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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 10. 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. szeptember 10. 

napján 19 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési ház. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Rajkovics Attila alpolgármester, 

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

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 
- Kelemenné Kovács Ildikó óvodavezető 

 
A lakosság részéről megjelent 6 fő. 
 
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a képviselő-testület minden tagja jelen 
van. 
 
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./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás térítési dí-              Farkas Árpád 
     jakról szóló rendelete, Társulási Megállapodás módosítása                         polgármester 
                                                                                                                             
2./ Homokbödöge Község Önkormányzata Gördülő Fejlesztési Terve            Farkas Árpád 
                                                                                                                            polgármester 
 
3./ Pályázat – a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az           Farkas Árpád 
     önkormányzatok rendkívüli támogatására                                                     polgármester                                                               
 
4./ Pályázat – Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai elő-       Farkas Árpád 
     készítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás                                    polgármester 
                                                                                                                                                                                                                                                       
5./ Vegyes ügyek                                                                                                 Farkas Árpád 
                                                                                                                                                       polgármester                                                                                                              
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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 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 5 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 az 56, 57, 58, 59 és 60/2020.(VIII.12.) számú lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, 
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 33 fő részére tanévkezdési 
települési támogatás megállapítása; 5 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 
11 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 1 fő részére szülési települési támogatás 
megállapítása, 3 fő részére szociális étkeztetés megállapítása. 
 
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 :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás térítési díjakról 
                                 szóló rendelete, Társulási Megállapodás módosítása                          
     E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Térítési díjakról szóló rendelet 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulás elnökének  előterjesztését, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozatát fogadja el a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

61/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 17/2020.(VIII.26.) 
határozatával jóváhagyott, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 
által fenntartott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával egyetért. 
A rendelet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 25. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

b) Társulási megállapodás módosítása 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulás elnökének  előterjesztését, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a Társulási megállapodást azért kell módosítani, mert Csót 
Község Önkormányzata 2021. január 1. napjától a házi segítségnyújtást a FIX-PONT 
Feladatellátó Társulás, a család- és gyermekjóléti feladatokat pedig a KAVICS Alapítvány 
keretében kívánja ellátni. A hivatalához tartozó önkormányzatok is a KAVICS Alapítványhoz 
csatlakoznak. Javasolja, hogy a Társulási megállapodás módosítását és Egységes szerkezetét 
hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő egyetért a javaslattal. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

62/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 21. 
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben – az előterjesztés 1. és 2. melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási 
Megállapodás törzskönyvi átvezetése kapcsán, a technikai jellegű módosításokat 
saját hatáskörben végrehajtsa. 
A Társulási Megállapodás 21. módosítása, valamint egységes szerkezete a határozat 
mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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2. / N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzata Gördülő Fejlesztési Terve                                                                   
      E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és a Gördülő 
Fejlesztési Tervet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
a) SZ02 Víziközmű-rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv  
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű 
Zrt. SZ02 Víziközmű-rendszerre vonatkozó előterjesztését és a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesz-
tési Tervet. Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot fogadja el a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Lovászi Gábor képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

63/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
1. Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt, 2021-
2035. időtávra szóló, SZ02 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fej-
lesztési Tervet megtárgyalta. 

a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, egyetért a Pápai Víz- és Csator-
namű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonele-
mek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 

b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésé-
ben és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti be-
ruházási tervét. 

c) A b.) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fejleszté-
sek, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor min-
denkori éves költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- 
és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a Gör-
dülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási 
Hivatalhoz. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 16. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) V11 Víziközmű-rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv  
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű  
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Zrt. V11 Víziközmű-rendszerre vonatkozó előterjesztését és a 2021-2035. évi Gördülő Fejleszté-
si Tervet. Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot fogadja el a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

64/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
1. Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2021-
2035. időtávra szóló V11 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fej-
lesztési Tervet megtárgyalta. 

a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, egyetért a Pápai Víz- és Csator-
namű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonele-
mek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 

b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésé-
ben és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti be-
ruházási tervét. 

c) A b.) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fejleszté-
sek, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor min-
denkori éves költségvetésében biztosíja. 

2. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- 
és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a Gör-
dülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási 
Hivatalhoz. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 16. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) A közös tulajdonú víziközmű-eszközök fejlesztése 2021-2035 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. a közös tu-
lajdonú víziközmű-eszközök fejlesztésére vonatkozó előterjesztését és a 2021-2035. évi Gördülő 
Fejlesztési Tervet. Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
György Balázs képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

65/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatok kö-
zös tulajdonában lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek) 2021-2035. évekre 
szóló Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötele-
zettséget vállal arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv önkormányzatot terhelő pénz-
ügyi forrását - a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak 
szerint - a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor bizto-
sítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 16. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

d) 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása 
 
Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. V11 és SZ02 
Víziközmű-rendszerekre vonatkozó előterjesztését és a 2020-2034. évi módosított Gördülő Fej-
lesztési Tervet. Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot fogadja el a képvi-
selő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Lovászi Gábor képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

66/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése alapján, a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtásra kerülő 2020-2034. évre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosítását a V11 és SZ02 víziközmű-
rendszerek tekintetében megtárgyalta.  
a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, egyetért a Pápai Víz- és Csator-

namű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő vízművek és vagyonelemek 
előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervének módosításával. 

b) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Terv módosítását nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz.  

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 16. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d :  Pályázat – a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az 
önkormányzatok rendkívüli támogatására                                                      

   E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a belügyminiszter és a 
pénzügyminiszter által meghirdetett Pályázati kiírást, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Elmondja, hogy egy adófizető esetében 1.908.404,-Ft helyi iparűzési adó 
visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, ezt nem tudják a költségvetésükből 
visszafizetni, ezért erre REKI pályázatot szeretnének benyújtani. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy döntsenek a pályázat benyújtásáról. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy ez a túlfizetés nem lett betervezve az 
önkormányzat költségvetésbe, hiányként jelentkezne. A REKI pályázatnál olyan költséget lehet 
visszaigényelni, amit még nem fizetett ki az önkormányzat. 
 
Obermayer Rita képviselő támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

67/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter és a 
pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1. 6. pont és az 1. 9. 
pont szerinti „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az 
önkormányzatok rendkívüli támogatására” pályázatot megpályázza. 
A pályázat célja: rendkívüli támogatás igénylése. 
Az igényelt – vissza nem térítendő – támogatás összege:   1.908.404,-Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza Farkas Árpád polgármestert a pályázat 
határidőben történő benyújtására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. szeptember 25. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d :  Pályázat – Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előké-

szítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás                                     
   E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Népi Építészeti Program 
megvalósításával megbízott Teleki László Alapítvány „Népi építészeti értékek megújulását tá-
mogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás” Pályázati kiírását, me-
lyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A Konszenzus Pannónia Zrt. készíti 
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el a pályázatot a tájház felújítására. Első körben csak a szakmai előkészítő dokumentáció költsé-
geire lehet pályázni. A projekt teljes költsége 2.425.700,-Ft, 1.940.560,-Ft támogatást igényelne 
az önkormányzat.  A második körben (2021. januárjában) lesz lehetőség a felújítás költségeire 
pályázni. A pályázat 80 %-os támogatási intenzitású, 20 % önrészt (485.140,-Ft) kell vállalni. A 
Teleki László Alapítvány azt javasolta, hogy első lépésben a héjazatot kellene kicserélni az épü-
leten, a héjazat mellett körbe le lenne verve a vakolat és újra vakolnák az egész épület. Ezt köve-
tően a vízelvezetést kell megoldani, le lenne csatornázva az épület, s a fal mellett beton folyó-
kákkal lenne elvezetve a víz, mivel vegyes a falazat. A költségvetésbe erre a házra 500.000,-Ft 
volt betervezve, melyet rá lehetne fordítani a dokumentumok elkészítésére. Saját erőből soha 
nem fogják tudni ezt az épületet felújítani, és amennyit romlott az elmúlt 5 évben az állaga, ha-
marosan el lehet dózerolni. A Zrt. a megítélt pályázati támogatásért elkészíti a szakmai előkészí-
tő dokumentációt. Javasolja, hogy a képviselő-testület nyújtsa be a pályázatát, vállalják a 20 %-
os önrészt. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, nem tudja, mekkora összeg szükséges 
ahhoz, hogy látogatható tájház legyen az épületből. A költségvetés alapján azt látja, hogy főként 
a koronavírus miatt vannak bevétel elmaradások (bérleti díj, gk. adó elvonás), kiesések, nem tud-
ják, mi várható a következő időszakban, vannak nem várt kiadások, pl. a dupla óvónői bérek. 
Ezen okok miatt bizonytalannak érzi a költségvetést. Ő úgy értelmezi, hogy magára a szakmai 
előkészítésre és az épület felújításra egyben is beadható a pályázat. Kérdezi, hogy nem lenne-e 
célszerűbb jövőre benyújtani a pályázatot, amikor már látják a költségvetésük teljesülését?  
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy az Alapítvány egyértelműen jelezte, 
hogy az építésre, felújításra az idei évre rendelkezésre álló kerete kifogyott. A következő év ja-
nuár közepén újra tudják indítani a pályázatot. Ezért javasolják, hogy idén csináltassák meg a 
szakmai dokumentációkat, mert ezek nélkül nem lehet nekiállni a felújításnak. Nem muszáj a 
januári körös pályázatban részt venni, ha azt látják az év végén, hogy nem áll rendelkezésre a 
megfelelő összeg, mert valószínűleg később is írnak ki pályázatot. Az éves költségvetésüket nem 
fogja ez a közel 500.000 Ft olyan hátrányosan érinteni, hogy likviditási gondot okozzon. Az épü-
let felújítása kb. 15-20 millió Ft-ba fog kerülni, azonban első körben 7-8 millió Ft-ból fel lehetne 
úgy újítani ezt a házat, ill. az állagát úgy konzerválni, hogy több év lenne eldönteni, mikor tudják 
tovább folytatni a felújítást. Van pl. két szoba, amit könnyen rendbe lehetne tenni, kaptak már 
bútor felajánlásokat is. 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, ha jövőre nem tudják folytatni a felújítást, akkor mind-
egy, mikor adják be a pályázatot. Ő azt javasolja, hogy egyben adják be, a következő évben. 
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a dokumentációk elkészítése 
nem lesz olcsóbb jövőre. Egymástól független a két pályázat, először a dokumentumokat kell 
elkészíttetni, hogy az építés folytatható legyen. 
 
