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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12. napján 18 órakor 
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 2020. február 12. napján 

18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Rajkovics Attila alpolgármester, 

Obermayer Rita, György Balázs és Lovászi Gábor képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 
- Obermayer Józsefné költs. főelőadó 
- Tóth Zoltán HVB elnök 

 
A lakosság részéről megjelent 5 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.  
 
Tájékoztatja a testületi ülésen megjelenteket, hogy hogy Rózsás Hajnalka, Homokbödöge Köz-
ség Önkormányzata képviselője 2020. január 22. napjával lemondott képviselői tisztségéről. A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 29. § (1) bekezdés f) pontja szerint az önkormányzati képviselő megbízatása a lemondás-
sal megszűnt. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. 
§ (1) bekezdése szerint: „Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, he-
lyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” A Homokbödögei Helyi Választási Bizott-
ság 18/2019.(X.13.) határozata alapján, a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek választásán a megválasztott önkormányzati képviselőket köve-
tően Pálffyné Süle Zsuzsanna szerezte a legtöbb szavazatot, de ő a képviselői mandátumot nem 
fogadta el. Őt követően Lovászi Gábor szerezte a legtöbb szavazatot, aki elfogadta a képviselői 
mandátumot. A Homokbödöge Helyi Választási Bizottság az 1/2020.(II.6.) határozatával kiadta 
a mandátumot a képviselő úrnak. Ezt követően részletesen ismerteti a képviselő asszony, a kép-
viselő jelöltek nyilatkozatait, és a HVB határozatát. 
  
Farkas Árpád polgármester felkéri Tóth Zoltánt, a Homokbödögei Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy adja át a megválasztott önkormányzati képviselőnek a megbízólevelét. 
 
Tóth Zoltán  HVB elnök gratulál a képviselő úrnak, majd átadja a megbízólevelét, majd ezt kö-
vetően visszaadja a szót a polgármester úrnak.  
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Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy az önkormányzati képviselő a képviselő-testület 
ülésén, a képviselő-testület előtt az Mötv. 1. melléklete szerinti szöveggel esküt tesz és erről 
okmányt ír alá.  
Felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Felkéri Tóth Zoltán HVB elnök urat, hogy a képviselő 
úrtól az esküt vegye ki.  
 
Tóth Zoltán  HVB elnök az alábbiak szerint kiveszi az esküt a képviselőtől: 
 
Én, ………………….. (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Ma-
gyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; Homokbödöge önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat Ho-
mokbödöge fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a ma-
gyar nemzet javára gyakorlom.  

(Az eskütevő meggyőződése szerint)  

Isten engem úgy segéljen!  

Ezt követően a képviselő aláírja az esküokmányt. Majd Tóth Zoltán HVB elnök  visszaadja a 
szót a polgármester úrnak. 
 
Farkas Árpád polgármester felhívja a képviselő úr figyelmét, hogy:  
Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől 
számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az 
önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban 
élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a 
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. (Mötv. 39. § (1) bek.) 
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati 
képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, 
költségtérítést nem kaphat. (Mötv. 39. § (2) bek.) 
Ezt követően átadja a vagyonnyilatkozat nyomtatványokat Lovászi Gábor képviselő úrnak. 
 
Farkas Árpád polgármester a meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :       E lő a d ó : 
 
1./ Homokbödöge Község Önkormányzat a lakáscélú támogatásokról            Farkas Árpád 
     szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítása                          polgármester 
 
2./ Homokbödöge Község Önkormányzat a települési támogatásokról,           Farkas Árpád 
     szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.)         polgármester 
     önkormányzati rendelete módosítása                           
 
3./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése                 Farkas Árpád                                                  
                                                                                                                            polgármester   
 
4./ Általános iskolák felvételi körzethatára                                                       Farkas Árpád                                                                                                              
                                                                                                                           polgármester   
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5./ 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 kö-
vetkező 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 beszámoló a két ülés között eltelt rövid idő miatt nem készült, s ugyanezen 
okból átruházott hatáskörben sem született polgármesteri döntés. 
 
