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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 
perckor 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. augusztus 28. 

napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési Ház 
 
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 
- Tóth Zoltán HVB tag jelölt 
- Papp Ferencné HVB tag jelölt 
- Bábits Jánosné HVB tag jelölt 
- Kovácsovics Imréné HVB tag jelölt 
- Szabó Edit HVB tag jelölt 
- Somogyi Balázs HVB póttag jelölt. 

 
A lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
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 utcaneves rendelet megalkotásának és a HVB tag-
jai és póttagjai megválasztásának határideje indokolja. A meghívóban szereplő napirendi pon-
tokat javasolja megtárgyalni. 
 

N A P I R E N D : 
T á r g y :                                                                                                              E lő a d ó : 
 
1./ A házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének  Kelemen László 
 módjáról valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló rendelet jegyző                            
                                                                                                                                                                                                                                       
2./ A Homokbödögei Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása     Kelemen László 
 jegyző                            
 
3./ Gördülő Fejlesztési Terv   Farkas Árpád                                                     
 polgármester 
 
4./ Pályázat - Homokbödöge Község Önkormányzat működőképességének  Farkas Árpád                                                     
 megőrzéséhez  polgármester 
 
5./ 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 polgármester úr javaslatát. 
 
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 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 és 77/2014.(VII.30.) 
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 születtek: 4 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 : A házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének 

módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló rendelet                                    
      E lő a d ó :         Kelemen László jegyző polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László jegyző ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatója közterü-
letek elnevezésének helyi szabályozása tárgyában kiküldött levelét. Határidőben elkészítette a 
rendelet-tervezethez az előterjesztést, és a rendelet-tervezetet, melyet ezt követően részletesen 
ismertet. Az előterjesztését, és a rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád polgármester javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a testület. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza- 
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vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

7/2014.(VIII.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a 
helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az  utcaelnevezés szabá-
lyairól:  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  A Homokbödögei Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása            
     E lő a d ó :         Kelemen László jegyző 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határ-
napjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 3. §-a szerint:  
"A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját, 
és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. au-
gusztus 31-én 16.00 óráig választja meg." 
Elmondja, hogy a HVB tag- és póttag jelöltek előzetesen nyilatkozatukkal vállalták, hogy 
megválasztásuk esetén e tisztséget betöltik, s esetükben összeférhetetlenség nem áll fenn. A 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §–a alapján a tagokat és póttagokat a 
jegyző indítványára a képviselő-testület választja meg. A testület egy szavazással dönt. A tag 
jelöltek korábbi bizottsági tagokkal azonosak. Egy jelölt utólag jelezte, hogy indulni kíván a 
helyi önkormányzati választáson, az ő HVB tagsága összeférhetetlen ezzel. Ezért helyére új 
jelöltek kellett keresni. Megköszöni a jelölteknek, hogy vállalták a bizottságban a tisztségü-
ket. Indítványozza, hogy a Homokbödögei Helyi Választási Bizottság tagjainak Tóth Zoltán 
Homokbödöge, Szabadság utca 21., Papp Ferencné Homokbödöge, Kossuth utca 1., Bábits 
Jánosné Kossuth utca 108., Szabó Edit Homokbödöge, Petőfi utca 12. és Kovácsovics Imréné 
Homokbödöge, Kossuth utca 8. sz. alatti lakos jelölteket, póttagjainak pedig Somogyi Balázs 
Homokbödöge, Jókai utca 21. és Bolláné Baranyai Csilla Homokbödöge, Szabadság utca 1. 
sz. alatti lakos jelölteket válassza meg. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ható Károly képviselő kérdezi, hogy ki volt az a HVB tag, akinek a helyére új jelöltet kellett 
keresni? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy Lukács Katalin volt a korábbi HVB tag. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

