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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 2. napján 18 órakor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 2. 

napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési Ház. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Rajkovics Attila alpolgármester, 

György Balázs, Rózsás Hajnalka, és Obermayer Rita képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Németh Anett jkv. vezető 
 

A lakosság részéről megjelent polgár: 4 fő. 
 
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, mert az 5 képviselő közül mindenki jelen van, az ülést megnyit-
ja.  
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-         Farkas Árpád 
     bályzata módosítása                                                                                      polgármester 
 
2./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási              Farkas Árpád                                
     Megállapodása módosítása                                                                            polgármester               
                                                                                                                                                                                       
3./ „Hátrányos helyzetű homokbödögei gyermekekért” Közalapítvány            Farkas Árpád                                                    
       Alapító Okirata Módosítása                                                                         polgármester         
                                                                                                                                                                            
4./ Vegyes ügyek                                                                                                Farkas Árpád                                                                
                                                                                                                            polgármester                
              
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a 
napirendre 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 előterjesz- 
tésben 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 képviselő-testületnek a beszámoló 
elfogadását. 

 
Kéri a jelenlévőket, 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: 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
a jelentést a 61, 62, 63, 64, 65, 66 és 67/2019.(VIII.26.) és 68, 69, 70 és 
71/2019.(X.28.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átru-
házott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 5 fő részére rendkívüli 
települési támogatás megállapítása; 31 fő részére tanévkezdési települési támogatás megálla-
pítása; 8 fő részére gyermekétkeztetési települési támogatás megállapítása; 10 fő részére csa-
ládi települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapí-
tása.  
 
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 :   Farkas Árpád polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármester választást követően módosítani kell az Önkormányzat SZMSZ-ét. 
A polgármester ügyfélfogadási ideje, képviselő-testület és az ügyrendi bizottság névsora és az 
alkalmazott kormányzati funkciók is változnak. Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet-
tervezetet, valamint annak előterjesztését, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a rendelet elfogadása előtt az Ügyrendi 
Bizottság tagjait meg kell választani a képviselő-testületnek. Az Mötv. 57. § (1) bekezdése 
alapján, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük 
alapvető szabályait. Az alakuló, vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére 
köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott bizottságait. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a 
kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. Az Mötv. 57. § (1) 
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bekezdése értelmében, a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület 
által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A 
bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az 
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke, vagy tagja a 
polgármester és az alpolgármester. 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 29. §-a szerint, Homokbödögén 3 fős 
Ügyrendi Bizottság működik, melynek feladatai: 
         a) Kivizsgálja az önkormányzati képviselő, polgármester összeférhetetlenségének meg-

állapítására irányuló kezdeményezést, 
         b) ellátja a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának kezelését, szükség ese-

tén vizsgálatát, az összeférhetetlenségi ügyeket, ügyrendi kérdések megvitatását. 
         c) gondoskodik a vagyonnyilatkozatok őrzéséről, 
         d) közreműködik a titkos szavazások lebonyolításánál. 
Javasolja az Ügyrendi Bizottság elnökének Obermayer Rita, a tagjainak pedig György Balázs 
és Rózsás Hajnalka képviselőket megválasztani. Megkérdezi az érintetteket, hogy vállalják-e 
a tisztséget, illetve a tagságot? 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Rita képviselő vállalja az elnöki tisztséget, ha a képviselő-testület megválasztja. 
 
György Balázs képviselő megválasztása esetén szintén vállalja a bizottsági tagságot. 
 
Rózsás Hajnalka képviselő megválasztása esetén szintén vállalja a bizottsági tagságot. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát: 
 

72/2019.(XII.2.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Obermayer Rita 
Homokbödöge, Kossuth u. 114/A. sz. alatti lakos képviselőt Homokbödöge Köz-
ség Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága elnökének választja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát: 
 

73/2019.(XII.2.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete György Balázs 
Homokbödöge, Kossuth u. 72 sz. alatti lakos képviselőt Homokbödöge Község 
Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága tagjának választja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát: 
 

74/2019.(XII.2.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rózsás Hajnalka 
Homokbödöge, Szabadság u. 19. sz. alatti lakos képviselőt Homokbödöge Község 
Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága tagjának választja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Farkas Árpád polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezet 
fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester kérdezi, hogy Homokbödöge Község Önkormányzat 
honlapján aktualizálva lettek-e a választásokat követően az adatok? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy még nem, de hamarosan elküldik a friss 
adatokat a honlap szerkesztőjének. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

12/2019.(XII.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzata 9/2013.(VII.1.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
2./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási                                                                                                           
                                Megállapodása módosítása                                                                               
   E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodását módosítani kell, mert 
változott a gesztor önkormányzat (Ugod Község Önkormányzata lett), a társult 
önkormányzatok lakosságszáma és több polgármester személye. A munkaszervezeti 
feladatokat továbbra is a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Ezt követően 
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részletesen ismerteti Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás elnökének 
előterjesztését, a Társulási Megállapodás módosítását és Egységes szerkezetét, melyek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Obermayer Rita képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

75/2019.(XII.2.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Ön-
kormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 19. módo-
sítását, valamint azt egységes szerkezetben – az előterjesztés 1. és 2. melléklet 
szerinti tartalommal – jóváhagyja. 