Ezt követően javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

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 a lakáscélú támogatásokról szóló 

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítása        
      E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy A képviselő-testület enyhíteni 
kívánta a lakáscélú támogatáshoz jutás korhatárhoz kötött feltételét, s meg kívánja emelni a 
támogatás összegét, ezért a lakáscélú támogatásokról szóló rendeletét módosítja. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselő-
testület tagjai megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet a képviselő-
testület fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Rita képviselő javasolja, hogy a gyermekenkénti 20.000,-Ft támogatást javasolja 
eltörölni. Véleménye szerint a gyermekes szülők nagyon sok kedvezményben részesülnek a 
Kormánytól is. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy nem nagy összegről van szó, de úgy érzi, hogy ez 
egyfajta gesztus lenne azok felé, akik gyereket szülnek. Sajnos így is kevés terhes van a települé-
sen. Szavazásra bocsátja a képviselő asszony javaslatát: Ki ért egyet azzal, hogy a lakáscélú ren-
delet 5. § (1) bekezdésébe foglaltgyermekenkénti 20.000,-Ft támogatást a képviselő-testület eltö-
rölje? 
 
A szavazást követően Farkas Árpád polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 1 
tagja támogatta a javaslatot, 4 tagja pedig ellene szavazott, ezért nem módosítják a rendelet-
tervezetet. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
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2/2020.(II.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, Homokbödöge Község Önkormányzat lakáscélú 
támogatásokról szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
2. / N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat a települési támogatásokról, 

szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) 
önkormányzati rendelete módosítása 

      E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület meg kívánja 
emelni a temetési települési támogatás feltételeként megállapított jövedelemhatárt, s emeli a 
támogatás összegét, ezért a települési támogatásokról szóló rendeletét módosítja. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendeletet-tervezetet, melyek másolatát a képviselő-
testület tagjai megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet a képviselő-
testület fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2020.(II.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és 
házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 
módosításáról  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

3./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése 
   E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Homokbödöge Óvoda 2020. évi költségvetése  
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-tervezetét a 
polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Homokbödöge Óvoda 
költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Homokbödöge Óvoda 2020. évi költségvetését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az óvoda 2020. évi költségvetését a képviselő-
testület fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
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Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, nem hiszi, hogy 90 személyhez 3 
személynek kellene főzni, mert ez a bérköltség hatalmas mínuszokat hoz a konyha. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, tervben van, hogy az óvodát átadják egyházi működte-
tésbe. Minden és mindenki változatlan maradna, csak nem az önkormányzat, hanem az egyház 
lenne a működtető. Az egyházaknak azért éri ez meg, mert ők dupla annyi állami normatívát 
kapnak, mint az önkormányzatok. A csatlakozásnak nagyon hosszú folyamata van. Először az 
evangélikus és a katolikus egyházaktól meg kell kérdezni, hogy fogadnak-e még be intézménye-
ket és mikor. Ha a következő évtől változtatni szeretnének, május 31-ig aláírt szerződésnek kell 
lenni. 
 
Horváth Rozália homokbödögei lakos kérdezi, hogy ilyen kis létszámú óvodát is átvesznek, 
mint a homokbödögei? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy bármilyen létszámú óvodát átvesznek. 
Elmondja, hogy szeptember 1-jétől elvileg 21 gyerek lesz az óvodában. Bár Ugodon például mo-
dernebb gépek vannak a konyhán, de azokból az üstökből is ugyanúgy ki kell merni kondérba az 
ételt, mielőtt kitálalják. Ott 292 adagot főznek, ehhez van 4 személyzet, plusz az élelmezésvezető 
besegít az éthordók megtöltésébe. 
 
Hozzászólás: 
 
Horváth Rozália homokbödögei lakos kérdezi, hogy Ugodon is tízóraiztatnak és uzsonnáztat-
nak a konyhán? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy ugyanúgy van, mint Homokbödögén. 
Nem szabad, hogy a konyha „megegye” a falu költségvetését. A konyhához hozzáadott pénzből 
komoly beruházásokat lehetne megvalósítani. Szükség lenne például egy traktorra és pótkocsira, 
ugyanis jelenleg a külterületi utak karbantartása van folyamatban, járhatóvá kell tenni őket. 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a nevelési tevékenységnél is nagy 
hiány mutatkozik. Véleménye szerint, aki ennyi emberre főz, annak oda kell magát tennie, vi-
szont ők minimálbérért dolgoznak. 
 
Obermayer Józsefné költs. főea. elmondja, hogy kevés a gyerek, ezért az állami támogatás nem 
fedezi a béreket. 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy az óvónők nyugdíj előtt állnak. Ha 
elmennek nyugdíjba és fiatal óvónőket sikerül felvenni, lecsökken a bérköltség. 
 
Horváth Rozália homokbödögei lakos szerint szinte teljesen mindegy, hány emberre kell főzni, 
nem az veszi el az időt, hanem például a kiadagolás. Nem lehet kevesebb bérért alkalmazni vala-
kit? 
 
Válasz: 
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Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy a konyhai kisegítők megbízással ke-
rülnek alkalmazásra, 700,-Ft-os órabérben dolgoznak. 
 
