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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 12. napján 19 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. augusztus 12. 

napján 19 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 és György Balázs képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Lovászi Gábor képviselő hiányzik, 
aki a koronavírus járvány miatt karanténban van. Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülés 
összehívását a rövid határidős pályázattal kapcsolatosan meghozandó döntés indokolta. 
 
Farkas Árpád polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :       E lő a d ó : 
 
1./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kiala-       Farkas Árpád 
      kításáról szóló rendelet módosítása                                                             polgármester                  
 
2./ Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag          Farkas Árpád 
     vásárláshoz kapcsolódó támogatására                                                          polgármester                                                                              
                          
3./ Védőnői és iskola egészségügyi szolgálat 2020. I. félévi működési            Farkas Árpád 
      költségeinek alakulásáról szóló tájékoztató                                                 polgármester   
                                                                                                                                                     
4./ Vegyes ügyek                                                                                                Farkas Árpád 
                                                                                                                            polgármester                                                                                     
          
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta kö-
vetkező határozatát: 
 



3 
 

 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
testületnek, hogy vegyék tudomásul a beszámolót. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

    Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:    
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést a 49, 50 és 51/2020.(VII.15.) és 52, 53, 54 és 55/2020.(VII.29.) számú lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napi-
rendi pontok megtárgyalására. 
 
 

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 :  Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló rendelet módosítása                                                              
        E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a fogorvosi egészségügyi 
alapellátás körzetének módosításához előzetesen ki kellett volna kérni az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ véleményét, ami elmaradt. Az utólag megkért vélemény megérkezett, az ÁEEK 
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy nincs észrevétele. Így nincs akadálya annak, hogy - 
ugyanolyan tartalommal – a módosító rendeletet elfogadja a képviselő-testület. Ezt követően 
részletesen ismerteti az Állami Egészségügyi Ellátó Központ véleményét, a rendelet 
előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

8/2020.(VIII.27.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapí-
tásáról és kialakításáról szóló 6/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelete módosí-
tásáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2. / N a p i r e n d :  Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatására                                                           

      E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pályázati kiírást és az 
Adatlapot, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó 
önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, a maximálisan igényelhető tűzifa mennyiség 
Homokbödöge Község Önkormányzata vonatkozásában 54 m3. Ez a közfoglalkoztatottak, az 
aktív korúak, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számától és a 80 év 
felettiek korcsoportos adatai alapján került meghatározásra. A vissza nem térítendő támogatás 
mértéke 15.000,-Ft/erdei m3 + ÁFA, a kötelezően vállalandó önrész 1.000,-Ft/erdei m3 + ÁFA. A 
vállalandó önerő az igényelhető mennyiség után 68.580,-Ft. A tűzifa kiosztását rendeletben kell 
szabályozni. Előnyt kell biztosítani az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési 
támogatásra jogosultaknak, valamint a hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak. 
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható, az önkormányzat a fáért ellenszolgáltatást nem 
kérhet, s a fuvarköltséget is vállalnia kell. A pályázatot elektronikusan kell benyújtani 2020. 
augusztus 31-ig. A miniszter 2020. szeptember 30. napjáig dönt. Javasolja, hogy az 
önkormányzat nyújtsa be a szociális tűzifa pályázatát a maximálisan igényelhető mennyiségre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a tisztségviselőket az igénylés határidőben történő 
benyújtására. A tűzifa rendelet megalkotásánál oda kell figyelni a testületnek, hogy milyen 
igénylési jövedelemhatárt határoz meg. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

56/2020.(VIII.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter – 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett „A települé-
si önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásá-
ra”, 54 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa mennyiségre be-
nyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 68.580,-Ft ön-
részt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgál-
tatást nem kér. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról gon-
doskodjanak. 
Határidő: 2020. augusztus 27. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d :  Védőnői és iskola egészségügyi szolgálat 2020. I. félévi működési költsé-
geinek alakulásáról szóló tájékoztató 

