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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 22. 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 2021. július 22. napján 

19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési Ház. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
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  
- Lovásziné Németh Anett jkv. vezető 
- Németi Zsuzsanna Homokbödöge Óvoda intézményvezető-helyettese 

 
A lakosság részéről megjelent: 10 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 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./     Szociális étkeztetési Megállapodás módosítása                                      Farkas Árpád 

                                                                                                                polgármester 
                                                                                                                           
2./     Feladatellátási Szerződés módosítása                                                      Farkas Árpád         

                                                                                                               polgármester 
                                                                                                                     

3./     Szociális étkeztetési Megállapodás                                                         Farkas Árpád 
                                                                                                                           polgármester                                                               
 
4./     Gyermek étkeztetési Megállapodás                                                         Farkas Árpád 
                                                                                                                           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 a 74 és 75/2020.(X.8.), 76, 77 és 78/2020.(X.19.), 79 és 80/2020.(XI.17.), 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106 és 107/2020.(XI.26.), 108, 109, 110 és 111/2020.(XII.4.), 112 és 
113/2020.(XII.17.), 114/2020.(XII.21.), 115/2020.(XII.28.), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 és 11/2021.(I.21.), 12, 13, 14, 15, 16 és 17/2021.(II.12.), 18, 19, 20, 21 és 
22/2021.(II.25.), 23/2021.(III.9.), 24/2021.(III.16.), 25, 26, 27 és 28/2021.(III.30.), 
29/2021.(IV.15.), 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 és 38/2021.(IV.28.), 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46 és 47/2021.(V.26.) 48, 49, 50, 51 és 52/2021.(VI.3.) és 
53/2021.(VI.11.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között 
veszélyhelyzet alatt és átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 88 
polgármesteri határozat a veszélyhelyzet alatt; 29 fő részére rendkívüli települési támogatás 
megállapítása; 1 fő részére közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 2 fő részére 
tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 4 fő részére szülési települési támogatás 
megállapítása; 6 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére köztemetés 
elrendelése; 4 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 3 fő részére 
gyermekétkeztetési települési támogatás megállapítása; 6 fő részére családi települési támogatás 
megállapítása, 1 fő kérelmének elutasítása (magasabb egy főre jutó jövedelem), 1 fő ellátásának 
megszüntetése (elköltözött); 5 fő részére szociális étkeztetés engedélyezése. 
 
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 :  Szociális étkeztetési Megállapodás módosítása 
        Előadó: Farkas Árpád polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Ugodi Közös Önkormányzati 
Hivatallal, szociális étkeztetésre kötött Megállapodást 2021. június 30. napjával felmondta, mert 
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az étkezőknek nem ízlett az ebéd, sok szociális étkező ezért lemorzsolódott. Nehézkes volt az 
étel szállítása is, melyet a szolgáltató nem vállalt. Ennek megfelelően, a Megállapodás 2. pontját 
módosítani kell. Elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette a Módosító Megállapodást, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen is-
merteti a Módosító Megállapodást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Módosító Megálla-
podást hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ő maximálisan egyetért a szerző-
désbontással, jelenleg jobb a helyzet, hogy Csótról hozzák az ebédet, de a fő cél a továbbiakban 
is az lenne, hogy szeptember 1-jétől újrainduljon az óvoda konyhája. Kérdezi, hogy a konyhai 
kisegítő állást nem kellene meghirdetni? Kérdezi, hogy a közigállás.hu-n is közzé kell tenni? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy minden közalkalmazotti állást pályáztatni kell, s közzé 
kell tenni a közigállás.hu-n. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

