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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 15. 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 2022. február 15. napján 

19 órakor megtartott 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, 

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

- Kelemen László jegyző  
- Rozs József Gáborné jkv. vezető 
- Obermayer Józsefné pénzügyi főmunkatárs 
- Horváth Alexandra HVB tag jelölt 

 
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 minden képviselő-testületi tag jelen van. 
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására a költségvetés tárgyalása határideje miatt került 
sor. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y :                  E lő a d ó : 
 
 
1./ Homokbödöge Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése Farkas Árpád                                                                                                    

                                                                                                                             polgármester       
                                                                                                                    

2./ Megállapodás módosítása Farkas Árpád                               
                                                                                                                            polgármester                                                                                                                   

                                                                                                                          
3./ Homokbödögei Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának  Farkas Árpád 

megválasztása polgármester      
                                                                                                                            

4./ 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 előterjesztésében részletesen ismerteti a lejárt határidejű 
határozatokról készült beszámolót, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Árpád polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

          Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
jelentést az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 
19/2022.(I.27.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, 
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére rendkívüli 
települési támogatás megállapítása; 2 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 1 
fő szociális étkeztetése engedélyezése. 
 
Ezt követően javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

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 :  Homokbödöge Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése 
      E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-tervezetét a 
polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy a Homokbödöge 
Óvoda költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe. Ezt követően részletesen 
ismerteti az óvoda költségvetés-tervezetét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy tavaly két óvónő nyugdíjba vonult, s 
a munkavégzéssel nem terhelt felmentési idejükre is kellett dolgozókat foglalkoztatni, ami nagy 
költséget jelentett. Az óvoda konyhája nem működik, vásárolt élelmezéssel oldják meg a 
gyermekek a szociális és vendégétkezők étkeztetését, ami sokkal gazdaságosabb. Az idén a 
normatíván felül jóval kevesebb támogatást kell nyújtani az óvodának. Javasolja, hogy az óvoda 
költségvetését fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
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Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az étkezési térítési díjon nem 
emelhetnek, amíg a veszélyhelyzet tart. Ezért a képviselő-testület a veszélyhelyzet végéig, 2022. 
június 30-ig támogatást nyújt a főzést biztosító konyhának. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy minden ebédhez 90,- Ft-ot hozzá kell tenni az ön-
kormányzatnak, mivel a csóti konyha is csak így tud működni. Ha megszűnik a veszélyhelyzet, 
emelniük kell a térítési díjakat. 
 
Obermayer Józsefné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy csak 10 fő óvodás van, ami na-
gyon kevés, de előre láthatólag a jövőben emelkedni fog az óvodások létszáma. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy meg kell győzni az óvodás szülőket, hogy a ho-
mokbödögei óvodába írassák be a gyermekeiket. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

21/2022.(II.15.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
2022. évi Költségvetését elfogadja. 

  A Költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a Homokbödöge óvoda 2022. évi költségvetése 
Homokbödöge Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe történő 
beépítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. március 2. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Homokbödöge Község Ön-
kormányzata költségvetését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. A költségvetést a képviselő-testület tagjai a pénzügyi főmunkatárssal részle-
tesen átbeszélték, egyeztették. Elmondja, hogy a tájház felújítására még nem írtak ki pályázatot, 
de ha lehetőség lesz rá, akkor pályázni fognak rá. Ezért az elmúlt évben már elvégeztették a 
szakértői vizsgálatokat, mert az feltétele a pályázatnak. Ahhoz kell majd önerő, amit beterveztek 
a költségvetésükbe. Tervben van továbbá a régi buszvárók cseréje, valamint a faluközpontban jó 
lenne egy téglából készült buszmegállót építtetni, ahonnan szeretnék elvinni a szelektív hulla-
dékgyűjtő edényeket a posta kertbe. Folytatják a falu parkosítását és virágosítását is. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület fogadja el az önkormányzat 2022. évi költségvetését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a költségvetés elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
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2/2022.(III.2) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2022. évi költségve-
téséről: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

2. / N a p i r e n d :  Megállapodás módosítása 
      E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy Homokbödöge Község Önkormányzata átvállalta 
az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI művészet oktatás képzésben 
résztvevő homokbödögei diákok térítési díját. A Pápai Tankerületi Központtal kötött 
megállapodás helytelenül tartalmazza a térítési díj kifizetésének módját, ezért a megállapodás 1./ 
pontját javasolja módosítani. Ezt követően részletesen ismerteti a Megállapodás módosítást, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy Megállapodás módosítást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lovászi Gábor képviselő támogatja polgármester úr javaslatát. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a Megállapodás módosítás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

22/2022.(II.15.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Tankerületi 
Központtal (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) kötött, az Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és AMI művészet oktatás képzésben résztvevő 
homokbödögei diákok 2021/2022. tanév I. félév művészeti oktatás térítési díja 
átvállalásával kapcsolatos, 2022. február 15. napján kelt Megállapodás módosítást 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás aláírására. 
A Megállapodás módosítás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. március 2. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d : Homokbödögei Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának 

megválasztása 
   E l ő a d ó :  Farkas Árpád polgármester 
      (Szóbeli előterjesztés) 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 23. és 25. §-a szerint: 
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„23. §  A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - 
tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, április 1. és 
május 31. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 
indítványt. … 

25. §  (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 
nyújtható be. 

