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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 15. napján 19 órakor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 15. napján 

19 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
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 

 
A lakosság részéről megjelent 11 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.  
 
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 Óvoda működése                                                                 Farkas Árpád 
                                                                                                                           polgármester 
 
2./ Internet és TV szolgáltatás                                                                            Farkas Árpád 
                                                                                                                            polgármester 
                          
3./ Ingatlan védetté nyilvánítása                                                                         Farkas Árpád                                                       
                                                                                                                             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 kö-
vetkező 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 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 szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 11/2020.(I.16.), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
és 21/2020.(II.12.), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 és 29/2020.(IV.2.), 30, 31 és 
32/2020.(IV.24.), 33 és 34/2020.(V.19.), 35, 36, 37 és 38/2020.(V.28.), 39, 40, 41 és 
42/2020.(VI.11.), 43/2020.(VI.15.), 44, 45, 46 és 47/2020.(VI.17.) és 
48/2020.(VII.1.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, 
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 22 fő részére rendkívüli 
települési támogatás megállapítása; 21 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 1 fő 
részére közgyógyellátási települési támogatás megállapítása, 1 fő kérelmének elutasítása 
(jövedelemhatár átlépés miatt); 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása, 1 fő 
kérelme elutasítása (jövedelemhatár átlépés miatt);  5 fő részére lakhatási települési támogatás 
megállapítása; 1 fő részére szociális étkeztetés megállapítása; 26 db határozat meghozatala 
veszélyhelyzetben, melyről a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóban tájékoztattam a 
testület tagjait. 
 
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 Óvoda működése                 
      E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda vezetője jelezte, hogy 
2021. évben eléri a 40 éves munkaviszonyát, s a törvényi lehetőséggel élve, szeretne nyugdíjba 
menni. A tegnapi napon kapta meg a NYUFI számítását, mely szerint 2021. június 3. napján lesz 
40 éves jogviszonya. Mivel a felmentési ideje 8 hónap, ennek felére kötelező felmenteni a 
munkavégzés alól. A 2021. év június 3-ig járó, arányos szabadságát előtte ki kell adni, s a 2020. 
évről megmaradt szabadságot is. Előre láthatólag a vezető óvónő 2021. évben már nem fog 
dolgozni. Ezért a vezető óvónő álláshelyét meg kell pályáztatni. 
A másik óvónő is szeretne elmenni nyugdíjba, az ő felmentési ideje is 8 hónap, ennek felére 
kötelező felmenteni a munkavégzés alól. Az ő álláshelyét is meg kell pályáztatni. 
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Az élelmezésvezetői feladatokat is az óvodavezető látta el, természetesen többletmunka hárult a 
másik óvónőre és a szakácsnőre is. Az élelmezésvezetői állást is meg kell pályáztatni. 
Az óvodavezetői állásra a képviselő-testület, az óvónői és élelmezésvezetői állásra az 
óvodavezető írja ki a pályázatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő kérdezi, hogy mikortól tölthetők be ezek az állások? Kérdezi, hogy 
nem szeretnének-e tovább dolgozni az óvónők? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a vezető óvónőnek az előzetes számítások szerint 2021. 
június 3-án lesz 40 éves munkaviszonya, 8 hónap a felmentési idő, melynek a felére mentesíteni 
kell a munkavégzés alól, ami január végére esik. 2021-re, az 5 hónapra járó szabadság arányos 
része 19 nap, amit a januári hónapból vissza kell számolni, így alig marad pár munkanap január-
ra. A 2020. évi szabadságból biztosan marad annyi, hogy azt a pár napot lefedje, tehát januártól 
már nem szeretne dolgozni a vezető óvónő. Előzetes információk alapján a másik óvónő sem 
szeretne 2021-től dolgozni. A vezető óvónői és az óvónői pályázatot először határozott időre kell 
kiírni - amíg az óvónők jogviszonyban állnak, de nem dolgoznak (felmentési idő 2. fele, szabad-
ság) -, a helyettesítésükre. A jogviszony megszűnését követő időponttal lehet kiírni a határozat-
lan idejű pályázatokat. Az élelmezésvezetői állás bármikor pályáztatható, mert üres az álláshely. 
Az óvónők nyugdíjba szeretnének vonulni. 
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy az élelmezésvezetőt október végétől, de legkésőbb 
november 1-jétől kellene alkalmazni, hogy a vezető óvónő meg tudja ismertetni vele a könyvelé-
si programot, és a konyha működését, valamint a jelentéseket és nyilvántartásokat. 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvodavezető elmondja, lehet, hogy csak 2021. február 1-jétől megy 
el nyugdíjba, attól függ, milyen határozatot hoz a NYUFI. 
 