54/2021.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ugodi Közös Ön-
kormányzati Hivatallal (8564 Ugod, Kossuth u. 32.), szociális étkeztetésre kötött 
Megállapodás 2021. június 25. napján kelt Módosító Megállapodását jóváhagyja. 
A Módosító Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 6. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
2. / N a p i r e n d :  Feladatellátási szerződés módosítása                                                        
      E lő a d ó : Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Ugod Község Önkormányza-
tával (8564 Ugod, Kossuth u. 32.), gyermekétkeztetésre kötött Feladatellátási Szerződést 2021. 
június 30. napjával – az előző napirendi pontnál ismertetett okok miatt - felmondta. Ennek meg-
felelően, a Szerződés 2., 6. és 15. pontjait módosítani kell. Elmondja, hogy a jegyző úr elkészí-
tette a Módosító Feladatellátási Szerződést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkap-
ták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Módosító Feladatellátási Szerző-
dést. Javasolja, hogy a Módosító Feladatellátási Szerződést hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

55/2021.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ugod Község Ön-
kormányzatával, gyermekétkeztetésre kötött Feladatellátási Szerződés 2021. június 
25. napján kelt Módosító Feladatellátási Szerződését jóváhagyja. 
A Módosító Feladatellátási Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 6. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Szociális étkeztetési Megállapodás 
   E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szociális étkeztetésre a Csót 
Jövőjéért Alapítvány Bakonyaljai Ízek Konyhájával kötött Megállapodást 2021. július 1. 
napjától. Az ebéd minőségével és mennyiségével jók a tapasztalatok, a szociális étkezők száma 
is növekedett. A Megállapodást másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Megállapodást. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester elmondja, a Megállapodás első tervezetében az szerepelt, 
hogy az ebédet házhoz szállítják. Ez a valóságban nem így volt, mert az óvoda konyhájára szál-
lítják az ebédet. A második – már aláírt - tervezet már jól tartalmazza az ebéd szállítását.  
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy nem volt szó házhozszállításról, 
a 60 Ft-os díj a konyhára történő szállítást foglalja magában. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

56/2021.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csót Jövőjéért Ala-
pítvány Bakonyaljai Ízek Konyhájával (8558 Csót, Rákóczi u. 6., adószám: 
19252171-2-19), szociális étkeztetésre kötött, 2021. július 1. napján kelt Megállapo-
dását jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 6. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d :  Gyermekétkeztetési Megállapodás 
   E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a gyermekétkeztetésre a Csót 
Jövőjéért Alapítvány Bakonyaljai Ízek Konyhájával kötött a Homokbödögei Óvoda 
Megállapodást 2021. július 1. napjától. Az ebéd minőségével és mennyiségével itt is jók a 
tapasztalatok. A Megállapodás másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Megállapodást. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
György Balázs képviselő egyetért a Megállapodás jóváhagyásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

57/2021.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokbödöge 
Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) Csót Jövőjéért Alapítvány Bakonyaljai 
Ízek Konyhájával (8558 Csót, Rákóczi u. 6., adószám: 19252171-2-19), gyermekét-
keztetésre kötött, 2021. június 30. napján kelt Megállapodását jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 6. 
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) Ingatlan vásárlási kérelem elbírálása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németh Anett ingatlan vásárlási 
kérelme elbírálását a 45/2021.(V.26.) határozatával elnapolta. A képviselő-testület tagjai a 
homokbödögei 2026 hrsz-ú, 827 m2 területű, szántó művelési ágú zártkerti ingatlant 
megtekintették, s megállapították, hogy az ingatlanon kb. 8 – 10 m3 akác faállomány található. 
Ezért javasolja, hogy a képviselő-testület ne értékesítse a kérelmezőnek az önkormányzat 4/12 
tulajdoni hányadát. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lovászi Gábor képviselő bejelenti érintettségét, mivel ő a kérelmező férje. 
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Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából 
kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az 
önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 
önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára 
a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából 
jelenlevőnek kell tekinteni.” 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a képviselő úr szavazásból való kizárásával kapcsolatban 
javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből 
zárják ki Lovászi Gábor képviselő urat a szavazásból.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:  
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) tulajdonát képező, 
homokbödögei 2026 hrsz-ú, 827 m2 területű, szántó művelési ágú zártkerti ingatlan 
4/12 tulajdoni hányada értékesítésével kapcsolatos döntésnél Lovászi Gábor 
képviselő urat kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő kérdezi, hogy mennyi lenne az ingatlanrész reális vételára? Hívja-
nak becsüst, vagy mi lenne a következő lépés? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, volt már ilyenre példa, hogy hasonlóan ala-
csony árajánlatot adó kérelmezővel abban maradtak, hogy majd körülnéz, és ad egy elfogadható 
ajánlatot. Jelenleg nem tudunk mit kezdeni a területtel, de a kérelembe foglalt pénzért nem java-
solja eladni, mert csak a fa értéke több ennél az összegnél. 
 
