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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 8. napján 18 órakor 
megtartott közmeghallgatásáról 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. október 8. 

napján 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési ház. 
 
Az ülés típusa: Közmeghallgatás. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Rajkovics Attila alpolgármester, 

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

- Kelemen László jegyző 
- Németh Anett jkv. vezető 

 
A lakosság részéről megjelent: 6 fő. 
 
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A je-
lenléti ív alapján megállapítja, hogy minden képviselő jelen van a közmeghallgatáson.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint: 

     „A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, 
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügye-
ket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a köz-
meghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.” 

 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2020. október 10-én kerül 
megrendezésre Homokbödögén a szüreti felvonulás. Szombaton délelőtt feldíszítik a lovasko-
csikat és a traktorokat. A felvonulás 14 órakor indul az iskola előtti térről, minden megállóhe-
lyen szerepelnek a fellépők, a hangosítást Dani Richárd végzi majd. A megállóhelyek a kö-
vetkezők lesznek: Kossuth-Táncsics utca, Arany-Ady utca, Szabadság utca, Dózsa utca, Rá-
kóczi utca, faluközpont. A felvonulást követően Károlyi Lászlóék lángost sütnek, majd zsíros 
kenyér kerül felszolgálásra hagymával és piros paprikával, végül Kecskés Gyula szolgáltatja a 
zenét 23 óráig a Művelődési Házban. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy a helyi közügyeket érintő kérdéseiket, javaslataikat hozzászólásaikat 
tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, többen szóltak neki, hogy a nagyteveli faluvégen nem 
hallani a hangoshirdetést. 
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Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy már többször jelezte a hibát Németh 
Istvánnak, 4 új hangszórót fel kellene szerelni, de április óta ígéri, hogy ideér. Ha nem jön pár 
héten belül, szólni fognak másnak. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester elmondja, hogy a bolt tetején lévő hangszórót is le kellene 
cserélni, mert ázik tőle a fal. 
 
Orsós Tibor homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy a Petőfi utcában sem 
hallani a hirdetést. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy ott is ki lesz cserélve a hangszóró. 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a képviselőknek  
és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a közmeghallgatást 18 óra 20 perckor bezárja.  

 
Kmf. 

 
 
 
 
 Farkas Árpád Kelemen László 
 polgármester jegyző 