György Balázs képviselő kérdezi, hogy egy hét alatt elkészül-e a pályázat? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a pályázati kiírás tervezete már összeállt, 
csak a dátumok a kérdésesek. A pályázatot a Közigállásra kell feltölteni, annak kb. 5 munkana-
pos határideje van, míg ott megjelentetik, utána 30 napig nyújthatják be a jelentkezők a pályáza-
tot, ezt követően a Képviselő-testület bírálja el azokat. 
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő kérdezi, hogy milyen feltételei vannak az óvodavezetői állásnak? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a pályázati feltételek: Felsőfokú óvodape-
dagógusi végzettség és szakképzettség; pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményve-
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zetői szakképzettség; legalább 5 év feletti óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gya-
korlat; legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat; a nevelési-oktatási intézményben pedagógus 
munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízás-
sal egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló al-
kalmazás; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség; vagyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatása. 
 
Hozzászólás: 
 
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy mi a helyzet az óvoda egyházi 
fenntartásba adásával? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy az evangélikus és a katolikus egyházak 
elöljáróival már beszélt, de közbejött a vírus helyzet. Az evangélikus egyház nyitott a tárgyalá-
sokra, de ott bonyolultabb az átvétel menete, a katolikusoknál egyszerűbb lenne. Mindkét egyház 
átvenné az óvodát és a konyhát is, a tulajdonjog és a személyzet megtartásával. Az egyháznál 
dupla fejkvótát kapnak a gyerekek után. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvodavezető hozzászólásában elmondja, hogy az idei tanévet 16 fő-
vel kezdték, jelenleg 19 gyermek jár az óvodába, és a következő tanévben is 18-19 fő várható. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, ha az önkormányzat is a dupla fej-
kvótát kapná, semmi gond nem lenne. Kérdezi, a szabadságokat hogy tudják kivenni az óvónők 
év végéig? 
 
Válasz: 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvodavezető válaszában elmondja, hogy 3 gyerek kivételével min-
denkit visznek az óvodába nyáron, csak 2 hét leállás lesz augusztusban. Ekkor tudják a szabad-
ság egy részét kivenni az óvónők. A konyhások csak max. egy hetet tudnak kivenni, a takarítási 
szünet második felében takarítaniuk kell. Ugodon minden nyáron bezár az óvoda 1 hónapra, 
hogy a szabadságokat ki tudja venni a személyzet. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy tavasszal kellett volna be-
zárni az óvodát a vírushelyzet miatt. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy óvónői jelenlét nélkül gyerek nem lehet az óvodá-
ban. Az óvoda működésével kapcsolatos tavaszi ügyeletet közösen döntötték el a képviselőkkel. 
A képviselő-testületnek is van jogosítványa arra, hogy bezárja az óvodát 1 hónapra, hogy ki le-
hessen adni a szabadságokat. 
 
György Balázs képviselő kérdezi, hogy a 2 hét leállást nem lehetne 1 héttel meghosszabbítani? 
 
Válasz: 
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Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy semmi akadálya nincs a hosszabbítás-
nak. A konyha működtetése meg lesz oldva nyugdíjas segítőkkel. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvodavezető elmondja, hogy 2 szülő dolgozik azok közül, akik vi-
szik az óvodába a gyerekeket. 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a szülőnek joga van óvodába vinni 
a gyereket. 
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az óvónőnek is joga van kivenni 
a szabadságát. Ha valakinek van munkahelye, és amiatt az állása veszélybe kerül, hogy nem tud 
dolgozni, akkor természetesen vigye óvodába a gyereket. De ha valaki otthon van gyesen és nem 
dolgozik, az ne legyen annak akadálya, hogy ki lehessen adni a szabadságokat. 
 
Pálffy Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy a városi óvodák-
nál könnyebb a helyzet, ott összevonják a csoportokat. 
 
