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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 28. 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 2021. október 28. 

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

Rita képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Rozs József Gáborné jkv. vezető 

 
A lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy Farkas Árpád polgármester Lovászi Gábor képviselő 
hiányzik a mai ülésről. A polgármester úr előzetesen jelezte, hogy családi elfoglaltsága miatt 
nem tud jelen lenni a közmeghallgatáson, a képviselő úrnak beteg lett a gyermeke, akit orvos-
hoz kellett vinnie. 
 
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.” 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy a helyi közügyeket érintő kérdéseiket, javaslataikat hozzászólásaikat 
tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Töreki Miklós  homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy kertszomszédja Fodor 
Lajos, aki a kertjében akácfát ültetett már évekkel ezelőtt. Az ültetéskor betartotta a 3 m-es 
távolságot, de azóta a fák megnőttek, a koronájuk átnyúlik az ő kertjébe, ami leárnyékolja az 
ő általa ültetett növényeket, valamint a vizet is elszívja tőlük. Egy ideje már a fű sem marad 
meg. Két diófát ültetett, melyek nem növekednek, a szilvafái kiszáradnak. Beszélt a tulajdo-
nossal, aki nem akarja kivágni a fákat. Kérdése, hogy ő levághatja-e a fa ágait? Nem szeretné, 
ha feljelentené. Esetleg az önkormányzat nem tudná-e felszólítani? 
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Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy korábban kormányrendelet szabályozta a 
növények ültetési távolságát, amit hatályon kívül helyeztek. Ezt követően az önkormányzat 
rendeletet alkotott. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya jelezte, 
hogy sem törvény, sem Kormány rendelet nem adott hatáskört ez ügyben az önkormányzat-
nak, ezért ezt nem szabályozhatja, az önkormányzati rendeletet hatályon kívül kellett helyez-
ni. Jelenleg nincs olyan jogszabály, ami szabályozná a növények ültetési távolságát. Több 
esetben fordult már a lakosság feléje ilyen ügyekben. Mivel a fák hosszú évek alatt nőnek 
meg, a jegyzőnek viszont birtokvédelem tekintetében 1 éven belül van hatásköre, ezért csak 
bírósághoz lehet fordulni. A szomszéddal kompromisszumot kellene kötni. Annyit tud segíte-
ni, hogy behívatják a hivatalba a szomszédot és megpróbálják meggyőzni, hogy vágja le a fák 
átnyúló ágait. 
 
Hozzászólások: 
 
Töreki Miklós  homokbödögei lakos megköszöni a jegyző úr segítségét. Arra kéri, ha beszél-
tek Fodor Lajossal, tájékoztassák róla, hogy sikerült-e vele megállapodni. 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Pósa István már többször jelez-
te felé, hogy a falu végén, a „Bolygón” rossz helyen megy az út, mivel a végén a traktorosok 
elszántották, elkanyarították. Kéri az önkormányzat intézkedését ez ügyben. 
A másik dolog, hogy a településen belül, a falun kívül is végzett útjavítást a Közúti Igazgató-
ság, de nagyon sok kátyú megmaradt, például a téglagyár felé, ahol nagyon nehéz a közleke-
dés biciklivel. Javasolja, hogy az önkormányzat keresse meg a Közúti Igazgatóságot, hogy 
végezzék el a javításokat. 
 
Csizmadia Ferenc homokbödögei lakos megerősíti az előtte szóló képviselő állítását, ő is 
tapasztalja, hogy a kátyúk miatt csak az út közepén lehet biciklizni, ami nagyon veszélyes. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában ígéri, hogy levélben fogják megkeresni a közút kezelőjét. 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Homokbödöge Ugod felőli fa-
luvégén lévő szennyvíz átemelő nagyon bűzös. Valaki beér a faluba, és rögtön azt észleli. A 
Vízmű nem tartja rendben, az idei évben a fű sem volt lekaszálva, egyszer sem. Ez ügyben 
meg kellene keresni a Vízművet. Máshol nem érezni a bűzt, csak ennél az egy átemelőnél. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester megerősíti az előtte szóló képviselő észrevételét. Ő azt ta-
pasztalta, ha megtelik a rendszer, kinyomatják a szennyvizet a földekre. 
 
Töreki Miklós  homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy 1-2 hetente jönnek a 
munkások, megnézik az órát, várakoznak, majd egy idő után elmennek. Ebből áll a karbantar-
tás. Nem látta, hogy valamit is csináltak volna. 
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, ha nem reagálnak a megkeresésre, az önkormányzat is 
fordulhat bírósághoz. 
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György Balázs képviselő javasolja, hogy fényképezzék le, amikor kinyomatják a szennyvi-
zet.  A szelektív hulladékgyűjtővel kapcsolatosan javasolja, hogy felszólító táblát kellene ki-
helyezni, ha tele van, ne hagyja ott senki a szemetet. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző Obermayer Rita képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a Pápai 
Víz- és Csatornamű Zrt-t is megkeresik levélben, jelzik feléjük a problémát. György Balázs 
képviselőnek válaszolva elmondja, hogy próbálták megsürgetni az ürítés gyakoriságát Adász-
tevelen is, de sajnos az volt a válasz, hogy nincs rá kapacitásuk. 
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő kérdezi, hogy nem lehet plusz konténert igényelni? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy lakosságszám alapján határozták meg a 
településekre juttatott konténereket, ezért nem lehet plusz konténert igényelni. 
 
Hozzászólás: 
 
Töreki Miklós homokbödögei lakos kérdezi, hogy kié a konténer? Nem az önkormányzaté? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a konténerek a GYŐRSZOL tulajdoná-
ban állnak. 
 
Hozzászólások: 
 
Töreki Miklós homokbödögei lakos elmondja, hogy úgy tapasztalja, hogy sokszor a szom-
szédos falukból is odahordják a szemetet. A kihelyezendő táblára azt is rá lehetne írni, hogy 
csak homokbödögei lakosok helyezhetik el ott a szemetet. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester elmondja, ha a konténerek mellé teszik a szemetet, az sze-
metelésnek számít. A téglagyárnál levő biciklis pihenő szeméttartója is mindig tele van sze-
méttel, amit nem biciklisek tesznek bele. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, arra nincs jogszabály, hogy a szelektív hulla-
déklerakóba csak helyi lakosok helyezhetik el a szemetet. 
 
Hozzászólás: 
 
Csizmadia Ferenc homokbödögei lakos sajnálatosnak tartja, hogy a focipályán levő öltöző 
nincs használva. 
 
Válasz: 
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Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy sajnos megszűnt a focicsapat, nincs aki 
használja az öltözőt. 
 
Hozzászólás: 
 
Töreki Miklós homokbödögei lakos elmondja, hogy a mai fiatalok nem sportolnak, hanem a 
számítógép előtt ülnek. 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Rajkovics Attila alpolgármester megköszöni a képvise-
lőknek és a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a közmeghallgatást 18 óra 39 perckor 
bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 Rajkovics Attila Kelemen László 
 alpolgármester jegyző 