Hozzászólás: 
 
Áldozó Péter pápai lakos kérdezi, hogy élelmezésvezető alkalmazása terén sikerült előrelépni? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy hivatalosan nincs élelmezésvezető. Az 
OKJ-s képzések nagy részét megszüntették, jelenleg nem tudnak ilyen képzéshez hozzáférni. 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az efeb.hu weboldalon indulnak 
on-line képzések, csak a megfelelő embert kell megtalálni a beiskolázásra és akkor a konyhai 
kisegítőket kiválthatná az önkormányzat. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, megpróbálnak keresni erre alkalmas személyt. Ha sike-
rülne átadni az egyháznak az óvodát, az élelmezésvezető megoldása már nem az önkormányzat 
gondja lenne. Az ugodi élelmezésvezető a sok feladata miatt nem tud segíteni. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava- 
zattal, 1 szavazat ellenében, meghozta következő határozatát:  
 

12/2020.(II.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
2020. évi költségvetését elfogadja. 
A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a Homokbödöge óvoda 2020. évi költségvetése 
Homokbödöge Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről 
gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal. 

 Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

b) Homokbödöge Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése  
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Homokbödöge Község 
Önkormányzat költségvetés-tervezetét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetését fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Józsefné költs. főea. elmondja, hogy 2020. évben a temető fenntartására nem ka-
pott az önkormányzat normatívát. 
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Obermayer Rita képviselő elmondja, hogy a bérleti díjak elég alacsonyak, a fodrászüzlet bérleti 
díját havi 15.000,-Ft-ra javasolja megemelni. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a rezsiköltséget a bérlő fizeti, de ő is támogatja a 
bérleti díj március 1-jétől történő megemelését. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

13/2020.(II.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdo-
nában lévő, Homokbödöge, Kossuth u. 92. sz. alatti üzlethelyiség bérleti díját 2020. 
március 1. napjától 15.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

         Kelemen László jegyző 
 
Hozzászólás: 
 
Horváth Rozália homokbödögei lakos kérdezi, hogy az önkormányzat mindhárom téglagyári 
lakása ki van adva? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a téglagyári lakások le van-
nak lakva, még a lecsúszott cseréppel sem foglalkoznak a lakók. 
 
Áldozó Péter pápai lakos kérdezi, hogy a markológép bérbeadásból, bérmunkából nincs terve-
zett bevétel a költségvetésben? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy az ebből származó bevétel minimális 
összeg lenne, s bérbe egyébként sem akarják adni a gépet, legfeljebb bérmunkát vállalnak majd 
vele. Erre azonban a Kossuth utcai járda elkészültéig nincs esély. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a markológép a Petőfi utcai 
járdafelújítás költségének közel a felét kitermelte. Javasolja, hogy a bérleti díj emeléssel módosí-
tott költségvetési rendeletet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:  
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4/2020.(II.26.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
4./ N a p i r e n d :  Általános iskolák felvételi körzethatára                                                        
   E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testületnek minden 
évben véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak terveze-
tét. A Pápai Tankerületi Központ megküldte levelét a 2020/2021. tanévre vonatkozóan. Továbbra 
is az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát és 
Homokbödögei Telephelyét jelölték ki, mint kötelező felvételt biztosító intézményt a homokbö-
dögei általános iskolás diákok számára. Ezt követően részletesen ismerteti az Előterjesztést, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

14/2020.(II.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Homokbödöge 
település teljes közigazgatási területére, a 2020/2021-es tanévre vonatkozó felvételi 
körzettel, a kötelező felvételt biztosító 037098 – Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Homokbödögei 
Telephelye (8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54. és 8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 
6.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek                                                        
   E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Védőnői és iskola eü. szolgálat működési költségeinek alakulása 2019. évben 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Nagytevel község polgármes-
tere megküldte a védőnői és iskola eü. szolgálat működési költségeinek 2019. évi Elszámolását. 
Ezt követően részletesen ismerteti az Elszámolást, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az első félévben 99.476,-Ft-ot kellett fizetni, 
Homokbödöge Község Önkormányzatának az egész évi fizetési kötelezettsége 218.054,-Ft, tehát 
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a második félévre 118.578,-Ft hozzájárulást kell még átutalni a gesztornak, Nagytevel Község 
Önkormányzatának. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el az Elszámolást. 
 
