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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. április 28. napján 

19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési ház nagyterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, 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 6 fő. 
 
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert csak Lovászi Gábor képviselő hiányzik, 
aki előzetesen jelezte, hogy családi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. 
 
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 Szervezeti és Működési Szabály-       Farkas Árpád                                 
     zata módosítása                                                                                                    polgármester      

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról           Farkas Árpád                                                                                                    
     és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet vé-          polgármester 
     leményezése                                                                                                                                                                                                 
 
3./ Homokbödöge Község Önkormányzata  2021. évi belső ellenőrzése                Farkas Árpád                                                                                                  
                                                                                                                                   polgármester  
     
4./ Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI homok-        Farkas Árpád                                                                                                    
     bödögei tanulói térítési díja átvállalása                                                                polgármester      
                                                                                                                                                                                                                                       

5./ Vegyes ügyek                                                                                                       Farkas Árpád 
                                                                                                                                                              polgármester 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 4 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 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, 4 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 a 21, 22, 23, 24, 25 és 26/2022.(II.15.) és 27/2022.(II.24.) számú lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 

Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, 
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 8 fő részére rendkívüli 
települési támogatás megállapítása; 1 fő részére közgyógyellátási települési támogatás 
megállapítása; 2 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési 
települési támogatás megállapítása; 1 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 3 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 Szervezeti és Működési Sza- 

bályzata módosítása                            
Előadó:   Farkas Árpád polgármester 

    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Obermayer Józsefné pénz-
ügyi főmunkatárs előterjesztését, a rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek máso-
latát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az SZMSZ módosítás rendeletet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a rendelet elfogadását. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

3/2022.(V.12.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata 9/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d:  Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és 

                             a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véle-
ményezése                                                                             

     Előadó:  Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés)  
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Társulás előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előze-
tesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az előterjesztésben lévő határozati javasla-
tot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

28/2022.(IV.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2022.(II.15.) határozatával jó-
váhagyott, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (8564 Ugod, 
Kossuth u. 32.) által fenntartott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyer-
mekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával egyetért. 
A rendelet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. április 30. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 

3./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzése 
   E l ő a d ó :    Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bocskay és Társa Bt. által 
készített Belső ellenőrzési jelentést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. 
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Az ellenőrök javasolják a vagyonkataszteri nyilvántartásába felvenni a vagyonkezelésbe adott 
ingatlanok állományát (a főkönyvi nyilvántartás szerint bruttó érték) és a KLIK részére vagyon-
kezelésbe adott iskola épületét. Ezeket a feladatokat a pénzügyes kolléganő el fogja végezni. Ja-
vasolja, hogy Homokbödöge Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló, Belső 
ellenőrzési jelentést fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
György Balázs képviselő támogatja a jelentés elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

29/2022.(IV.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. 
(8200 Veszprém, Jutasi u. 91.) által megküldött, Homokbödöge Község Önkormány-
zata 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló, 2022. január 20. napján kelt Belső ellenőr-
zési jelentését elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 13. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI ho- 
                                   mokbödögei tanulói térítési díja átvállalása 
   E l ő a d ó :    Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Bors Éva intézményvezető-
helyettes, az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusa kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Az Alapfokú Művészeti Iskola diákjai térítési díjat fizetnek, melynek 
kifizetése nagy nehézséget jelent a családoknak, főleg, ha több gyermekük is az iskolában tanul. 
Javasolja, hogy az önkormányzat költségvetése terhére, a homokbödögei diákok 2021/2022-as 
tanév II. félévének térítési díját vállalja át a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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30/2022.(IV.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
homokbödögei diákjainak 2021/2022-as tanév II. félévének 102.245,-Ft összegű 
térítési díját – költségvetése terhére – átvállalja. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. május 13. 