(2) Az indítvány benyújtását követően, ha a köztársasági elnök vagy a választási iroda 
vezetője által javasolt személy 

a) a 17. §-ban vagy a 18. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg, 
b) elhalálozik vagy 
c) a megbízatást nem vállalja, 

a köztársasági elnök, illetve a választási iroda vezetője az indítványt módosíthatja. 
(3) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással 

dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület. 
(4) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak nevét, valamint a választási bizott-

ság elérhetőségeit a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
 
Felkéri Kelemen László jegyzőt, a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy indítványát tegye meg. 
 
Kelemen László jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője indítványozza a képviselő-
testületnek, hogy a Homokbödögei Helyi Választási Bizottság tagjának Horváth Alexandra Ho-
mokbödöge, Kossuth u. 41., póttagjának pedig ifj. Schuszter Tamás Homokbödöge, Rákóczi u. 
24. sz. alatti lakosokat válassza meg. A jelöltek előzetesen írásban nyilatkoztak, hogy a tisztséget 
vállalják.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő javasolja a HVI vezető indítványának elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

23/2022.(II.15.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödögei Helyi 
Választási Bizottság tagjának Horváth Alexandra Homokbödöge, Kossuth u. 41., 
póttagjának pedig ifj. Schuszter Tamás Homokbödöge, Rákóczi u. 24. sz. alatti lako-
sokat választja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. március 2. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 

4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :  Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 

 
a) Általános iskolák felvételi körzethatára 
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Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületnek minden évben 
véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetét.  Ezt 
követően részletesen ismerteti a Pápai Tankerületi Központ 2022/2023. tanévre vonatkozó 
előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Továbbra is az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolát jelölték ki, mint kötelező felvételt biztosító intézményt a 
homokbödögei általános iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen 
egyet a felvételi körzethatár-tervezettel.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
György Balázs képviselő támogatja a felvételi körzethatár-tervezetet. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

24/2022.(II.15.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Homokbödöge 
település teljes közigazgatási területére, a 2022/2023-as tanévre vonatkozó jelenlegi 
felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító 037098 – Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi 
Sándor u. 54. és 8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-nevelési 
intézménnyel egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. február 18. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
b) Medicopter Alapítvány támogatása elszámolása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Rédei Lászlóné elnök 
által képviselt Medicopter Alapítvány 2021. évi támogatása Elszámolását, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az 
elszámolást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lovászi Gábor képviselő egyetért az elszámolás elfogadásával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

25/2022.(II.15.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rédei Lászlóné elnök 
által képviselt Medicopter Alapítvány (1081 Budapest, Szilágyi u. 3., adószám: 
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18175581-1-42) 2022. január 31. napján kelt, 2021. évi támogatása Elszámolását 
elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. március 2. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

Kelemen László jegyző 
 

c) Ajándékozás 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Szeidman Balázsné ingatlan 
ajándékozással kapcsolatos levelét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az összekötő út portalanítása céljára, fogadja el a 
képviselő-testület az ajándékot. Természetesen az ajándékozással és ingatlan bejegyzéssel kap-
csolatos költségek a képviselő-testületet terhelik. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja az ajándék elfogadását, ami az út felújításához 
szükséges. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert az ajándéko-
zási szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

26/2022.(II.15.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeidman Balázsné sz. 
Illés Katalin 8500 Pápa, Major u. 23. sz. alatti lakos tulajdonában lévő, 
Homokbödöge zártkert 2360 hrsz-ú, fásított terület megnevezésű, 3 m2 területű 
ingatlant – a Homokbödöge Szabadság és Dózsa utcákat összekötő út felújítása 
céljára – ajándékként elfogadja.  
Az ajándékozással és ingatlan bejegyzéssel kapcsolatos költségeket Homokbödöge 
Község Önkormányzata fizeti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés 
aláírására.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. március 2. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
         
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy Bogdán Tibor kutyái folya-
matosan az utcán voltak, több bejelentés is érkezett. Beszélt vele és ígéretet tett, hogy megköti a 
kutyákat. 
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Obermayer Rita képviselő sérelmezi, hogy nem lehet bemenni a homokbödögei általános isko-
lába, a néptánc próbák a művelődési házban vannak. A községben sokkal előbb volt néptánccso-
port, mint a KLIK, most mégis ők szabják meg a feltételeket. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy felsőbb utasításra, csak a KLIK enge-
délyével lehet bemenni az iskolába. Sajnos át kellett adni az iskolát üzemeltetésre, így azt kell 
elfogadni, amit mondanak. Sokszor túlreagálják a dolgokat. Bízik benne, hogy megszűnik a ve-
szélyhelyzet, megszűnnek a korlátozások a nyár folyamán. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy nem emlékszik rá, hogy va-
lami karbantartást csinált volna az iskolában a KLIK. A szerződésben az szerepel, hogy ha az 
ingatlan visszaadására kerül a sor, olyan állapotban kell visszaadni az épületet, mint amilyen ál-
lapotban átvették. A felújítással sok rezsiköltséget megspórol az önkormányzat a KLIK-nek. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy ha sor kerül az iskola épületének a 
visszavételére, oda fognak rá figyelni, hogy olyan állapotba adják vissza, ahogyan átvették. 
 
Végezetül elmondja, hogy február 26-án tartja az önkormányzat az év első rendezvényét, a tél-
búcsúztatót, melyre szeretettel várja a falu lakosságát. A program 15 órakor kezdődik, lesz kisze 
bábú égetés, a vendégeket fánkkal, forralt borral és teával várják. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 52 perckor bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Farkas Árpád     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