   E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Nagytevel Község 
Önkormányzata a védőnői és iskola-egészségügyi szolgálat 2020. I. félévi költségeinek 
alakulásáról szóló tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a védőnői és iskola-egészségügyi szolgálat 
feladatainak ellátására létrejött megállapodás gesztora Nagytevel Község Önkormányzata, az 
önkormányzat rendszeresen tájékoztatja a költségekről az érintett önkormányzatokat. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a tájékoztatót vegyék tudomásul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
György Balázs képviselő egyetért a tájékoztató tudomásul vételével. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

57/2020.(VIII.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagytevel Község 
Önkormányzata (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.) a védőnői és iskola-egészségügyi 
szolgálat 2020. I. félévi költségeinek alakulásáról szóló, 2020. július 16. napján kelt 
Tájékoztatóját tudomásul veszi. 
A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 27. 
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) Önkormányzati főépítész megbízása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület településkép 
védelméről szóló 2/2018.(V.8.) önkormányzati rendelete előírja, hogy: 

„16. § (1) A polgármester a vonatkozó jogszabályi előírások szerint településképi bejelentési el-
járást folytat le 

a) építési engedélyhez nem kötött építési tevékenység esetén 
       aa)  településképi szempontból meghatározó területen és helyi területi építésze-

ti védelem alatt álló településrészen minden esetben, 
       ab) egyéb területen, ha a tevékenységgel érintett épület hasznos alapterülete el-

éri vagy meghaladja az 500 m2-t, 
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b) reklámok és reklámhordozók elhelyezése esetén a vonatkozó jogszabályi előírá-
soknak megfelelően, 
c) építmények rendeltetés-változása esetén, 
d) feszületek, emlékművek elmozdítása átalakítása esetén. 
 

           (2) A reklám, a reklámhordozó telepítésével, építészeti kialakításával kapcsolatos részle-
tes vizsgálati szempontok: 

a) a tervezett megoldás léptékében, arányaiban megfelelően illeszkedik-e a kiala-
kult településszerkezetbe, 

b) nem zavarja-e a környezetében lévő épületek, építmények, utcák, terek, használ-
hatóságát. 

c) megfelel-e a település szabályozási tervének és helyi építési szabályzata előírása-
inak, 

d) harmonikusan illeszkedik-e a környezetbe, figyelembe veszi-e a környező beépí-
tés sajátosságait, 

e) a rendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel-e az eredeti épület funkcionális, 
szerkezeti rendszerének és a gazdaságos megvilágosítás követelményeinek. 

 (3) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész ké  
szíti elő.” 

Mivel Homokbödöge Község Önkormányzatának nincs főépítésze, ezért javasolja, hogy kösse-
nek egy keretszerződést a főépítésszel. Ez követően részletesen ismerteti a Megbízási szerződés-
tervezetet, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szerződést fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
György Balázs képviselő támogatja a szerződés elfogadását. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

58/2020.(VIII.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Müller János okleve-
les építészmérnökkel (8200 Veszprém, Nárcisz u. 13., adószám: 54318720-1-19) kö-
tendő, önkormányzati főépítészi tevékenységgel kapcsolatos Megbízási szerződést 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés aláírására. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2020. augusztus 27. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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b) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Győr Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
Tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tájékoztatót vegyék tudomásul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Árpád polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

59/2020.(VIII.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9021 Győr, Városház tér 1.) 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos, 2020. július 21. napján kelt 
Tájékoztatóját tudomásul veszi. 
A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 27. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Közművelődési tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Nemzeti Művelődési Inté-
zet Veszprém Megyei Igazgatóság a 2021. évi közművelődési normatív támogatás összegével 
kapcsolatos Tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Felhívja a testület figyelmét, hogy közművelődési szakembert kell foglal-
koztatniuk, ha 2021. évtől igénybe akarják venni a közművelődési normatív támogatást. Javasol-
ja a képviselő-testületnek, hogy a Tájékoztatót vegyék tudomásul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

60/2020.(VIII.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti 
Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság (8200 Veszprém, Virág Benedek 
u. 4.) a 2021. évi közművelődési normatív támogatás összegével kapcsolatos, 2020. 
július 30. napján kelt Tájékoztatóját tudomásul veszi. 
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A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 27. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a nyílt testületi ülést 20 óra 07 perckor bezárja. 

Kmf. 

 
 
 
 
 Farkas Árpád     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