                   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) Híd Kárpátaljáért segélyprogram 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy önkormányzat az Ukrajnában 
maradt és Magyarországra menekült kárpátaljai magyarok és ukránok részére 33.205,-Ft érték-
ben tartós élelmiszert és higiéniai cikkeket vásárolt, s juttatott el az érintetteknek. Ezt követően 
részletesen ismerteti a számlákat, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták. Javasolja, hogy a támogatást foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
György Balázs képviselő egyetért a határozat meghozatalával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

31/2022.(IV.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a „Híd 
Kárpátaljáért„ segélyprogramban, a 2022. évi orosz-ukrán háború Ukrajnában maradt 
és Magyarországra menekült kárpátaljai magyarok és ukránok részére 33.205,-Ft ér-
tékben tartós élelmiszert és higiéniai cikkeket biztosított. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 13. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

b) Villamosenergia ár rögzítése 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az AUDAX Renewables 
Kft. levelét és a villamosenergia vásárlással kapcsolatos Szerződést, melyek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A szerződést márciusban 
már aláírta. Javasolja, hogy a Szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy tudomása szerint az állami 
támogatás fedezi a közvilágítás díját. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy valóban fedezi a díjat az állami támogatás. Kéri a 
lakosságot, ha valahol azt észlelik, hogy nincs közvilágítás, jelentsék be az ingyenes telefonszá-
mon, ami minden áramszámlán megtalálható. Ha csőtörést észlelnek, ugyanezt kéri, mivel így 
hamarabb eljut az információ a szolgáltatóhoz. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a szerződés jóváhagyását.  
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

32/2022.(IV.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az AUDAX Renewables 
Kft-vel (9020 Győr, Pf.:7017) kötött, RSP05-VE-203314-S-22 számú, villamosener-
gia vásárlással kapcsolatos Szerződést jóváhagyja. 
A Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 13. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Zirci Zeneiskoláért Alapítvány elszámolása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Zirci Zeneiskoláért Alapítvány 
„Tücsök zenekara” adott tavaly - advent második vasárnapján - koncertet a homokbödögei kato-
likus templomban, 30 e.Ft támogatást állapított meg ezért az Alapítványnak a képviselő-testület. 
A megkötött Megállapodásnak megfelelően, az Alapítvány benyújtotta a támogatás Elszámolá-
sát. Ezt követően részletesen ismerteti az Elszámolást, melynek másolatát a képviselő-testület 
tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek az Elszámolás 
elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

33/2022.(IV.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácson Zoltán elnök  
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által képviselt Zirci Zeneiskoláért Alapítvány (8420 Zirc, Deák Ferenc u.26., adó-
száma: 18927546-1-19) 2022. április 21. napján kelt támogatás Elszámolását elfo-
gadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 13. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az E.ON Zrt. közvilágítási 
berendezések üzemeltetési díjának emeléséről szóló tájékoztatóját, melynek másolatát a képvise-
lő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Részletesen ismerteti a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Közhasznú 
szervezet 2021. évi működéséről szóló tájékoztatását, melynek másolatát a képviselő-testület 
tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Falu Program keretében 6 pályázatot nyújtott be 
Homokbödöge Község Önkormányzata. Pályáztak a közösségszervező bérére, valamint a műve-
lődési ház hangtechnikai eszközeire és színpad függönyre 3,5 millió forint értékben, falubusz 
beszerzésre 15 millió forint értékben, kommunális eszköz (traktor és tartozékai) beszerzésre 15 
millió forint értékben, a turistaház hátsó részének befejezésére, fűtés kialakítására, ajtók cseréjé-
re 23 millió forint értékben, fitnesz eszközök beszerzésére 6,5 millió forint értékben, valamint a 
Szabadság és Dózsa utcát összekötő murvás út aszfaltozására 14,5 millió forint értékben. Sajnos 
mindegyik pályázatuk tartaléklistára került. Bízik benne, hogy a későbbiekben azért valamelyi-
ket támogatni fogják, visszakerül a tartalék listáról a támogatott pályázatok közé. Sajnos az idei 
év nem jól indult pályázatok szempontjából, tavaly viszont nyertek 16,5 millió, és 5 millió forin-
tot járda felújítására, valamint az óvónő jubileumi jutalma kifizetésére. Ezt követően részletesen 
ismerteti a Magyar Falu Program pályázati értesítőit, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Elmondja, hogy önerőből folytatják a posta épületének felújítását. A külső meszelése megtörtént, 
másik előtetőt készíttettek, valamint a lépcső járólapozását tervezik. 
 
