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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 8. napján 18 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. szeptember 8. 

napján 18 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  
- Koller-Kardos Beáta 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 minden képviselő jelen van. 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./     Gördülő Fejlesztési Terv                                                                          Farkas Árpád 

                                                                                                                polgármester 
                                                                                                                           
2./     Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat                              Farkas Árpád         

                                                                                                                 polgármester 
                                                                                                                     

3./     Iskolai gyermekétkeztetési megállapodás                                                Farkas Árpád 
                                                                                                                            polgármester                                                               
 
4./     Homokbödöge Óvoda nyitva tartása, indítható óvodai csoportok           Farkas Árpád 
         száma                                                                                                         polgármester                                                               

  
5./     Vegyes Ügyek                                                                                          Farkas Árpád 
                                                                                                                            polgármester                                                               
          
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta kö-
vetkező határozatát: 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 
az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről a következő ülésen számol be a 
képviselő-testületnek. 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi 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 :  Gördülő Fejlesztési Terv         
       Előadó: Farkas Árpád polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a homokbödögei víziközmű-
rendszer (ivóvíz és szennyvíz) Gördülő Fejlesztési Tervét a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 
elkészítette, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő beterjesztés előtt 
Homokbödöge Község Önkormányzatának a véleményét ki kell kérni. Ezt követően részletesen 
ismerteti az Előterjesztést és a Gördülő Fejlesztési Tervet, melyek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. a Javasolja, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv 1. és 2. 
mellékletébe foglalt határozatokat hozza meg a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Rita képviselő egyetért a határozatok meghozatalával. 
 
György Balázs képviselő szintén támogatja a határozatok meghozatalát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait:  
 

65/2021.(IX.8.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
1. Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt, 
2022-2036. időtávra szóló V11 és SZ02 számú víziközmű-rendszerre vonat-
kozó Gördülő Fejlesztési Tervet megtárgyalta. 
a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, egyetért a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és 
vagyonelemek - Előterjesztés szerinti - felújítási, pótlási tervével. 

b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyon-
kezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek - Előter-
jesztés szerinti - beruházási tervét. 

c) A b) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fej-
lesztések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felme-
rüléskor, mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Pápai 
Víz- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatalhoz. 

Az Előterjesztés és a Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 23. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
66/2021.(IX.8.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok 
közös tulajdonában lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek) 2022-2036. 
évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv önkormányzatot terhe-
lő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban 
foglaltak szerint, a mindenkori éves költségvetésébe betervezi, annak felmerülé-
sekor biztosítja. 
Az Előterjesztés és Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 23. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2. / N a p i r e n d :  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat                                                        
      E lő a d ó : Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő megküldte a pályázati csatlakozás előterjesztését, a csatlakozási nyilatkozatot és az Ál-
talános Szerződési Feltételeket, melyek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Elmondja, hogy minden évben támogatást nyújt az önkormányzat a pályázat keretein 
belül a felsőoktatási hallgatóknak, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiataloknak. Ezt 
követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a csatlakozási nyilatkozatot. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy a csatlakozási nyilatkozatnak megfelelően, hozzák meg a határozatukat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a pályázathoz való csatlakozást, az ennek megfelelő 
döntés meghozatalát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

67/2021.(IX.8.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak  
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megfelelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának Általános Szer-
ződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírá-
sa, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének to-
vábbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak-
nak megfelelően jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a beérkezett pá-
lyázatokat 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 meg-
határozott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fon-
tosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati ki-
írás feltételeivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 23. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d :  Iskolai gyermekétkeztetési megállapodás 
   E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az iskolai gyermekétkeztetésre a 
Csót Jövőjéért Alapítvány Bakonyaljai Ízek Konyhájával kötött Megállapodást 2021. június 30. 
napján. 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.  
 