Hozzászólások: 
 
Lovásziné Németh Anett kérelmező hozzászólásában elmondja, fa nélkül szerették volna meg-
venni a területet úgy, hogy előtte az önkormányzat kitermeli a részét belőle. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, az önkormányzatnak nincs rá kapacitása, hogy letermel-
jék a területről a fát, és szerinte jelenleg nem is szabadna kivágni azokat, majd csak 4-5 év múl-
va, amikor már jó tüzelőnek. 
 
Obermayer Rita képviselő kérdezi, hogy akkor hogy jutnak megállapodásra? Nem lehetne 
megkérdezni az érintetteket, hogy fával együtt is megvennék-e az ingatlanrészt? 
 
Sulyok Tiborné homokbödögei lakos kérdezi, hogy miért kell eladni egyáltalán az ingatlan-
részt? 
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Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy nem akarják eladni, hanem a résztulajdonos sze-
retné megvenni az Önkormányzat részét. Kérdezi, hogy tesznek-e most másik ajánlatot? 
 
Lovásziné Németh Anett kérelmező elmondja, hogy most nem fognak másik ajánlatot tenni. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy ő nem támogat semmilyen 
eladást. 
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, hogy négy tulajdonosa van az ingatlannak, így sokra nem 
megy vele az Önkormányzat. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester elmondja, ha megvásárolnák a többi tulajdonos részét, akkor 
többre mennének vele. Legutóbb a képviselő-testület tagjai abban egyeztek meg, hogy az Ön-
kormányzat nem értékesít földet. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:  
 

58/2021.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzat (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) tulajdonát képező, 
homokbödögei 2026 hrsz-ú, 827 m2 területű, szántó művelési ágú zártkerti ingatlan 
4/12 tulajdoni hányadát nem értékesíti. 
A Kérelem a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 6. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Homokbödögei Falunap megrendezése 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a homokbödögei Falunap 2021. 
augusztus 14. napján lesz. Javasolja, hogy az időpontot foglalja határozatba a képviselő-testület. 
A falunap szervezéséhez elengedhetetlen a szerződések kötése, melyre nem sok idő van. Kéri a 
képviselő-testületet, hogy hatalmazzák fel a Falunap szervezésével kapcsolatos szerződések 
aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
György Balázs képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát és kérését. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
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59/2021.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi homok-
bödögei Falunapot 2021. augusztus 14. napján rendezi meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a falunap szervezésével kapcsolatos szerződések alá-
írására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 6. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat működési költségeinek elszámolása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen elmondja, hogy az Elszámolás máso-
latát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részlete-
sen ismerteti az Elszámolást. Javasolja, hogy az Elszámolást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Lovászi Gábor képviselő támogatja az Elszámolás elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

60/2021.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község Ön-
kormányzat 2021. július 13. napján kelt, Adásztevel-Nagytevel-Homokbödöge védő-
női és iskolaegészségügyi szolgálat 2021. I. félévi működési költségeinek alakulásá-
ról szóló Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 6. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatására 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati kiírást, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a MÁK 
közlése alapján Homokbödöge max. 50 m3 tűzifát igényelhet. Önrész: 63.500,-Ft. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat tüzelőanyag igénylését foglalják határozatba. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
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Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy kb. 200.000 Ft-ba fog kerül-
ni az Önkormányzatnak a szociális célú tűzifa biztosítása, ami az önrészből és a szállítási költ-
ségből adódik össze. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy az 50 m3 fa több mint 1 millió Ft-ot ér. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

61/2021.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzato-
kért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – által 
meghirdetett „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatására”, 50 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tű-
zifa mennyiségre benyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 63.500,-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: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Homokbödöge Óvoda 2020/2021. nevelési év beszámolója 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Homokbödöge Óvoda intéz-
ményvezető-helyettese elkészítette az óvoda elmúlt nevelési évi beszámolóját. Felkéri Németi 
Zsuzsannát, hogy Beszámolóját ismertesse. 
 