                        A képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási 
Megállapodás törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű módosításo-
kat saját hatáskörben végrehajtsa. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

                            
3./ N a p i r e n d :  „Hátrányos helyzetű homokbödögei gyermekekért” Közalapítvány  
                                   Alapító Okirata Módosítása 
  E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester    
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a „Hátrányos helyzetű 
homokbödögei gyermekekért” Közalapítvány elnöke kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, hogy módosítsa az alapító a úgy a közalapítvány céljait, hogy a hátrányos 
helyzetbe került homokbödögei gyeremekek által látogatott intézmények, egyesületek, 
szervezetek és csoportok működését is támogathassák, valamint az elhunyt Gulyás Jenőné 
helyére, a Felügyelő Bizottság tagjának Pálffyné Süle Zsuzsannát javasolja megválasztani. 
Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
Megkérdezi Pálffyné Süle Zsuzsannát, hogy megválasztása esetén vállalja-e a Felügyelő 
Bizottság tagságát. 
 
Válasz: 
 
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos igennel válaszol a kérdésre. 
 
Farkas Árpád polgármester javasolja a képviselő-testületnek hogy Pálffyné Süle 
Zsuzsannát válasszák meg a Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

76/2019.(XII.2.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pálffyné Süle 
Zsuzsanna Homokbödöge, Rákóczi u. 4. sz. alatti lakost a „Hátrányos helyzetű 
homokbödögei gyermekekért” Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának 
választja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 17. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 

Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a „Hátrányos helyzetű homokbödögei 
gyermekekért” Közalapítvány Módosító Okiratát és az Alapító Okirat Egységes szerkezetét, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az Alapító Okirat módosítását, valamint azt Egységes 
szerkezetben – az előterjesztés szerinti tartalommal – hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
György Balázs képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

77/2019.(XII.2.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hátrányos 
helyzetű homokbödögei gyermekekért” Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítását, valamint azt Egységes szerkezetben – az előterjesztés szerinti 
tartalommal – jóváhagyja. 
Az Alapító Okirat módosítás és annak Egységes szerkezete a határozat 
mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 17. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
  E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Belső ellenőrzési Tervek 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az éves ellenőrzési terv 
elkészítését, annak tartalmi elemeit a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet írja elő. 
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aa) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2020. évi Belső Ellenőrzési 
Terve 

 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervét, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Belső Ellenőrzési Tervet fogadja 
el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Árpád polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

78/2019.(XII.2.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) 2019. 
november 20. napján kelt, 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervét elfogadja. 
A Belső Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. december 17. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
ab) Homokbödöge Község Önkormányzat Belső Ellenőrzési Terve 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Homokbödöge Község Önkormányzat 
2020. évi Belső Ellenőrzési Tervét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Belső Ellenőrzési Tervet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

79/2019.(XII.2.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge 
Község Önkormányzat (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) 2019. november 
20. napján kelt, 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervét elfogadja. 
A Belső Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. december 17. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 
b) Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
     kérelme elbírálása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Bors Éva, az Ugodi 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 
vezetője kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az Alapfokú Művészeti Iskola diákjai tandíjat fizetnek, 
melynek kifizetése nagy nehézséget jelent a családoknak. Ez fokozottan jelentkezik, ha több 
gyermekük is az iskolában tanul. Javasolja - a költségvetés terhére - a homokbödögei diákok 
tandíjának átvállalását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja, hogy 
minden évben támogatni szokták ilyen formában a diákokat. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

80/2019.(XII.2.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
homokbödögei diákjainak 2019/2020-as tanév I. félévének 96.390,-Ft összegű 
tandíját – költségvetése terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

       Határidő: 2019. december 17. 
       Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                     Kelemen László jegyző 

 
c) Homokbödöge Óvoda támogatása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda vezetője fordult 
hozzá olyan kéréssel, hogy a karácsonyi műsorhoz szükséges kellékek beszerzését támogassa 
az önkormányzat. Elmondja, hogy a karácsonyi műsort évek óta az óvodás és iskolás gyerme-
kek adják elő, jelentős rendezvénye ez a falunak. Javasolja, hogy 25.000,-Ft-tal támogassa a 
kérést a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja, hogy az 
óvoda támogatása a későbbiekben legyen beépítve az éves költségvetésbe. Ugyanígy kerülje-
nek be az önkormányzat költségvetésébe az Adventi kiadások is. 
 
