt a vakolat 
javítás az ablakok körül, azt követően kezdődik majd a helyiségek kimeszelése. A 
homlokzaton minimális költségű javításokat fognak elvégeztetni. A hátsó melléképületnél is 
lesz lécezés, s átrakásra kerül a tetőcserép. 
 
Az önkormányzatok részére pályázat került kiírásra napelemes rendszer kiépítésére. Az első 
hírek arról szóltak, hogy 100 %-os támogatottságú a pályázat, de utóbb kiderült, hogy csak a 
nettó része támogatott, az ÁFA-t önrészként a pályázónak kell viselni. Az óvoda magas 
áramfogyasztása miatt erre az intézményre lehetne pályázni. A minimális beruházási összeg 
20 millió Ft. Még az kérdéses, nem kizáró tényező az, hogy 5 éven belül az óvoda - pályázati 
összegből - energiatakarékos beruházásban részesült. 
 
A falunap megrendezéséhez minimálisan 250 e.Ft szükséges. Ez kell a fellépők díjazására, 
élelmezésre, a főzőverseny alapanyagának biztosítására, ugróvár bérletére, hangosításra, hogy 
csak a legszükségesebbeket említse. Neves előadó meghívására egyáltalán nincs forrás. Az 
önkormányzatnak nincs szabad pénzeszköze. Az idei évben előre láthatólag 7 lakáscélú 
támogatás lesz megállapítva, melyből eddig csak 2 támogatás került kifizetésre. Véleménye 
szerint az önkormányzat anyagi eszközök híján nem tudja a falunapot megrendezni az idén.  
 
Augusztus 18-tól leáll az óvoda, elkezdődik a takarítási szünet, mely időre Ugodból hozatják 
majd az ebédet. 
 
Augusztus utolsó hetében BMX bemutató lesz az iskola udvarán. Egy éjszakára, 20 főre 
kértek a szervezők szállást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila képviselő kérdezi, hogy aki szippantó autóval szállíttatja el a szennyvízét, 
annak az elszállítást számlával kell igazolni? A falunap megrendezése mellett foglal állást, 
mert várják a homokbödögeiek. 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, ha 10 kW-os áramfejlesztő napelemes 
rendszert pályázna meg az önkormányzat, akkor az 7 millió Ft-ba, ha 30 kW-osat, akkor 21 
millió Ft-ba kerülne. 
 
Ható Károly képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a 2014. évi falunap megrendezését 
nem támogatja, mert az önkormányzatnak nincs erre forrása. A testületet mindig csak a kritika 
éri, mert nem tudnak neves előadókat hívni. Nem lenne jó üres kasszát átadni az új 
testületnek. 
 
Farkas Árpád polgármester javasolja, hogy a falunapot 2014. évben ne rendezze meg az 
önkormányzat. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal,  1 szavazat ellenében, meghozta következő határozatát: 
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75/2014.(VII.30.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben – 
forráshiány miatt - nem rendezi meg az falunapot. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2014 augusztus 14. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
             Kelemen László jegyző 

 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, 
bejelentése, vagy kérdése? 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő jelzi, hogy Papp Ferenc agresszív kutyája a kerítésnél kibújik, s 
támadja az arra haladókat. Szólni kellene neki, hogy kösse meg a kutyáját. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy intézkedni fognak. Ha azok után 
sem történik változás, akkor a feljelentést megteszi a tulajdonosa ellen. 
 
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 20 perckor 
bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