Németi Zsuzsanna intézményvezető-helyettes részletesen ismerteti a Homokbödöge Óvoda 
2020/2021. nevelési év Beszámolóját. Elmondja, hogy jelenleg 13 gyermek jár az óvodába, 
szeptembertől pedig 12 gyermekkel indul a tanév. A másik óvónő felmondott, nem tudott megfe-
lelni az elvárásoknak, elmondása szerint elfáradt. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy Tarnai Zsuzsanna óvónő még 5 gyermekre sem 
nagyon volt hajlandó vigyázni, nem merte vállalni a felelősséget. Javasolja, hogy a Beszámolót 
fogadja el a képviselő-testület. 
 
Obermayer Rita képviselő kérdezi, hogy pedagógiai asszisztenssel is el lehetne látni az óvónői 
munkakört? 
 
Válasz: 
 
Németi Zsuzsanna intézményvezető-helyettes válaszában elmondja, hogy ez csak kétcsoportos 
óvodában működhet, ahol van legalább 2 óvónő. Pedagógiai asszisztensre és dajkára nem lehet  
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hagyni a gyerekeket, nem helyettesíthetik az óvónőt. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

62/2021.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
(8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) 2021. július 19. napján kelt, 2020/2021. neve-
lési év Beszámolóját elfogadja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 6. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Közoktatási vezető képzés 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Homokbödöge Óvoda intéz-
ményvezetője kinevezésének egyik feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen közoktatási vezető 
képzettséggel. Németi Zsuzsanna intézményvezető-helyettes jelezte, hogy szívesen képezné ma-
gát. Elmondja, hogy a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola – megfelelő számú jelentkező 
esetén – elindítja a közoktatási vezető képzést. Ezt követően részletesen ismerteti a továbbképzé-
si feltételeket. Javasolja, hogy a tandíj 80 %-át vállalja át az Önkormányzat. Természetesen az 
óvónővel tanulmányi szerződést kell kötni, melyben rögzíteni kell a feltételeket. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester a tandíj100 %-át javasolja átvállalni, mert emlékei szerint ed-
dig mindenkinek kifizették, aki képzésre ment. 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy rosszul emlékszik az alpolgármester 
úr, mert Kelemenné Kovács Ildikó vezetőképzésénél a négy félévből csak1 félév tandíját vállalta 
át a Képviselő-testület. 
 
György Balázs képviselő a tandíj 80 %-át javasolja átvállalni. 
 
Lovászi Gábor képviselő a tandíj100 %-át javasolja átvállalni. 
 
Obermayer Rita képviselő a tandíj 80 %-át javasolja átvállalni, és minimum annyi ideig dol-
gozzon még az óvodánál, amennyi ideig a képzés tart. 
 
Farkas Árpád polgármester szavazásra teszi fel, ki ért egyet azzal, hogy a közoktatási vezető 
képzés tandíja100 %-át vállalja át az önkormányzat? 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, 2 szavazat ellenében, meghozta következő határozatát:  
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63/2021.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németi Zsuzsanna, Ho-
mokbödöge Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) megbízott intézményveze-
tője a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán (8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.) 
történő közoktatási vezető képzését támogatja. 
A támogatás mértéke: a képzés díjának 100 %-a. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a tanulmányi 
szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. augusztus 6. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Járda felújítás 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat a Homokbö-
döge Kossuth és Jókai utcák járdáinak felújítására 14.273.095,-Ft támogatást nyert, a felújítás 
önrésze: 2.518.781,-Ft. A felújítási munkára 2 db Árajánlat érkezett. Ezt követően részletesen 
ismerteti a Tóth Autópálya és Útépítő Kft. és Nagy Miklós építési vállalkozó Árajánlatait, me-
lyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a leg-
kedvezőbb Árajánlatot Nagy Miklós építési vállalkozó tette, az ő Árajánlata elfogadását javasol-
ja. A szerződés megkötését követően minél előbb meg kell venni az anyagot, mert nagyon men-
nek fel az árak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