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy az iskolát a KLIK támogatja? 
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Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy a karácsonyi díszítéshez szükséges 
kellékek beszerzésében támogatta az önkormányzat az iskolát is. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

81/2019.(XII.2.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge 
Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) részére – költségvetése terhére – 
a 2019. évi homokbödögei karácsonyi műsorhoz szükséges kellékek 
beszerzésére 25.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

       Határidő: 2019. december 17. 
       Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                     Kelemen László jegyző 

 
d) Hirdetési díj módosítása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hangos híradó felújítása 
megtörtént, a hirdetési díjak viszont nagyon régen lettek megállapítva. Javasolja, hogy helyi 
lakosoknak 200 Ft-os, nem helyi lakosoknak 400 Ft-os díjat állapítson meg 2020. január 1-
jétől a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában 250,-Ft-os díjat javasol a helyi lakosoknak, 
500,-Ft-os díjat pedig a nem helyi lakosoknak. 
 
Farkas Árpád polgármester soknak tartja a hirdetési díj duplázását, ezért a saját javaslatát 
teszi fel szavazásra. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, 1 szavazat ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

82/2019.(XII.2.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge 
Község Önkormányzat (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) hangos híradó 
hirdetési díjait 2020. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) helyi lakosoknak                                             200 Ft/hirdetés, 
b) nem helyi lakosoknak                                     400 Ft/hirdetés. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
       Határidő: 2019. december 17. 
       Felelős: Farkas Árpád polgármester 
                     Kelemen László jegyző 
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Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások:  
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a temetőben lévő aknafedél bal-
esetveszélyes, könnyű lerúgni, kéri ennek felülvizsgálatát és javítását. 
Véleménye szerint az önkormányzat honlapja elavult, kéri az aktualizálását, pl. képek feltölté-
sét, elérhetőségek pontosítását, IFA összeg, téglagyári panzió feltüntetését. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy nem csak Homokbödöge 
község honlapja elavult, a pályázattokkal kapcsolatos döntéseket keresgélt az interneten, de 
nem talált eredményeket. 
 
Farkas Árpád polgármester kéri Obermayer Ritát, készítsen egy kimutatást, melyben a hon-
lappal kapcsolatos hiányosságok szerepelnek. Ezek kijavítása, aktualizálása így könnyebben 
végrehajtható lesz. 
 
Szemerei Adél NMI alkalmazott  hozzászólásában elmondja, hogy a Nemzeti Művelődési 
Intézettől érkezett egy felajánlás, ingyenes 20 órás német, angol, orosz nyelvű és 30 órás in-
formatikai tanfolyam indítására. Minimum 8 fő jelentkezése esetén helybe jön az oktató, az 
önkormányzatnak csak a helyet kell biztosítani. 
 
Farkas Árpád polgármester javasolja, hogy legyenek meghirdetve a tanfolyamok. 
 
Szemerei Adél NMI alkalmazott  elmondja, hogy jövő év elején szeretne egy éves program-
tervet összeállítani. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a rendezvények szervezése szorosan költségvetés-
függő. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy jövőre lesz 10 éves a Kamara Néptáncfesztivál, 
melyhez Kovács Norbert „Cimbi” anyagi támogatással is szeretne hozzájárulni, azonban azt 
kérte, hogy legkésőbb január végéig legyen meghatározva a Fesztivál időpontja. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester kéri, hogy a rendezvények szervezésekor maradjanak a ha-
gyományok talaján. 
 
Rózsás Hajnalka képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az időpont tervezés azért is fon-
tos, mert idén is bent maradt egy könyvtáros program, ami nem lett kihasználva. 
 
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy a volt könyvtár helyén mi 
lesz? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy elsősorban az Értéktártól kell ezt 
kérdezni. 
 
Hozzászólás:  
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Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos elmondja, hogy Szász Róbert kőműves csa-
pata nem csinálja.  Az a gond, hogy nincs hely az értékek elhelyezéséhez, a Turistaházba és 
Lukács Katalinékhoz vannak bezsúfolva jelenleg az Értéktár értékei. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy ha Róberték nem akarják megcsinálni, szólni 
kell másik vállalkozónak.. Tavasszal az épület külső része mindenképpen rendbe lesz téve. 
 
Rózsás Hajnalka képviselő kérdezi, hogy nyílt, vagy zárt ülés keretében lehet-e olyan ülést 
tartani, amikor az önkormányzat nehézségeiről, a gazdasági tervekről kicsit konkrétabban be-
szélhetnek? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy mindenképp zárt ülésen tárgyalható 
ez a téma, de az összegek nagyban függnek a bent lévő pályázatok elbírálásától. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s az ülést 18 óra 59 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 

 
 Farkas Árpád Kelemen László 
                           polgármester                                                             jegyző 
                             


