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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25. napján 17 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. szeptember 25. 

napján 17 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Némethi Kálmán alpolgármester, 

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

- Kelemen László jegyző 
- Németh Anett jkv. vezető 
- Obermayer Józsefné költs.főea. 

 
A lakosság részéről megjelent: 1 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 a helyi adó rendeletek módosítása határideje indokol-
ja. 
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :                                                                                                              E lő a d ó : 
 
1./ A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása Kelemen László 
 jegyző 
                                                                                                                                                                                                      
2./ A telekadóról szóló rendelet módosítása  Kelemen László 
 jegyző 
 
3./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2014. I. Félévi Farkas Árpád 
 költségvetési tájékoztatója  polgármester 
 
4./ “Itthon vagy – Magyarország szeretlek” rendezvényhez csatlakozás Farkas Árpád                                                     
  polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek Farkas Árpád    
 polgármester                                       
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirend-
re tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta 
következő határozatát: 
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                   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 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 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 és 88/2014.(VIII.28.) 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 született: 1 fő részé-
re 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 :  A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 
      E lő a d ó :         Kelemen László jegyző 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését, 
és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Az 
adó mértéke nem változik. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád polgármester támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 
8/2014.(X.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./ N a p i r e n d :  A telekadóról szóló rendelet módosítása 
     E lő a d ó :         Kelemen László jegyző 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését, 
és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A 
telekadó alapja, évi mértéke és a mentesség változatlanok maradnának, azzal a kivétellel, 
hogy a vállalkozók üzleti célt szolgáló telkeire nem vonatkozna a mentesség. Javasolja a ren-
delet-tervezet elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő támogatja a jegyző úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

9/2014.(X.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete a telekadóról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési 

tájékoztatója 
     E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester      
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Homokbödöge Község 
Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyet az Adászteveli Kö-
zös Önkormányzati Hivatal munkatársai készítettek. A tájékoztatót a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a tájékoztatót előzetesen a képviselő-testület 
megtárgyalta, s ott felvetődött néhány kérdés, amelyre most válaszol. A bevételeknél, az 5.5 
soron szereplő ellátási díjaknál azért olyan kevés a teljesítés, s a kiadásoknál is, mert félévkor 
még nem volt lekönyvelve a szociális étkeztetés és az iskolások térítési díja. Mindenki előtt 
ismert, hogy az ingyenes könyvelési rendszerről át kellett térni a hivatalnak a térítéses EPER 
könyvelési rendszerre, mivel az előbbi szinte használhatatlan volt, s a könyvelőknek utol kell 
érni magukat a könyvelésben. A bevételek 7.3 során szereplő egyéb működési célú átvett 
pénzeszközöknél azért olyan kevés a teljesítés, mert az új könyvelő program nem itt, hanem 
másik soron hozza ezt a bevételt. A 10 millió forintos, adósságkonszolidációban részt nem 
vett önkormányzatok pályázati támogatásánál már minden munka teljesült, ezért a bevételek 
3.5 során már a teljesítésnél is a 10 millió forint szerepel. Javasolja a tájékoztató elfogadását. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy mi célt szolgál a működési célú központosított elői-
rányzat? Miért van költségvetési hiány?  
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné költs.főea válaszában elmondja, hogy a közfoglalkoztatottak utáni tá- 
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mogatásokat jelenti ez az előirányzat. Azért van költségvetési hiány, mert a könyvelési rend-
szer a bevételeket és kiadásokat viszonyítja egymáshoz, nem veszi figyelembe a pénzmarad-
ványt. A költségvetési hiány csak könyveléstechnikai jellegű.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