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 szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

15/2020.(II.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község Ön-
kormányzat (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.) a Nagyteveli Egészségügyi Körzet vé-
dőnői és iskola eü. szolgálat 2019. évi működési költségeiről szóló, 2020. január 21. 
napján kelt Elszámolását elfogadja.   
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodása mó-

dosítása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti, hogy a Társulás elnöke ál-
tal megküldött, Társulási megállapodás módosításának dokumentumait, melyek másolatát a kép-
viselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A módosítás: 2020. január 1. napjától Mar-
caltő helyett Csót Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat látja el a Család és 
Gyermekjóléti feladatokat. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Előterjesztést, a Társulási 
megállapodás módosítását és Egységes szerkezetét hagyják jóvá, s hatalmazzák fel a Társulás 
elnökét, hogy a Társulási Megállapodás törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű mó-
dosításokat saját hatáskörben végrehajtsa. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lovászi Gábor képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

16/2020.(II.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Társulás (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) Társulási Megállapo-
dásának 20. Módosítását, valamint azt Egységes szerkezetben - az Előterjesztés 1. és 
2. melléklet szerinti tartalommal - jóváhagyja.  
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Az Előterjesztés, a Társulási Megállapodás módosítása és Egységes szerkezete a ha-
tározat mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási Megállapo-
dás törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű módosításokat saját hatáskör-
ben végrehajtsa. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Víziközmű vagyonértékelése 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a törvény által előírt 
kötelezettsége az önkormányzatnak (ellátásért felelősnek) az ivóvízellátó víziközmű rendszer 
vagyonértékelése, melyet meghatalmazás alapján a Pápai Vízmű Zrt., mint Víziközmű 
szolgáltató készíttetett el. Ezt követően részletesen ismerteti az Előterjesztést és 
Vagyonértékelési Szakvéleményt, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy V11 Adásztevel-Nagytevel-
Homokbödöge-Ugod-Béb-Csót Ivóvízellátás Víziközmű rendszer vagyonkezelt és 
rendszerfüggetlen eszközeiről készített, 2019. november 30. napján kelt Vagyonértékelési 
Szakvéleményt fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

17/2020.(II.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az INTERAUDITOR 
Neuer, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18.) által, a 
V11 Adásztevel-Nagytevel-Homokbödöge-Ugod-Béb-Csót Ivóvízellátás Víziközmű 
rendszer vagyonkezelt és rendszerfüggetlen eszközeiről készített, 2019. november 
30. napján kelt Vagyonértékelési Szakvéleményt elfogadja. 
A Vagyonértékelési Szakvélemény a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Belső ellenőrzés 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bocskay és Társa Bt. megküld-
te Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelen-
tését. Ezt követően részletesen ismerteti az Összefoglaló jelentést, melynek másolatát a képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Össze-
foglaló jelentést fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő egyetért a jelentés elfogadásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

18/2020.(II.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bocskay és Társa Bt. 
(8200 Veszprém, Jutasi u.91.) Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi belső 
ellenőrzéséről szóló, 2020. január 24. napján kelt Összefoglaló jelentését elfogadja. 
Az Összefoglaló jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. február 27 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Támogatási kérelmek elbírálása 
 
ea) „Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért” Alapítvány támogatás kérelme 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányza-
tok Feladatellátó Társulás elnöke és elnök-helyettese megküldte a „Gróf Esterházy Kórház Jö-
vőjéért” Alapítvány támogatás kérelmét. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy tavaly volt egy futóverseny 
Döbröntén, az abból befolyt részvételi díjból a kórház gyermekosztályát támogatták. 20.000,-Ft 
támogatást javasol megállapítani. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a 
polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

19/2020.(II.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadi János elnök 
által képviselt „Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért” Alapítvány (8500 Pápa, Jókai u. 5-
9., adószám: 18913990-1-19) részére, - költségvetése terhére - a Gróf Esterházy 
Kórház gyermek osztályának felújítására 20.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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eb) Pápai Rendőrkapitányság támogatás kérelme 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti, hogy a Pápai Rendőrkapi-
tányság támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
György Balázs képviselő nem javasolja támogatni a pápai nagyterem kialakítását, furcsának 
találja, hogy a támogatás alsó határát (30.000,-Ft) is meghatározza a kérelmező. 
 
Farkas Árpád polgármester 40.000,-Ft-tal támogatná a rendőrséget, azzal a kitétellel, hogy a 
körzeti megbízottak munkájának segítésére fordítsák. 
 
Kelemen László jegyző javasolja, hogy először kérdezzék meg a körzeti megbízottakat, mire 
van szükségük. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy nyomtatóhoz szükséges kellékeket említettek neki 
múltkor. 
 