György Balázs képviselő kérdezi, hogy a hivatalt fenntartó önkormányzatok településeiről nem 
lehet segítséget kérni? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy amikor az óvodavezetőt műtötték és a 
másik óvónő egyedül dolgozott, Adásztevel napi 4 órában tudott volna óvónőt biztosítani, ha 
szükség lett volna rá. Mielőtt módosítják az óvoda zárva tartását, érdeklődni kell Ugodon, Nagy-
tevelen és Adásztevelen. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester kérdezi, hogy ha előrébb hozzák a helyettesítő óvónők alkal-
mazásának időpontjait, akkor ki lehetne adni a szabadságokat az óvónőknek? 
 
Lovászi Gábor képviselő elmondja, hogy akkor november 1-jével kezdenének az új óvónők. 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvodavezető hozzászólásában elmondja, hogy kb. 19 fő kér ebédet 
az óvodai leállás idején. Kérdezi, hogy nem lehetne-e kiporciózva hozatni az ebédet? Így a 
konyhások is el tudnának menni szabadságra. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester Rajkovics Attila alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy 
akkor ki lehetne adni a szabadságokat az óvónőknek. Kelemenné Kovács Ildikó óvodavezetőnek  
válaszolva elmondja, hogy beszél azzal a szolgáltatóval, aki Adásztevelre is viszi az ebédet. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy májusra elérték a konyhán a 
féléves hiányt, úgyhogy mielőtt megpályáztatnák az élelmezésvezetői állást, nézzék meg, hogy 
érdemes-e működtetni a konyhát. 
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Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy 2021. január 1-jétől kötelező végzettséggel ren-
delkező élelmezésvezetőt alkalmazni. 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvodavezető hozzászólásában elmondja, nagy lehetőség, hogy egy 
falunak, intézménynek van önálló konyhája, az iskolás, óvodás gyerekeket is kényelmesen, ru-
galmasan lehet étkeztetni. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a konyha nem „eheti meg” a falu költségvetését. 
Megpróbálnak folyamatosan spórolni, pl. a zöldség, gyümölcs vásárlással. Élelmezésvezetőt 4 
órában szeretnénk alkalmazni. 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, tudomása szerint a 4 órás munkaidő nem 
képez nyugdíjalapot, ahhoz legalább 6 órában kell foglalkoztatni az élelmezésvezetőt. 
 
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy indulnak-e már tanfolyamok? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy eddig azért tolták ki a határidőket, 
mert nem nagyon voltak tanfolyamok. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester kérdezi, hogy megbízási szerződéssel nem lehet foglalkoztatni 
élelmezésvezetőt? Úgy talán kevesebbe kerülne az önkormányzatnak.. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az élelmezésvezetőre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény vonatkozik, tehát megbízási szerződéssel nem lehet alkalmazni. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester javasolja a képviselő-testületnek, hatalmazzák fel a 
tisztségviselőket az óvodavezetői állás határozott és határozatlan idejű pályázati kiírás-tervezete 
összeállítására, s képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

49/2020.(VII.15.).Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
tisztségviselőket a Homokbödöge Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 
óvodavezetői állása határozott és határozatlan idejű pályázati kiírás-tervezete 
összeállítására, s képviselő-testület elé terjesztésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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2. / N a p i r e n d :  Internet és TV szolgáltatás 
      E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az LRT Com értesítését és a 
VértesNet tájékoztatóját, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az LRT COM korábban az Adásztevel-Nagytevel-
Homokbödöge között kiépítette az optikai kábelt, aminek a tulajdonjoga a három településé 
maradt, csak használatra lett átadva a VértesNet szolgáltatónak. A vezetékrendszer és fejállomás 
tulajdonjogát 5,-Ft-os áron a VértesNet kapta meg. Ezáltal a rendszer megszűnése esetén az ő 
kötelezettségük annak elbontása is, melynek költsége településenként legalább 0,5 millió Ft. A 
TV csatornák műsorszórási jogával van problémájuk, mert ők nagyon drágán kapják a 
csatornákat. A Versenyhivatal napirendre tette az effajta egyenlőtlenség megszüntetését. Még 
csak 12 csatorna üzemel, melyekért nem kell fizetni. 2-3 hétre van még szükségük a többi 
csatorna sugárzásához. Aki már szerződést kötött másik szolgáltatóval az internetre, de még több 
mint 30 nap van hátra a bekötésig, ők mindenféle jogkövetkezmény nélkül elállhatnak a 
szerződéstől. 
Elmondja, hogy az önkormányzat az INVITEL-lel szerződést kötött a védőnői szolgálat és az 
óvoda Internet biztosítására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Ingatlan védetté nyilvánítása 
   E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat szeretné védett 
épületté nyilváníttatni a tulajdonában lévő, homokbödögei 339 hrsz-ú, Homokbödöge, Kossuth 
u. 12. szám alatti lakóházat, s annak felújítására pályázatot szeretnének benyújtani. Elmondja, 
hogy a védetté nyilvánítás menete: 
- Előkészítése az önkormányzati főépítész feladata. 
- Vizsgálni kell az előkészítés során: 
- A védetté nyilvánítás indokoltságát, 
- a védelem céljainak megvalósításához szükséges intézkedéseket, 
- a védelemhez szükséges feltételeket, pénzügyi eszközök biztosíthatóságát, 
- a védelem várható következményeit. 
- Szakmai megalapozása: a szabályozási terv (rendezési terv) értékvizsgálati munkarésze 