Megköszöni az Optikai Csalódások Kulturális és Táncegyesület jelen lévő vezetőjének a tojásfa 
állításában és díszítésében való aktív közreműködést. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy a posta melletti helyiség, az ér-
téktár helyiségének belső felújítása, kialakítása hogyan áll? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy az értéktár helyiségének kialakításával 
egyelőre várnak. Tudomása szerint júniusig pályázatot fognak kiírni faluház kialakítására. Arra 
szeretnének pályázni, állagmegóvásra, a tető és a falak rendbetételére. Ha nyerne a pályázatuk, 
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akkor ott alakítanák ki az értéktárat is, a posta melletti helyiséget pedig más kulturális célra 
használnák. Nagyon sok régi bútor, eszköz összegyűlt már, amivel be tudják majd rendezni. 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Töreki Miklós  homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy feléjük a hangos híradó 
nagyon halk, nem lehet érteni a hirdetéseket.  Az elmúlt képviselő-testületi ülésen felvetette, 
hogy a kertjére nagyon belógnak a szomszéd akácfái. Megkapta róla a jegyző úr levelét, mely 
szerint felkérte a tulajdonost az ágak levágására, ezt köszöni. Sajnos azóta nem történt semmi, 
már több hónapja, ezért ismételten fel kellene kérni a tulajdonost az intézkedésre. 
 
 Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy a héten ment végig a falun, mikor be 
volt kapcsolva a hangos híradó. Akkor jól működött a rendszer, de ismételten meg fogja nézni.  
 
Kelemen László jegyző Töreki Miklósnak válaszolva elmondja, hogy sajnos hatályon kívül he-
lyeztek minden jogszabályt, ami szabályozta a fák ültetési távolságát, csak szép szóval lehet a 
szomszéddal megegyezni. Ismételten behívatja a fák tulajdonosát és megkéri, hogy vágja le az 
átnyúló ágakat.  
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a temetőben tavaly tavasszal több 
fa kivágásra került, de a fák tuskói még ott vannak, jó lenne azokat eltávolítani. 
 
Válasz: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester válaszában elmondja, hogy nagyok a tuskók és nagyon közel 
vannak a sírokhoz, a vízvezeték is ott húzódik, veszélyes kiszedni, mert kárt okozhatnak vele. 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy van olyan megoldás, hogy szétfúrják a 
tuskót, utána vegyszert raknak bele, esetleg úgy megoldható lenne. Rakodógéppel nem lehet ki-
szedni.  
 
Rajkovics Attila alpolgármester ígéretet tesz rá, hogy utána jár, hogy milyen megoldással le-
hetne eltávolítani a tuskókat. 
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, az interneten vette észre, hogy május 25-
e a Kihívás Napja, miden évben május utolsó szerdáján, 0 órától este 9 óráig tart. Tartalma a 
sportolás, lényege, hogy egy közösségben minél többen sportoljanak ezen a bizonyos napon. A 
jelentkezők sportolásra fordított idejét mérik, ami legalább 15 perc kell, hogy legyen. Olyan kö-
zösségek vehetnek részt, akik fontosnak tartják a rendszeres testmozgást, így települések, ön-
kormányzatok, oktatási intézmények. Javasolja, hogy csatlakozzanak a rendezvényhez. Közös 
élmény lenne a falu lakosságának, egy kis „életet hozna” a településre. Az iskolásokat, óvodáso-
kat is be lehetne vonni. Május 20-ig lehet nevezni. Ezt követően részletesen ismerteti a verseny-
kiírást. 
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Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester jónak tartja a kezdeményezést. Javasolja, hogy csatlakozzanak a 
rendezvényhez, egyúttal bízzák meg Obermayer Rita képviselőt, hogy dolgozza ki a rendezvény 
programját. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

34/2022.(IV.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete benevez a Homokbödöge 
település területén, 2022. május 25. napján megrendezendő ”Kihívás Napja” rendez-
vényre. 
Felhatalmazza Obermayer Rita képviselőt, hogy dolgozza ki a rendezvény program-
ját. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a rendez-
vényre történő nevezés elküldéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. május 13. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 56 perckor bezárja. 

Kmf. 

 

 

 

 

 Farkas Árpád     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