Áldozó Péter pápai lakos véleménye szerint meg kell venni számlára a nyomtatót és oda kell 
adni a körzeti megbízottaknak. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, 2 szavazat ellenében, meghozta következő határozatát:  
 

20/2020.(II.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai 
Rendőrkapitányság (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) nagytermének felújítását nem 
támogatja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

ec) „Peter Cerny Alapítvány” támogatás kérelme 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Peter Cerny Alapítvány 
támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, mivel alapítványról van szó, gyűjthet 1 
%-ot. 
 
Áldozó Péter pápai lakos elmondja, hogy ők ezen a területen nem működnek, inkább Budapes-
ten és nagyobb városokban tevékenykednek. 
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Obermayer Rita képviselő 10.000,-Ft-ot javasol megállapítani az alapítványnak. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert az Együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

21/2020.(II.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Somogyvári Zsolt 
szakmai vezető által képviselt „Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 
Gyógyításáért” (1450 Budapest, Pf. 10) részére, a koraszülöttek és a beteg 
újszülöttek speciális mentése, szállítása és sürgősségi ellátása megvalósítására 
10.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Török Ottó Homokbödöge, Petőfi 
S. u. 36. szám alatti lakos nyújtott be kérelmet az önkormányzathoz, a homokbödögei 482 hrsz-
ú, 798 m2 területű önkormányzati ingatlant szeretné megvásárolni. A képviselő-testület először 
megnézi az ingatlant, a helyszínen győződik meg annak állapotáról, ezt követően fognak majd 
dönteni. Az ingatlan a vagyonrendelet alapján forgalomképes. 
 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Horváth Rozália homokbödögei lakos kérdezi, hogy ha felszedésre kerül a Kossuth utcai járda, 
megvásárolhatók-e a járdalapok? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy igen, de a páratlan oldalon lévő járda 
nem lesz felszedve, csak a másik oldal. 
 
Hozzászólások: 
 
Orsós Tibor homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy a polgárőrség megalakítá-
sával kapcsolatban beszélt Fűzfa László körzeti megbízottal. Volt Pápán a polgárőrségnél és 
Adásztevelen is, és mindenki a homokbödögei polgármesterhez irányította. 3 plakátot szeretne 
elhelyezni a településen, illetve ki szeretné szórólapozni, hogy lehet jelentkezni polgárőrnek. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy zárt ülésen tárgyalnak majd ez ügyben. Komoly 
jogi és személyi feltételei vannak a polgárőrség megalakításának. 
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Obermayer Rita képviselő elmondja, többen megkeresték, és ő maga is ezt gondolja, hogy irri-
táló és zavaró a Kossuth utcán, a Nyíres Presszóval szemben, az út mellett parkoló BMW típusú 
személygépkocsi, amely zavarja a forgalmat. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy semmilyen KRESZ szabályt nem szeg 
meg az autó, nincs várakozni tilos tábla azon az útszakaszon, érvényes műszakija van a gépjár-
műnek, van rajt rendszámtábla, beazonosítható. Beszélt már a rendőrökkel, hogy milyen címen 
lehetne elvitetni az autót, a rendőrség is többször ígéretet kapott az elszállításra. 
 
Hozzászólások: 
 
Tóth Zoltán  HVB elnök hozzászólásában elmondja, tudomása szerint a gépjármű tulajdonosa 
1,5 év börtönbüntetést kapott, a veszprémi börtönben ül. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester kérdezi, nem tudna besegíteni a Magyar Közút, hogy például 
nem tudja elvégezni a padka karbantartást, mert ott áll az autó? Ideiglenesen megállni tilos táblát 
kellene kirakatni oda. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, egy héten belül pontot fog tenni az ügyre. 
 
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos elmondja, hogy az iskola előtti lépcső egyre bal-
esetveszélyesebb, heti szinten szedi le a járólapokat, melyek letöredeznek. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy az iskolának továbbra is a KLIK az 
üzemeltetője, nekik kellene a lépcsőt megcsináltatni. Mivel 300.000,-Ft feletti összegről kaptak 
árajánlatot, meg kell nekik pályáztatni, de ha jobb lesz az idő, leszedik a rossz lapokat, mert va-
lóban balesetveszélyes. 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Rita képviselő véleménye szerint le kellene zárni az első bejáratot, hátulról és a 
mozgáskorlátozott feljárónál is lehet közlekedni. 
 
Horváth Rozália homokbödögei lakos kérdezi, mi lenne, ha a szülők lépcső ügyben írnának 
egy petíciót? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy meg fogja keresni a tankerület vezető-
jét ez ügyben.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 51 perckor bezárja. 

Kmf. 

 
 Farkas Árpád     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