szolgál alapul. Ha nincs, akkor helyi védelem céljából el kell készíttetni. 
Az értékvizsgálat tartalmazza: 
- a védelem szakszerű indoklását, 
- fotódokumentációt, 
- védettségi kategória meghatározását, 
- a helyrajzi számot, 
- a védett érték pontos helyét (utca, házszám), 
- helyszínrajzot, 
-a védett érték rendeltetése és használatának módját. 
 
Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet. 
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- A helyi (egyedi) védelmet rendelettel kell megállapítani. A rendeletet véleményezésre el kell 
küldeni a védett természeti területek kezeléséért felelős szerv részére, aki nyilatkozatát 60 
napon belül adja meg. 

Az önkormányzatnak főépítészt kell keresnie, aki az egyedi védelembe vételt folyamatát 
előkészíti, az értékvizsgálattal megalapozza az épület védelembe vételét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet 

módosítása 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti az előterjesztést és rendelet-tervezetet, me-
lyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a ren-
deletben még Homokbödöge is pápai fogorvosi körzettel szerepel. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a rendelet-tervezetet fogadják 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, megalkotta a következő rendeletét:  

 
7/2020.(VII.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapí-
tásáról és kialakításáról szóló 6/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelete módo-
sításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

b) Török Ottó ingatlan vásárlási kérelme 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelem elbírálását – a ve-
szélyhelyzet ideje alatt – 2020. április 2. napján elnapolta. A helyszíni szemlén részt vett szakér-
tő véleménye alapján elmondja, hogy az ingatlanon kb 28-30 m3 fa található. A vásárlási kére-
lemben aránytalanul alacsony vételár került megjelölésre, ezen az áron az ingatlan eladását nem 
támogatja.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Bakonyi Kálmán homokbödögei lakos kérdezi, hogy melyik területről van szó? 
 
Válasz: 
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Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy Náci bácsi melletti terület. 
 
Hozzászólások: 
 
Bakonyi Kálmán homokbödögei lakos véleménye szerint azoknak a fáknak a kitermelése élet- 
veszélyes. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában javasolja, hogy amíg a pénzügyi kényszer 
nem viszi rá az önkormányzatot, addig mindenféle ingatlan eladástól zárkózzon el a képviselő-
testület. Egyetért a polgármester úr véleményével. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

50/2020.(VII.15.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Török Ottó 
Homokbödöge, Petőfi u. 36. sz alatti lakos részére, a Homokbödöge Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő, homokbödögei 482 hrsz-ú, 798 m2 területű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant – a kérelmében megjelölt vételárért – nem 
értékesíti. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Falunap szervezése 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében 2020. augusztus 22. napját javasolja a 
homokbödögei falunap megrendezésére. Neki sajnos más augusztusi időpont nem megfelelő, 
mert olyan családi elfoglaltságai lesznek, melyeken meg kell jelennie. A Falunap időpontját 
javasolja határozatba foglalni. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Rita képviselő a hosszú hétvége miatt nem támogatja ezt a dátumot, mert sokan 
nem lesznek itthon.  
 