89/2014.(IX.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Köz-
ség Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló, 2014. szeptember 22. 
napján kelt tájékoztatóját elfogadja. 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2014. október 10. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
4./ N a p i r e n d :  “Itthon vagy – Magyarország szeretlek” rendezvényhez csatlakozás 
  E l ő a d ó :      Farkas Árpád polgármester      
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az idén ismét kiírta a Bel-
ügyminisztérium az “Itthon vagy – Magyarország szeretlek” pályázatot. Az 1001 fő alatti te-
lepülések 195.000,-Ft-ot igényelhetnek a szeptember 27-28-i rendezvényeikre. Kötelező 
elemként vállalni kell szeptember 27-én 20.30 órakor az összehangolt tűzgyújtást. A támoga-
tást eszközvásárlásra nem lehet felhasználni. A programról elkészült a tájékoztató, melyen 
szerepelnek az arculati elemek is. Elmondja, hogy a szeptember 27-i rendezvény szüreti fel-
vonulással egybekötött kulturális rendezvény lesz. Fellépnek: A homokbödögei néptánccso-
port, a helyi modern tánccsoport és a ritmikus gimnasztikai tánccsoport. A kulturális rendez-
vény után szalonnasütés lesz, a közösen tervezett időpontban meggyújtják a Szent Mihály na-
pi őrtüzet. Cigányzenekari kísérettel felvonulás is lesz, nótázással, nótatanulással és végül a 
művelődési házban szüreti bált rendeznek. A pályázati igény benyújtásának határideje 2014. 
szeptember 15. volt. Az ebr 42 rendszerbe fel kellett tölteni az igényt, s papír alapon is meg 
kellett már küldeni a MÁK-nak. Javasolja, hogy erősítsék meg testületi határozattal a csatla-
kozást a programsorozathoz, a pályázat benyújtását, a pályázati feltételek teljesítését és a 
programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakát rendezvényen való közzétételét. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

90/2014.(IX.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a 2014. 
szeptember 27-én megrendezésre kerülő “Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 
programsorozathoz, amelynek keretében Homokbödöge településen  napközbeni 
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programokkal rendezvényt szervez, és csatlakozik az országosan összehangolt 
tűzgyújtáshoz. 
A 44/2014.(IX.5.) BM rendelet pályázati kiírására pályázatot nyújtott be.  
Az önkormányzat a pályázati feltételek teljesítését vállalja, a programsorozat 
arculati elemeit tartalmazó plakátot a rendezvények időtartama alatt közzéteszi. 
Felhatalmazza Farkas Árpád polgármestert, hogy a rendezvény megszervezéséről 
gondoskodjon.  

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                          Határidő: 2014. szeptember 27. 
                          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.) 
 
a) Adásztveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodája nyitvatartása, indítható óvodai 

csoportok száma 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Kelemenné Kovács 
Ildikó tagóvoda-vezető, az Adászteveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodájának heti és éves 
nyitva tartási idejének, valamint az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 
fenntartói meghatározása iránti kérelmét, valamint az ezekre készített javaslatát. Elmondja, 
hogy az eredetileg képviselőknek kiadott írásos javaslat az óvoda éves nyitva tartását nem jól 
tartalmazta, mivel 2015. augusztus 17 – 2015. augusztus 31-ig lesz a takarítási szünet. 
Helyesen a nyitva tartás: 2014. szeptember 1 – 2015. augusztus 14. A heti nyitva tartás 45 óra, 
ami naponta 9 óra nyitva tartást jelent. Javasolja, hogy a tagóvoda-vezető javaslatát fogadják 
el. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Mivel hozzászólás nem volt, a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

91/2014.(IX.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott jog-
körében eljárva, az Adászteveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodájának nyitva tar-
tási idejét és a 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a 
következők szerint határozza meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 
 Hétfő:  7.00 - 16.00 2014.09.01. – 2015.08.14.  
 Kedd:  7.00 - 16.00   
 Szerda:  7.00 - 16.00 
 Csütörtök:  7.00 - 16.00 
 Péntek:  7.00 - 16.00 
Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2014. október 10. 
Felelős:  Farkas Árpád polgármester 