78/2014.(VIII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge 
Helyi Választási Bizottság tagjainak 
Tóth Zoltán Homokbödöge, Szabadság utca 21., 
Papp Ferencné Homokbödöge, Kossuth utca 1., 
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Bábits Jánosné Homokbödöge, Kossuth utca 108., 
Szabó Edit Homokbödöge, Petőfi utca 12., 
Kovácsovics Imréné Homokbödöge, Kossuth utca 8., 
szám alatti lakos jelölteket választja meg. 
A képviselő-testület Homokbödögei Helyi Választási Bizottság póttagjainak 
Somogyi Balázs Homokbödöge, Jókai utca 21., 
Bolláné Baranyai Csilla Homokbödöge, Szabadság utca 1. 
szám alatti lakos jelölteket választja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2014. szeptember 1. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester                     

Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Gördülő Fejlesztési Terv 
     E lő a d ó :         Farkas Árpád     polgármester      
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. Gördülő 
Fejlesztési Terv javaslat megküldése tárgyában kiküldött megkeresését. Elmondja, hogy a 
terveket a Vízmű szakember gárdája készítette el. A betervezett felújításokat-pótlásokat, és 
beruházásokat az érintett önkormányzatok teljes egészében pályázati forrásból, és az 
amortizációs bevételeikből kívánják megvalósítani. Amennyiben az amortizációs költségek 
ezekre a felújításokat nem fedeznék, a tulajdonos önkormányzatoknak kell a különbözetet 
fizetni. Ezt a döntést csak az érintett önkormányzatok mindegyike hozhatja meg, az ellátásért 
felelősöket képviselő Ugod község önkormányzata egyedül nem. Arra törekednek, hogy erre 
ne kerüljön sor. A tulajdonos önkormányzatoknak jogszabályok írják elő a kötelezettségeiket, 
meghatározzák, hogy miről kell dönteniük. A jogszabályok azt is előírják, hogy a felújítás-
pótlás tervek engedélyeztetésének igazgatási szolgáltatási díja 325 e. Ft, a beruházási terveké 
pedig 175 e. Ft. A terveket az érintett önkormányzatok képviselője Ugod község 
polgármestere nyújtja be engedélyeztetésre, a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási 
Hivatalnak 2014. szeptember 15. napjáig. Ha nem lenne a tulajdonosoknak közös 
képviselőjük, akkor mindegyik tulajdonos külön-külön fizethetné az igazgatási szolgáltatási 
díjat.  
 
ba) A Vízmű vagyonkezelésében, vagy tulajdonában lévő víziközművek felújítási-pótlási  
       terve véleményezése 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében ismerteti a terveket. Elmondja, hogy ezeket a 
terveket az önkormányzatoknak véleményezni kell, s a szolgáltató nyújtja be a hivatal felé 
engedélyeztetésre. Javasolja, hogy az alábbi határozatot hozza meg a testület:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 
által készített, Adásztevel kistérség 2015-2029. időszakának Gördülő Fejlesztési Terve részét 
képező - Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében, vagy tulajdonában lévő - 
víziközművek felújítási-pótlási terveivel egyetért. 
A Képviselő-testület a víziközművek felújítását-pótlását csak abban az esetben valósítja meg, 
ha a pályázati forrás 100 %-ban rendelkezésre áll. 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a beruházás milyen ütemezésben történik? 
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Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy Adásztevel Pápa-Tapolcafő vízbázis 
összekötését melyik ütemben van tervezve?  
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester Németh István képviselőnek válaszolva elmondja, hogy az első 
ütem a 2015-ös év, ekkor nincs tervezve beruházás. A második ütem 2016-2019-ig tart, erre 
196.960 e. Ft van tervezve, a harmadik ütem 2020-2029-ig tart, erre jut a legnagyobb 
fejlesztés: 521.626 e. Ft.  
 