Lovászi Gábor képviselő kérdezi, hogy ezeknek a dokumentumoknak van-e lejárati ideje? 
 
Válasz: 
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Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy nincs lejárata. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a költségek valószínűen 
emelkedni fognak. Véleménye szerint a statikai dokumentum nem érvényes 5 évig, annak biztos 
van lejárata. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava- 
zattal, 1 szavazat ellenében, meghozta következő határozatát:  
 

68/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népi építészeti emlékek 
és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, 
fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019.(II.6.) 
Korm. határozat alapján, a Népi Építészeti Program megvalósításával megbízott 
Teleki László Alapítvány „Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai 
előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás” pályázatát megpályázza. 
A pályázat célja: Homokbödögei tájház szakmai előkészítő dokumentációja 
elkészítése. 
A pályázati projekt teljes összege:                                      2.425.700,-Ft. 
Az igényelt – vissza nem térítendő – támogatás összege:   1.940.560,-Ft. 
A pályázati saját forrás összege:                                             485.140,-Ft. 
A Képviselő-testület a pályázati saját forrást – költségvetése terhére – biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Farkas Árpád polgármestert a pályázat 
határidőben történő benyújtására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
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) Feladatellátási szerződés módosítása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Orvosi Rendelő 
megépítésével változott a szolgáltatás helye, a doktornő rendelési ideje. Ezen kívül a helyettesí-
tést is maguk között oldják meg a Bt. tagjai. Ezt követően részletesen ismerteti a háziorvosi te-
vékenységre vonatkozó Feladat-ellátási szerződésmódosítást és egységes szerkezetét. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a háziorvosi tevékenységre kötött Feladat-ellátási szerződés 2020. 
augusztus 31. napján kelt módosítását, valamint azt egységes szerkezetben – az előterjesztés sze-
rinti tartalommal – fogadja el.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
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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:  
 

69/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ugod Község 
Önkormányzata, Bakonykoppány Község Önkormányzata, Bakonyszücs Község 
Önkormányzata, Nagytevel Község Önkormányzata, Adásztevel Község 
Önkormányzata és Homokbödöge Község Önkormányzata által, a háziorvosi 
tevékenységre kötött Feladat-ellátási szerződés 2020. augusztus 31. napján kelt 
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben – az előterjesztés szerinti 
tartalommal – elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  a szerződés aláírására. 
A Feladat-ellátási szerződés módosítása, valamint egységes szerkezete a határozat 
mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti, hogy az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által kiírásra került a pályázatot, a csatlakozási nyilatkozatot és pályázati Tájé-
koztatót, melyek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
hogy hozza meg a csatlakozási határozatát a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a csatlakozást a pályázathoz. Elmondja, hogy a 
felsőoktatási hallgatók részére jelentős az önkormányzat rendszeres támogatása, melyhez az 
állam is nyújt támogatást, s a legrosszabb szociális helyzetben lévő pályázó még a megyei 
önkormányzattól is kaphat támogatást. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

70/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfe-
lelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanul-
mányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírá-
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lása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása so-
rán maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályá-
zatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx 
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa megha-
tározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltétele-
ivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 25. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Homokbödöge Óvoda 2019/2020. nevelési év Éves Vezetői Beszámolója 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismertetia Homokbödöge Óvoda 
2019/2020. nevelési év Éves Vezetői Beszámolóját, melyet a testület tagjai előzetesen megkap-
tak, tanulmányozhattak. Javasolja a Beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, legnagyobb probléma az intézményben az alacsony 
gyermeklétszám. Kérdezi, hogy az SNI-s gyermekekre magasabb összegű támogatás jár, de a 
Hátrányos Helyzetűre és Halmozottan Hátrányos Helyzetűre nem? 
 