64/2021.(VII.22.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Homokbödöge Köz-
ség Kossuth és Jókai utca gyalogjárdáinak felújítási munkáira Nagy Miklós építési 
vállalkozó (8500 Pápa, Celli u. 34., adószám: 62892104-2-39) 2021. február 20. nap-
ján kelt, bruttó 16.791.876,-Ft összegű Árajánlatát fogadja el. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 6. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
h) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy az iparűzési adóbevétel kieséssel megegyező tá-
mogatást kapott az Önkormányzat. A Turistaház felújítása pályázat sajnos tartaléklistára került, 
pedig napelemes rásegítéssel elektromos fűtés lett volna, terveztek még alkotó szobákat, a vizes-
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blokk át lett volna alakítva, valamint színpadot is szerettek volna az udvarra. Nagyon jó kis kö-
zösségi teret lehetett volna kialakítani. Önerőből sajnos ez nem fog megvalósulni.  
 
A közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és a közösségszervező bére, valamint a 
ravatalozó felújítására beadott pályázat is tartaléklistára került. 
 
Elbírálás alatt van még a falubusz, valamint a traktor beszerzésére, illetve az óvónő jubileumi 
jutalmának kifizetésére beadott pályázat. 
 
Elmondja, hogy a Kossuth utcában az 510 m járda felújítására kapott anyagot át lehetett csopor-
tosítani, mivel kedvezőbb áron sikerült murvát és egyéb anyagot beszerezni, így végül összesen 
640 m járda került felújításra. Az első befejezési határidőt sikerült módosíttatni, mert nem volt 
tartható, mivel a COVID járvány idején mindenkinek házhoz kellett szállítani az ebédet és fertőt-
leníteni kellett az éthordókat. Az eddig elkészült járda hamarosan átadásra kerül. A Kossuth utca 
bal oldalának többi részéhez szükséges anyag már beszerzésre került. Fel lesz újítva továbbá a 
Kossuth utca jobb oldala és a Jókai utca is. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Szemerei Adél homokbödögei lakos kérdezi, hogy lehet-e majd még járdalapot vásárolni az 
önkormányzattól? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy a 40 x 40-es járdalapokat 200,-Ft-ért, 
az 50 x 50-eseket 250,-Ft-ért lehet majd venni. 
 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Fehér László pápai lakos hozzászólásában elmondja, hogy 7 éve szeretne megvenni az Önkor-
mányzattól egy területet a Téglagyárnál, mert apiterápiás házat tervez ott kialakítani. Elmondja, 
az apiterápiás ház azt jelenti, hogy 6-8 család méh van alul, fölötte rostaszövet, benne 2 ágy. Mi-
vel a méhek nem tüdővel lélegeznek, hanem szőrön keresztül, megszűrik a levegőt, ezáltal 
gyógyhatása van, be lehet szívni a mézillatú, propoliszos levegőt. Akkor 300.000,-Ft-ot ígért ér-
te. Jelenleg hatalmas gaz van ott. A szőlőhegyben van egy birtoka, kb. akkora, mint a megvásá-
rolni kívánt terület, felajánlja, hogy elcserélhetik a területeket. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester kérdezi, hogy mekkora a szőlőhegyi terület? 
 
Válasz: 
 
Fehér László pápai lakos válaszában elmondja, hogy 50 x 60 m-es, 300 m2.  
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy 7 éve azért maradt függőben az  
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ingatlannal kapcsolatos egyezkedés, mert az érintett területet akkor még az egyik bérlő, Szőrös 
László művelte, és mivel rendbe volt téve, nem akarták értékesíteni. Abban maradtak akkor, ha 
változik a művelés formája, visszatérnek a témára. Elmondja, rengeteg szemét van a Téglagyár-
nál is, nagyon sokba kerül az elszállítása. 
 