Némethi Kálmán alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy a kettes ütemben van tervezve 
a vízbázis összekötése. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

79/2014.(VIII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Víz- és 
Csatornamű Zrt. által készített, Adásztevel kistérség 2015-2029. időszakának 
Gördülő Fejlesztési Terve részét képező - Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 
vagyonkezelésében, vagy tulajdonában lévő - víziközművek felújítási-pótlási 
terveivel egyetért.  
A Képviselő-testület a víziközművek felújítását-pótlását csak abban az esetben 
valósítja meg, ha a pályázati forrás 100 %-ban rendelkezésre áll. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2014. szeptember 5. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester                     

Kelemen László jegyző 
 
bb) A bérleti üzemeltetési szerződés alapján működtetett víziközművek felújítási-pótlási 

terve és valamennyi víziközmű eszköz beruházási terve elfogadása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Vízmű bérleti üzemeltetési 
szerződés alapján működteti Adásztevel kistérség szennyvízrendszerét. Ezt követően ismerteti 
a terveket. Elmondja, hogy ezeket a terveket az önkormányzatok fogadják el, s a Vízmű 
véleményezési joggal rendelkezik. Valamennyi víziközmű eszköz vonatkozásában is az 
önkormányzatoknak kell elkészíteni a terveket, és azt elfogadják, a Vízmű itt is 
véleményezési joggal rendelkezik.  
Javasolja, hogy az alábbi határozatot hozza meg a testület:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel kistérség 2015-
2029. időszakának Gördülő Fejlesztési Terve részét képező - bérleti üzemeltetési szerződés 
alapján működtetett - víziközművek felújítási-pótlási terveit, valamint a kistérség víziközmű 
eszközeinek beruházási terveit elfogadja. 
A Képviselő-testület a víziközművek felújítását-pótlását és eszközberuházásait csak abban az 
esetben valósítja meg, ha a pályázati forrás 100 %-ban rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a kistérség ellátásáért felelőseinek képviselőjét, Vörös 
Tibort, Ugod község polgármesterét, hogy a tervek Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak 2014. szeptember 15. napjáig történő megküldéséről gondoskodjon. 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

80/2014.(VIII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel 
kistérség 2015-2029. időszakának Gördülő Fejlesztési Terve részét képező - 
bérleti üzemeltetési szerződés alapján működtetett - víziközművek felújítási-
pótlási terveit, valamint a kistérség víziközmű eszközeinek beruházási terveit 
elfogadja. 
A Képviselő-testület a víziközművek felújítását-pótlását és eszközberuházásait 
csak abban az esetben valósítja meg, ha a pályázati forrás 100 %-ban 
rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a kistérség ellátásáért felelőseinek 
képviselőjét, Vörös Tibort, Ugod község polgármesterét, hogy a tervek Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak 2014. szeptember 15. napjáig 
történő megküldéséről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2014. szeptember 5. 
Felelős:  Farkas Árpád polgármester                     

Kelemen László jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d :  Pályázat - Homokbödöge Község Önkormányzat működő-

képességének megőrzéséhez 
     E lő a d ó :           Farkas Árpád polgármester      
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a megyei önkormányzati 
tartalékból nyújtott támogatásokról, és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 
7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján az önkormányzatnak lehetősége van a 
működőképességének megőrzéséhez támogatási kérelmet benyújtani. A kérelmet az ebr 42 
rendszerben kell benyújtani, melyhez csatolni kell a képviselő-testület határozatát. Az óvoda 
finanszírozásra, a GYŐRSZOL hiteltartozásra, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás II. félévi hozzájárulására, a Pápa Környéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulásának fizetendő II. félévi hozzájárulásra és közvilágítási költségekre 
szeretne az önkormányzat támogatást benyújtani. Javasolja a következő határozat 
meghozatalát: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működőképessége megőrzése 
céljából a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a pályázat 
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a határozat meghozatalát, és a pályázat benyújtását 
annak ellenére, hogy véleménye szerint az önkormányzati feladatok elvont normatíváit így 
csöpögteti vissza a Kormány. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 