Kelemen László jegyző 
 

b) Adászteveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodája 2014/2015. éves Munkaterve 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Kelemenné Kovács Ildi-
kó tagóvoda-vezető az Adászteveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodájának éves munkaterve 
véleményezési kérelmét, és a munkatervet. Elmondja, hogy a vélemények beszerzését követő-
en az intézmény nevelőtestülete fogadja el majd a munkatervet. A munkatervet jónak tartja, 
javasolja a testületnek, hogy ajánlja elfogadásra a Nevelőtestületnek.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

92/2014.(IX.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adászteveli 
Óvoda Homokbödögei Tagóvodája 2014/2015. éves Munkatervét jónak tartja, 
elfogadásra ajánlja az intézmény Nevelőtestületének. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2014. október 10. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat minden év-
ben csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz, melyen keresztül három pillérű támogatást kaphat-
nak a homokbödögei felsőoktatásban tanuló, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatal 
diákok. A csatlakozásról már nyilatkozatot kellett aláírnia, s meg kellett küldeni az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelőnek. Ezt követően részletesen ismerteti a nyilatkozatot. Javasolja, 
hogy a testület határozattal erősítse meg a csatlakozást. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ható Károly képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

93/2014.(IX.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
csatlakozási döntést hozza: 
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően, kifejezett és 

visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
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kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános 
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető 
EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 
pályázati kiírás feltételeivel. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2014. október 10. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
d) Jobbik Magyarországért Mozgalom Ugodi Alapszervezete emlékmű állítási kérelme 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Ugodi Alapszervezete emlékmű állítási kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy ki készíti el az emlékművet, és mi a foglalkozása? 
 
Válasz: 
 
Teiszler Ádám a Jobbik Magyarországért Mozgalom homokbödögei képviselője válaszá-
ban elmondja, hogy Varga Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom zirci elnöke, író, térí-
tésmentesen készítené el, ács a foglalkozása. 
 
Hozzászólások: 
 
Némethi Kálmán alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a képen szereplő tábla 
egy szabványtábla, amiből a településhez igazítva lenne emléktábla. Véleménye szerint az a 
gond, hogy ilyen tábla lesz az országban több 100 darab. A helyi emlékparkban szereplő em-
lékművek egyediek, mindegyiket homokbödögeiek készítették, ezért szemében sokkal na-
gyobb értékük van. Valami egyedit kellene készíttetni, pl. az Aradi Vértanúk arcvonásait 
megörökíteni. A lényeg az, hogy színvonalas legyen. El tudna olyat is képzelni, hogy egy tu-
rul madár karddal a szájában, s a megfelelő szöveggel. 
 
Farkas Árpád polgármester inkább emlékműoszlopnak nevezné, nem emlékműnek. A táb-
lán nem lesz rovásírás. 
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Teiszler Ádám a Jobbik Magyarországért Mozgalom homokbödögei képviselője elmond-
ja, hogy egy kettős keresztet gondoltak felállítani, az oszlopon népi motívumokkal díszített 
faragással. 
 
Németh István képviselő azt kéri, hogy a felállítandó emlékmű illeszkedjen az emlékparkban 
álló emlékművekhez.  
 
Farkas Árpád polgármester javasolja, hogy a testület kérje fel Teiszler Ádám, 
Homokbödöge, Arany János u. sz. 4. sz. alatti lakost, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
homokbödögei képviselőjét, hogy az „Aradi vértanúk emlékére”, a Homokbödöge, Dózsa ut-
cai emlékparkban felállítandó emlékműről készített rajzot juttassa el az önkormányzathoz, 
hogy megalapozott döntést tudjanak hozni. 
 