Válasz: 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvodavezető válaszában elmondja, hogy a HH-s és HHH-s gyerme-
kekre nem jár magasabb normatíva. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

71/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
(8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 2020. július 30. napján kelt, a 2019/2020. 
nevelési év Éves Vezetői Beszámolóját elfogadja. 
Az Éves Vezetői Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 25. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

d) Homokbödöge Óvoda nyitva tartása, indítható óvodai csoportok száma 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismertetia Homokbödöge Óvoda  
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nyitva tartására, indítható óvodai csoportok számára vonatkozó Kérelmet, melyet a testület tagjai 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a takarítási szünetet 1 héttel hosszab-
bítsák meg. A környező települések 3-4 hét takarítási szünetet tartanak. Könnyebb lenne kiadni a 
szabadságokat, ha 3 hétig lenne zárva az óvoda. A nyári szünetben a diáklányok tudtak segíteni a 
takarításban, így azzal is hamarabb végeztek. Az indítható óvodai csoportok számával és az óvo-
da napi nyitva tartásával egyetért. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a szülők szemszögéből néz-
ve, még nehezebb 3 hétre elhelyezni a gyereket, mint 2 hétre. Kérdezi, hogy a heti ledolgozott 40 
munkaóra a maximális, nem lehetne 17 óráig nyitva az óvoda? 
 
Válasz: 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvodavezető válaszában elmondja, hogy nem fér bele a munkaidőbe, 
ez a maximális, ráadásul igény sincs rá, hogy 17 óráig legyen nyitva az óvoda.  
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester kérdezi, ha lenne rá igény, akkor beleférne a munkaidőbe? 
Lehet, hogy hoznának ide két gyereket, ha 5-ig lenne nyitva. 
 
Válasz: 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvodavezető válaszában elmondja, ha van rá igény, ott kell maradni 
valakinek. Ha valaki reggel fél 7-re szeretné hozni, azt is meg tudják oldani. Rendeletben egyéb-
ként megjelent, hogy délutánonként már a dajka is lehet a gyerekekkel, aki fél 5-ig egyébként is 
takarít az óvodában. Ha túllépik a heti 40 órát, akkor túlórát kell fizetni. 
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, az első óvodai szülői értekezleten szeretne ott lenni, és 
tudatosítani a szülőkkel, ha bárkinek ilyen gondja van, délután fél 5-ig maradhatnak a gyerekek 
az óvodában, meg lehet beszélni. 
 
Obermayer Rita képviselő nem támogatja az óvoda nyitva tartása csökkentését. 
 
György Balázs képviselő véleménye szerint 3 hét alatt jobban ki lehet adni az óvoda dolgozói-
nak a szabadságokat, támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Lovászi Gábor képviselő szintén támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester sem támogatja az óvoda nyitva tartása csökkentését. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava- 
zattal, 2 szavazat ellenében, meghozta következő határozatát:  
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72/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott 
jogkörében eljárva, a Homokbödöge Óvoda intézményének nyitva tartási idejét és a 
2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint 
határozza meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 Hétfő:  7.00 - 16.00 2020.09.01. – 2021.08.13.  
 Kedd:  7.00 - 16.00   
            Szerda:  7.00 - 16.00  
            Csütörtök:  7.00 - 16.00 
  Péntek:  7.00 - 16.00 
Az indítható óvodai csoportok száma: egy, osztatlan életkorú gyermekcsoport. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

e) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az óvodavezetői pályázatokat 
2020. szeptember 15-ig lehet benyújtani. Pályázat eddig még nem érkezett. Az óvónői és 
élelmezésvezetői pályázatok tegnap jelentek meg. Az óvodapedagógus álláshelyre 2020. október 
9. napjáig, élelmezésvezetői álláshelyre pedig 2020. október 8. lehet benyújtani a pályázatokat. 
Szuperinfóban, a Veszprémi Naplóban és a Pápa TV-ben is megjelentetnek figyelemfelhívó 
hirdetést. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester kérdezi, hogy miért késett a pályázat benyújtása, amikor a 
legutóbbi júliusi ülésen hozták a határozatot a pályáztatásról, hogy minél előbb be legyen adva? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az önkormányzatnak volt regisztrációs ada-
ta, az óvodának azonban nem, ezt a Belügyminisztériumtól kellett igényelni, ami hosszú időt vett 
igénybe. Ráadásul a regisztráció megérkezését követően van néhány napos átfutási idő, amíg 
megjelenik a „Közigállás”-on a hirdetés. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester véleménye szerint máshol meg lehetett volna hirdetni az állá-
sokat. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a „Közigállás”-on történő megjelenés a hi-
vatalos. Az újságban megjelentetett hirdetés csak figyelemfelhívás. 
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Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester kérdezi, ha szeptember 15-ig nem jelentkezik senki az óvoda-
vezetői álláshelyre, akkor újra ki kell írni a pályázatot? Miért nem lehetett hosszabb jelentkezési 
határidőt megadni? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy minimum 30 napot kell adni a pályázat be-
nyújtására, de ki lehet írni újra. 
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az óvónőknek elég pár nap közös 
munka, beletanulnak annyi idő alatt. Az élelmezésvezetőnek min. 1 hét szükséges, de inkább 2 
hét, amíg megismeri a könyvelési programot, s egy havi zárást is meg tud csinálni. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az új Korm. rendeletben 4 év 
szakmai gyakorlat elég az óvodavezetői állás betöltéséhez. Viszont olyan kritériumot nem talált a 
rendeletben, hogy 5 év vezetői gyakorlat szükséges. Ha valaki frissen elvégzi a főiskolát, miért 
nem tudják felvenni, amikor amúgy is hiány van? Elvileg azt is felvehetjük, akinek nincs vezetői 
végzettsége, csak 2 éven belül meg kell azt szereznie. Kérdezi, hogy miért nem lehet egy pályá-
zatban, az 5 évre meghirdetni az óvodavezetői állást? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy amíg jogviszonyban van az óvodapedagó-
gus, addig csak határozott időre, helyettesítésre lehet meghirdetni a pályázatot. Vezetői végzett-
séget előírja a jogszabály, mint kinevezési feltételt. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy tájékoztatni kell a határozott 
idejű pályázati kiírásra kinevezett óvodavezetőt, hogy fél év után nem szűnik meg a munkavi-
szonya, csak a vezetői megbízása. Ha a határozatlan idejű kiírásra is benyújtja pályázatát, s al-
kalmas lesz a feladatra, akkor arra is kinevezhető. 
 
Farkas Árpád polgármester véleménye szerint a vezető óvónőnek legyen tapasztalata. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester javasolja, hogy a megismételt óvodavezetői pályázatban a ve-
zetői tapasztalat ne legyen kinevezési feltétel, s a szakmai gyakorlatnál 4 évet javasol meghatá-
rozni. 
 
Obermayer Rita képviselő javasolja, hogy végzettség hiányában az élelmezésvezető iskolázta-
tását is támogassa az önkormányzat. Szerinte fel lehetne venni a szakirányú egyetemekkel a kap-
csolatot, hátha tudnának információt adni, hogy kik végeztek az elmúlt években. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy egy személlyel beszélt már óvónői állásügyben, de 
év közben ó nem tud váltani, mert a vizsgáját a gyakorlati helyén végzi, ahol már ismeri a gyere-
keket. Javasolja, hogy az elhangzott javaslatokkal módosítsák a pályázati kiírásokat, ha pályázók 
hiánya miatt meg kell ismételni őket. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

73/2020.(IX.10.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
amennyiben 2020. szeptember 15. napjáig nem érkezik az önkormányzathoz a 
Homokbödöge Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) óvodavezetői 
álláshelyre pályázat, a megismételt kiírásánál pályázati feltételként legalább 4 év 
óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot ír elő, s az 5 év feletti 
vezetői tapasztalatot törli a pályázati feltételek közül.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Sulyok Zita homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, örülni kell annak a lehetőségnek, 
hogy fiatal, frissen végzett pedagógiai asszisztenseket is lehet alkalmazni délutánonként az óvo-
dákban, mivel kevés az óvodapedagógus. 
 
Kelemenné Kovács Ildikó óvodavezető kérdezi, hogy a koronavírusra tekintettel, lesz-e idén 
búcsúi bál? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy nem szeretne minden rendezvényről 
lemondani. Úgy induljanak neki, hogy lesz búcsúi bál. A szüreti felvonulást meg kell beszélni. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 20 óra 37 perckor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 
 
 
 
 Farkas Árpád     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