81/2014.(VIII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működőképessége 
megőrzése céljából a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott 
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 
7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. szeptember 12., illetve 2014. szeptember 30. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
   Kelemen László jegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
     E lő a d ó :         Farkas Árpád     polgármester      
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. közszolgáltatási tárgykörben kiküldött megkeresését. Elmondja, hogy korábban az ön-
kormányzat a Győri Kommunális Szolgáltatóval volt szerződésben. A jogszabályváltozás mi-
att a szolgáltatást már csak nonprofit szerv végezheti. Ezért megalakult a Győri Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft., amely ugyanazon feltételekkel végzi a szolgáltatást, mint elődje. 
Velük is szerződést kell kötni az önkormányzatnak. A közszolgáltatási szerződés melléklete a 
két haszonkölcsön szerződés, mely 2 db 120 literes, vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, 
szürke fedelű, műanyag hulladékgyűjtő edény önkormányzatnak történő használatba adásáról 
szól.  
 
a) Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szerződései 
 
aa) Közszolgáltatási szerződés 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 2014. július 1. napján kelt, SR14300089 számú szerződést. Javasolja az általa már aláírt 
szerződés jóváhagyását. 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy a szerződés 4.2 pontja szerint mindig kell 
fizetni az ürítési díjat? Nem csak akkor, ha tényleges ürítés történik? Az óvoda hulladékgyűjtő 
edényét nem látja a szerződés mellékletében. Mi ennek az oka? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy ez a pont a régi szerződésből 
változatlanul került bele az új szerződésbe. Az önkormányzatnak az ürítést forgalomtól 
függetlenül számlázzák. Felvetődött már a Társulási Tanács közgyűlésén, hogy a lakossági 
számlázáshoz kellene igazítani a közületi számlázást is, de erről nem született döntés. Az 
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óvoda edényzete azért nem itt szerepel, mert társulásban tartják fenn az óvodát, s a 
központéban, Adásztevelnél szerepel. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

82/2014.(VIII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 
tárgyában kötött - 2014. július 1. napján kelt, SR14300089 számú szerződést 
jóváhagyja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2014. szeptember 5. 
Felelős: Fodor Béla polgármester                     

Kelemen László jegyző 
 
 
ab) Haszonkölcsön szerződések 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 2014. július 1. napján kelt, SR14300089 számú haszonkölcsön szerződéseket. Javasolja 
az általa már aláírt szerződések jóváhagyását.  
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

83/2014.(VIII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel – a Homokbödöge, Kossuth L. u. 92. teljesítési 
helyen, hulladékgyűjtő edény használatba adása tárgyában - kötött, 2014. július 
1. napján kelt, SR14300089 számú haszonkölcsön szerződést jóváhagyja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2014. szeptember 5. 
Felelős: Fodor Béla polgármester                     

Kelemen László jegyző 
 
 

84/2014.(VIII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel – a Homokbödöge, Kossuth L. u. 50. teljesítési 
helyen, hulladékgyűjtő edény használatba adása tárgyában - kötött, 2014. július 
1. napján kelt, SR14300089 számú haszonkölcsön szerződést jóváhagyja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
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Határidő: 2014. szeptember 5. 
Felelős: Fodor Béla polgármester                     

Kelemen László jegyző 
 
 

b) Óvodai fejlesztési feladatok ellátása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvodai fejlesztési 
feladatokat Erdősné Somogyi Szilvia pedagógus látta el a homokbödögei tagóvodában, az 
elmúlt tanévben. Az új tanévre ugyanolyan feltételekkel javasolja a megállapodást megkötni. 
Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodás-tervezetet. 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy az óvodás gyermekek logopédiai fejlesztéséről van 
szó? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő javasolja, hogy a megállapodás-tervezetet fogadják el, s 
hatalmazzák fel az Adászteveli Óvoda vezetőjét a megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

85/2014.(VIII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli 
Óvoda és Erdősné Somogyi Szilvia fejlesztő pedagógus Homokbödöge, Arany 
János u. 8. szám alatti lakos között – a homokbödögei óvodás gyermekek 
egyéni fejlesztése tárgyában – kötendő, 2014. augusztus 28. napján kelt megál-
lapodást elfogadja. 
Felhatalmazza az Adászteveli Óvoda vezetőjét a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2014. szeptember 12. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Játszótéri játékok ellenőrzése 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az utóbbi hetekben több 
játszótéri baleset is szerepelt a médiában. Az egyiknél egy kapu borult a gyermekre, a 
másiknál lábtöréssel szállították a balesetet szenvedőt a kórházba. A játszótéri játékok 
időszakonkénti ellenőrzését jogszabály írja elő. Ezzel megelőzhetők a súlyos 
gyermekbalesetek. Több árajánlatot is kért, képviselők is segítettek vállalkozókat keresni. A 
vállalkozási díj 20.000,-Ft/játszótéri eszközről indult, végül sikerült egy kedvező ajánlatot 