Fehér László pápai lakos hozzászólásában elmondja, korábban felajánlotta már, hogy a hor-
gásztónál az óvodások, iskolások ingyen horgászhatnak. Régebben szerette volna kibérelni az 
Önkormányzat tulajdonában lévő tavakat is, harcsát telepített volna a tavakba. 
 
Borosné Kovács Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy muszáj a konyhát megnyitni 
szeptemberben? Nagyon finom most a Csótról hozott ebéd. Össze kell mérni, mennyi pénze van 
az Önkormányzatnak beindítani a konyhát, vagy továbbra is Csótról hozatni az ebédet. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, az Önkormányzatnak az a dolga, hogy minél 
olcsóbban tudja biztosítani az étkeztetést, gazdaságossági és ésszerűségi szempontokat is figye-
lembe kell venni. A moratórium feloldását követően várhatóan emelkedni fognak az étkezési té-
rítési díjak. Ha megnyernék a pályázatot falubusz vásárlására, akkor már tudnának élelmet szállí-
tani. 
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő kérdezi, hogy meg kellene hirdetni egy óvodapedagógus és egy 
konyhai kisegítő állást? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester kérdezi, mi abban a logika, hogy az emberek meg vannak elé-
gedve az ebéddel, az önkormányzatnak így kevesebb a költsége, mégis azt vállalják be, hogy 
esetleg nem lesz olyan jó az ebéd? Biztos, hogy többe fog kerülni, mert az Önkormányzatnak 
közel 4 millió Ft-jába kerül a konyha egy évben. 
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, attól, hogy egy véleményt hallottak, nem azt jelenti, hogy 
mindenki meg van elégedve az ebéddel. 
 
Lovászi Gábor képviselő elmondja, sokan dicsérik a homokbödögei konyhát is. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, ez a fórum nem arra hivatott, hogy eldöntsék a konyha 
sorsát, mert erről majd kb. 2-3 hét múlva dönt a Képviselő-testület. 
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, szerinte ez olyan nagy dolog egy falu életében, hogy nem 
5 embernek kellene eldöntenie.  
 
Horváth Józsefné homokbödögei lakos közvéleménykutatást javasol a kérdésben. 
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Obermayer Rita képviselő javasolja a tanévkezdési települési támogatások megemelését, mert 
támogatni kell a családokat. Szerinte nem csak azokat kellene támogatni, akiknek a gyermekei 
Homokbödögére járnak óvodába és iskolába, mivel szabad intézményválasztás van. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, a képviselő-testületnek annak idején azért volt ez a kitétele a 
rendeletben, ha lehet, a homokbödögei óvodába és iskolába hozza a gyermeket a szülő. Ezzel is 
azt ösztönözve, hogy a helyi intézmények létszáma gyarapodjon, ne kelljen bezárni azokat. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, kb. 10 évvel ezelőtt beszéltek ezzel kapcsolatban a szü-
lőkkel, ha elviszik a gyerekeket máshova, többek között az intézmény dolgozóinak is megszűnik 
a munkahelye. Ha valaki nem ide hozza a gyerekét, vegye tudomásul, hogy nem kap támogatást. 
 
Domonkos Margit homokbödögei lakos elmondja, ha felszámolják Homokbödögén a konyhát, 
de valami miatt újra kell indítani, az sokkal többe fog kerülni. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy nem lesz felszámolva a konyha, mert melegítő 
konyhaként továbbra is működnie kell. 
 
Németi Zsuzsanna intézményvezető-helyettes minimális támogatást kér az óvodának rajzesz-
közök vásárlására. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, minden évben szokott kapni az Óvoda 20-25 
ezer Ft támogatást. Most is lehet ilyen összegben vásárolni az óvodának rajzeszközöket. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 20 óra 33 perckor bezárja. 

 

Kmf. 

 
 
 
 
 
 Farkas Árpád     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