Hozzászólások: 
 
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:  
 

68/2021.(IX.8.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csót Jövőjéért 
Alapítvány Bakonyaljai Ízek Konyhájával (8558 Csót, Rákóczi u. 6., adószám: 
19252171-2-19), iskolai gyermekétkeztetésre kötött, 2021. június 30. napján kelt 
Megállapodását jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2021. szeptember 23. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
4./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Óvoda nyitva tartása, indítható óvodai csoportok száma        

E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 

 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében ismerteti a Homokbödöge Óvoda vezetője ké-
relmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a kérelemnek megfelelően, hozzák meg határozatukat. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el 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 következő határozatát: 
 

69/2021.(IX.8.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban 
kapott jogkörében eljárva, a Homokbödöge Óvoda intézményének nyitva tartási 
idejét és a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a kö-
vetkezők szerint határozza meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 Hétfő:  7.00 - 16.00 2021.09.01. – 2022.08.12.  
 Kedd:  7.00 - 16.00  2022.08.22. – 2022.08.31.  
     Szerda:  7.00 - 16.00  
     Csütörtök:  7.00 - 16.00 
     Péntek:  7.00 - 16.00 
Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú gyermekcsoport. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 23. 
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) Belső ellenőrzés 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Belső ellenőrzési jelentés má-
solatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerte-
ti a Belső ellenőrzési jelentést. Elmondja, hogy a belső ellenőrzést a Bocskay és Társa Bt-vel vé-
geztették el, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretein belül. Az ellenőr-
zés nem tárt fel hibákat. Javasolja, hogy a Belső ellenőrzési jelentést a Képviselő-testület fogadja 
el. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő egyetért a belső ellenőrzési jelentés elfogadásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

70/2021.(IX.8.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskay és 
Társa Bt. (8200 Veszprém, Jutasi u. 91., adószám: 27268676-1-19) 2021. június 
18. napján kelt, Homokbödöge Község Önkormányzata 2020. évi beruházások, 
felújítások nyilvántartásának, a bekerülési érték meghatározásának 
ellenőrzéséről szóló Belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 23. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Homokbödöge Óvoda támogatás kérelme 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Homokbödöge Óvoda in-
tézményvezetője kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassák az óvoda kérelmét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Minden évben támo-
gatni szokták az óvodás gyerekek színházba járását, sok kisgyermek nem tudna eljutni színház-
ba, ha nem vállalnák át a színházbérletek költségeit. 
 
György Balázs képviselő szintén támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

71/2021.(IX.8.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge 
Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) részére, az óvodások színházbérle-
te költségeire 25.200,-Ft támogatást állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá-
rozat végrehajtásáról gondoskodjanak 
Határidő: 2021. szeptember 23. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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c) Medicopter Alapítvány támogatás kérelme 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Medicopter Alapítvány 
támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 10.000,-Ft-tal támogassák az alapítványkérelmét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
György Balázs képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

72/2021.(IX.8.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapít-
vány (1081 Budapest, Szilágyi u. 3., adószám: 18175581-1-42) részére, hűtőtás-
ka költségeire 10.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá-
rozat végrehajtásáról gondoskodjanak 
Határidő: 2021. szeptember 23. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

d) Telekrendezés 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a homokbödögei óvoda és az 
iskola közötti átjáró jelenleg nagyon szűk, ezért keresték meg a szomszéd ingatlan tulajdonosait, 
hogy egy kis háromszög alakú, 17 m2 területet ajánlja fel az önkormányzatnak, melynek fejében 
a tulajdonosok kialakított, homokbödögei 422/1 és 422/2 hrszú ingatlanai és az iskola udvar kö-
zötti telekhatáron, 48 m hosszban drótkerítést épít az önkormányzat. A megosztási vázrajz elké-
szült, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti a vázrajzot. Javasolja, hogy a tulajdonosokkal történt előzetes megállapo-
dásnak megfelelően, hozza meg a határozatát a képviselő-testület, hogy a szerződést megköthes-
sék. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a határozat meghozatalát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

73/2021.(IX.8.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kovács Jenőné és 
Kovács András Homokbödöge, Kossuth u. 55. sz. alatti lakosok, a homokbödö-
gei 422 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai által felajánlott 17 m2 területű ingatlanrész 
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tulajdonjogát elfogadja, s ennek fejében a tulajdonosok homokbödögei 422/1 és 
422/2 hrszú ingatlanai és az önkormányzat tulajdonában lévő, homokbödögei 
423 hrsz-ú ingatlan közötti telekhatáron 48 m hosszban drótkerítést épít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá-
rozat végrehajtásáról gondoskodjanak 
Határidő: 2021. szeptember 23. 
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 19 óra 21 perckor bezárja. 

 

Kmf. 

 
 
 
 
 
 Farkas Árpád     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