11 
 

 

találni. Ezt követően részletesen ismerteti a Precíz Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft-
vel kötött, 2014. augusztus 11. napján kelt vállalkozási szerződést. Javasolja a testületnek, 
hogy a szerződést hagyja jóvá. Elmondja még, hogy a szakember meg volt elégedve a 
homokbödögei játszótéri játékok állapotával. Ehhez azonban az is kellett, hogy az 
önkormányzati karbantartók időszakonként átnézték a játékokat, pótolták az elveszett 
csavarokat, lefestették a megkopott részeket. 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

86/2014.(VIII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Precíz Biztonság-
technikai és Szaktanácsadó Kft-vel – Homokbödöge Község Önkormányzata 
igazgatási területén lévő játszótéri játékok időszakos ellenőrzős felülvizsgálata 
tárgyában – kötött, 2014. augusztus 11. napján kelt vállalkozási szerződést jó-
váhagyja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2014. szeptember 12. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
             Kelemen László jegyző 

 
 
d) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Országos Egyesület a 
Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmét. Javasolja, hogy 5.000,-Ft támogatást állapítsanak 
meg az egyesületnek. A támogatásra - az önkormányzat rendelete alapján - megállapodást is 
kell kötni. Javasolja, hogy a következőket foglalják még a határozatba: 

- A forrás felhasználásának célja: A Veszprémi Kutató-Mentő Csapat sürgősségi men-
téstechnikai eszközeinek 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 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. 

Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a csapat az egyesületen keresztül jut a támogatáshoz? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester igennel válaszol a kérdésre. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

87/2014.(VIII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egye-
sület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére – költségvetése terhére – 
5.000,-Ft támogatást állapít meg, az alábbiak szerint: 
- A forrás felhasználásának célja: A Veszprémi Kutató-Mentő Csapat sürgős-

ségi mentéstechnikai eszközeinek 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 
Egyesülettel a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
             Kelemen László jegyző 

 
 
e) Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési tá- 
mogatása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Homokbödöge Község 
Önkormányzata a 10/2014.(II.19.) BM rendelet alapján benyújtott igényére 10 millió Ft-os 
támogatást kapott, melyet a benyújtott célokra kell felhasználni. Az Önkormányzat által 
megjelölt 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 megvalósításra 
került, már csak a meszelés és a külső színezés javítás van hátra. A 3./ célfeladat a Séd patak 
meder kotrása és tisztítása 240 m hosszon, Homokbödöge, Táncsics utcában a belvízelvezető 
árok kotrása 30 m hosszon. A legkedvezőbb árajánlatot a Pápakörnyéki Vízitársulat Kft. adta. 
Elmondja, hogy nehéz volt vállalkozót találni a munkára, mert ez viszonylag kis munka. 
Szerencse, hogy a nagy szombati esőzés előtt elvégezték a medertisztítást, különben úsztak 
volna a közelben lévő, Bem utcai házak. A vállalkozói szerződés megkötését előzetesen 
egyeztette a képviselő-testülettel. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést. Javasolja, 
hogy a szerződést a testület hagyja jóvá.  
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ható Károly képviselő véleménye szerint, ha a Séd patak meder kotrását a többi szakaszon 
nem végzik el, akkor egy év múlva ugyanolyan állapotok lesznek, mint a mostani kotrás előtt. 
Az útjavítást követően ugyanúgy megáll az úton a víz, mint a javítás előtt. 
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Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy a legszükségesebb részeken, az 
önkormányzat tartaléka terhére, el fogják végeztetni a legszükségesebb munkákat. Az útjaví- 
tást követően lényegesen kevesebb a víz az úton, mint előtte. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