Németh István képviselő javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester 
urat, hogy az emlékmű felállítása engedélyezési ügyében döntsön. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy az emlékmű rajzának megérkezését követően 
egyeztetni fog a képviselőkkel, mielőtt a döntését meghozza. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

94/2014.(IX.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Teiszler 
Ádám, Homokbödöge, Arany János u. sz. 4. sz. alatti lakost, a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom homokbödögei képviselőjét, hogy az „Aradi vértanúk em-
lékére”, a Homokbödöge, Dózsa utcai emlékparkban felállítandó emlékműről 
készített rajzot – a megalapozott döntés meghozatala érdekében - juttassa el az 
önkormányzathoz. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az emlékmű felállítása engedé-
lyezési ügyében a döntést meghozza. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2014. október 5. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
             Kelemen László jegyző 

 
e) Homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál megrendezése 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy már 4. alkalommal kerül 
megrendezésre a Homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál. Sajnos az Uniós pályázatok még 
nem nyíltak meg, valószínűleg csak novemberben lehet pályázatokat benyújtani, ezért önkor-
mányzati forrásból kell megoldani a néptáncfesztivál megrendezését. Idén is lesz helyi támo-
gatónk, Németh Zoltán úr, a tavalyihoz hasonlóan támogatja a rendezvényt, melynek költsége 
kb. 300 ezer forint lenne. Javasolja a testületnek, hogy a 2014. október 25. napján, a 
Homokbödögei Művelődési házban tervezetett, Homokbödögei Kamara Néptáncfesztivált – a 
költségvetése terhére – negyedik alkalommal rendezze meg. 
 
Hozzászólás:  
 
Ható Károly alpolgármester elmondja, hogy amikor a falunap megrendezéséről volt szó,  
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akkor azért nem rendezte meg az önkormányzat e rendezvényt, mert az önkormányzatnak 
nem volt rá forrása. Kérdezi, hogy a néptáncfesztiválra most van forrás?  
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy időközben befolytak a helyi adó 
bevételek, melyből tudják finanszírozni a fesztivált. A rendezvényt megpróbálják olcsóbban 
megrendezni, a résztvevők hozzájárulásával faragnak a tiszteletdíjakból, fellépő díjakból, de a 
színvonalból nem akarnak engedni.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

95/2014.(IX.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
2014. október 25. napján, a Homokbödögei Művelődési házban – a költségve-
tése terhére – negyedik alkalommal megrendezi a Homokbödögei Kamara 
Néptáncfesztivált. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2014. október 10. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
 Kelemen László jegyző 

 
f) Sz 02 szennyvíz víziközmű rendszer fejlesztése 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Pápai Vízmű Zrt. ugodi polgármesternek 
írt levelét, melynek melléklete a megrendelés. Elmondja, hogy az ugodi testületnek kell a 
döntést meghoznia, mivel ő képviseli a szennyvízcsatorna hálózatban érintett önkormányza-
tokat. Ugod Község Önkormányzat polgármestere levélben tájékoztatta az érintetteket, s dön-
tése meghozatala előtt várja a vélemények megküldését. A megrendelendő eszközök a 
szennyvízcsatorna működtetéséről befolyt bevétel terhére lennének megvásárolva. Javasolja, 
hogy a testület értsen egyet a fejlesztéssel, s támogassa a megrendelést. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Rajkovics Attila képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

96/2014.(IX.25.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Vízmű Zrt. 
Által üzemeltetett, Sz 02 szennyvíz víziközmű rendszer 6.500 e.Ft + ÁFA érté-
kű fejlesztési tervével egyetért, a megrendelést támogatja.  
A Megrendelés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2014. október 10. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester                     
 Kelemen László jegyző 
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g) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy az idők során a homokbödögei hangos híradó 
nagyon elhasználódott, hozzáfogtak a rendbetételéhez. Több helyen a vezeték elszakadt, eze-
ket ki kellett javítani. A munkát nehezíti, hogy Pápán csak egy szakember végzi a hangszórók 
javítását, s a régi hangszóról gyártását is megszüntették Nyíregyházán.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek közérdekű hozzászólása, 
kérdése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a képviselő-
testületnek és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a testületi ülést 18 óra 37 perckor 
bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