György Balázs képviselő 2020. augusztus 8-át javasolja a falunap időpontjának. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a falunapi programok megszervezésére. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy nem sok idő lesz a falunapig, ha a képviselő-
testület elfogadja az augusztus 8. napját, ezért kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a falunap 
szervezésében aktívan vegyenek részt. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
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51/2020.(VII.15.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödögén 2020. 
augusztus 8. napján rendezi meg a Falunapot. 
Felhatalmazza a polgármestert a falunapi programok megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

 Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

                      Kelemen László jegyző 
 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az evangélikus egyház többször 
megkereste, mert az új evangélikus lelkésznek szeretnének egy 8 m x 10 m-es paplakot építeni 
az evangélikus templom és az óvoda közötti részre. Először a szertár mögötti területre szerettek 
volna építkezni, de ott alig maradna hely. Ha a templom mögötti részen épülnének, az önkor-
mányzati részből 2-3 m-t el kellene nekik adni. A kérelmüket nyújtsák be, a képviselő-testület 
ettől nem zárkózik el. 
 
Elmondja, hogy a Kossuth utcai járda fennmaradó részének a felújítására benyújtott pályázat tar-
taléklistára került, de be lett adva pályázat a Kossuth utca páratlan oldalán, valamint a Jókai ut-
cában lévő járdák felújítására is. 
 
A fásítási pályázaton nyert az önkormányzat, szeptember 15-től kezdhetik a fák elültetését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh Fruzsina homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy az evangélikus egy-
ház 100 %-os támogatottságú pályázati pénzből szeretné felépülni az épületet. 
 
Bakonyi Kálmán homokbödögei lakos kérdezi, hogy a Dózsa utca páratlan oldalán lévő járdá-
val mi a helyzet? 
 
Válasz: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester válaszában elmondja, hogy ez a pályázat meglévő járda felújí-
tására vonatkozik, új kiépítésére nem. 
 
 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások:  
 
György Balázs képviselő elmondja, Veiland Tamás kereste meg, hogy beton átereszt szeretné-
nek elhelyezni a házuk elé, mert kicsi a kapubejárat. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester elmondja, hogy Buda Zoltántól már kb. 2 éve ígéretet kaptak, 
hogy kiveszi a 30-as műanyag csövet az árokból és kicseréli rendes átereszre, melyen el is tud  
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folyni a csapadékvíz. 
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, hogy állítólag olyan postaládába is került járdák rendbeté-
telére felszólító szórólap, ahova ők nem dobtak. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester György Balázs képviselőnek válaszolva elmondja, már megbe-
szélték, hogy ha megveszi a Tamás az átereszt, segítenek beemelni a helyére, és murvát is tudnak 
adni neki. 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy ő a Kossuth és a Táncsics 
utcákban nem járt. 
 
Hozzászólás:  
 
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy a gondozatlan telkekkel mi a te-
endő?  Az ő szomszédjukban is hatalmas a fű, a gaz. Helyi rendelettel nem lehet szabályozni? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, ha parlagfű van a telken, akkor lehet feljelentést 
tenni. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, magánterületről van szó, nem tudnak mit tenni. 
 
Hozzászólás:  
 
Bakonyi Kálmán homokbödögei lakos kérdezi, hogy az árkokat kinek kell takarítani? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a ház tulajdonosának kötelezettsége az előt-
te levő árok, járda tisztán tartása. 
 
Hozzászólás:  
 
Bakonyi Kálmán homokbödögei lakos kérdezi, hogy az új Internet és kábel TV szolgáltató 
ugyanezen a hálózaton fog szolgáltatni? Egy házon belül hány helyen lehet bekötés? Hány csa-
torna lesz? 
 
Válasz: 
 
Lovászi Gábor képviselő válaszában elmondja, hogy egy házon belül max. 3 kártya lehet, tehát 
3 TV-re lehet rákötni. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester elmondja, hogy az alapcsomag 25, a családi csomag 44 csa-
tornás. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy jelenleg 12 csatorna van ingyen, a többi valószí-
nűleg 2-3 hét múlva lesz fogható. 
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Hozzászólás:  
 
György Balázs képviselő kérdezi, hogy a Kovács-tanya kinek a tulajdona? 
 
Válasz: 
 
Lovászi Gábor képviselő válaszában elmondja, hogy tudomása szerint az Erdészeté. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 20 óra 45 perckor bezárja. 

Kmf. 

 
 
 
 
 Farkas Árpád     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