88/2014.(VIII.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Vízitársulat Kft-vel – a Homokbödöge Öreg Séd belterületi szakasz tisztítás és 
a Táncsics utcai ároktisztítás tárgyában – kötött, 2014. augusztus 6. napján kelt 
vállalkozói szerződést jóváhagyja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2014. szeptember 12. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
             Kelemen László jegyző 

 
 
f) Belvízelvezetési katasztrófa helyzet 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a nagy esőzések következté-
ben, a Szabadság utcában Az Ollári Árpádné ingatlanát többször elöntötte a víz. Tűzoltóknak 
kellett a vizet szivattyúzni. A kivonuló Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakembere azt java-
solta az önkormányzatnak, hogy 35 m hosszon vízelvezető folyókát kellene kiépíteni, mivel 
azon a szakaszon nincs vízelvezető árok. Ha kialakítaná az önkormányzat a folyókát, akkor a 
vízzel együtt lefolyó kavicsok nem tömítenék el az árkokat. Vízelvezető folyóka elemekre és 
folyóka kiépítésre is kér árajánlatokat, melyek közül majd választani kell a testületnek. 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a járda szintjét kellene megemelni 
15 cm-rel, s az útra terelődne akkor a csapadékvíz, s nem folyna be az udvarokba. 
 
 
Ható Károly képviselő véleménye szerint nagy pazarlás 35 m-es folyókáért 7-800 ezer Ft-ot 
kiadni. Sokkal olcsóbban lehetne kivitelezni betonkeverővel, társadalmi munkával. Az ilyen 
módszerrel készült járdák még ma is használhatók. 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, vagy kér-
dése? 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a már, az önkormányzat hirdetőtábláira 
kifüggesztett választási tájékoztatóját. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy választópolgár 
egy jelöltet csak egyszer ajánlhat, viszont több jelöltet is ajánlhat. Az ajánlás nem vonható 
vissza. Az ajánló ívek HVI-nél történő szakaszos leadására nincs lehetőség. A HVI az ajánlá-
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sokat megvizsgálja, s 2014. szeptember 8-a után kifüggeszti a jelöltek listáját a hirdetőtáblák-
ra.   
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Ékesné Gáspár Dórát mérlegképes könyvelőként alkalmazza 
a hivatalban a Munka Törvénykönyve alapján, határozott időtartamra: 2014.08.01-
2015.04.22. napjáig. Dóra fiatal, és megbízható munkaerő, jelenleg kislányával GYED-en 
van, ezért csak napi 4 órában tudja foglalkoztatni, hogy a GYED-e ne vesszen el. A GYED 
lejártát követően, 2015.04.23. napjától köztisztviselőként szeretné alkalmazni. A 8 órás mun-
kakör másik négy órára jutó feladatait Győrváryné Mészáros Katalin látja el a GYED lejártá-
ig, s a munkába való betanulását is ő segíti.  
 
Bábits Jánosné homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy a Kossuth utcában 
nem szólt a hangszóró, nem hallják az önkormányzat hirdetéseit. Legutóbb a hangszórót is 
leszerelték. 
 
Válasz: 
 
Rajkovics Attila képviselő Bábits Jánosné hozzászólására reagálva elmondja, hogy a régi 
hangszórókat egy pápai vállalkozó javítja, nagyon nehéz hozzájuk alkatrészeket szerezni. Az 
említett hangszórót is javításra szerelték le, de a szakember megállapította, hogy nem javítha-
tó. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy az új hangszórók nagyon drágák, pályázattal 
lehetne csak teljesen felújítani a hangoshíradó rendszert. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 
szombat délután, az iskola udvarán, kiépített pálya nélküli BMX bemutató lesz, ahová szere-
tettel várják az érdeklődőket. Az önkormányzat sátrat és tűzifát ad a rendezőknek. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a képviselő-
testületnek és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a testületi ülést 20 óra 57 perckor 
bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


