
 
 
Szám: Hb/90-6/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 19. 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. május 19. napján 

19 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Művelődési ház nagyterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Rajkovics Attila alpolgármester, 

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

- Kelemen László jegyző  
- Rozs József Gáborné jkv. vezető 
- Obermayer Józsefné költs. főea. 
 

A lakosság részéről megjelent 9 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. Elmondja, 
hogy a rendkívüli ülés összehívását a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása és a költségve-
tés végrehajtásának tárgyalása indokolta. 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 Önkormányzat 2021. évi költségvetése                  Farkas Árpád 
     módosítása                                                                                                     polgármester 

 
2./ Homokbödöge Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése                  Farkas Árpád 
     végrehajtása                                                                                                   polgármester 

 
3./ Homokbödöge Község Önkormányzata a hivatali helyiségen és a              Farkas Árpád 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének              polgármester 
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 

     rendelete módosítása                                                                                                                                                                                                    
 
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 elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, 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 a 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 és 36/2022.(IV.28.) számú lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, 
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 4 fő részére rendkívüli 
települési támogatás megállapítása; 2 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 1 
fő részére szülési települési támogatás megállapítása. 
 
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 Önkormányzat 2021. évi költségvetése módosí-

tása 
     E lő a d ó :          Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2021. évi zárszámadás 
elfogadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2021. évi költségvetése bevételi és 
kiadási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez 
kapcsolódóan. A hivatal elkészítette a rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyet a 
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet 
fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a költségvetés módosítás elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
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4/2022.(V.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése végre-

hajtása 
     E lő a d ó :         Farkas Árpád polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal által elkészített 2021. 
évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-testület elé, hogy legké-
sőbb május utolsó napjáig hatályba lépjen. Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és 
a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy az önkormányzat adóbevételei jól teljesültek, viszont kb. 3 
millió forint kintlévőségük van, amit a pandémia alatt nem lehetett behajtani. A veszélyhelyzet 
elmúltával talán sikerül beszedni. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a rendelet-
tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a zárszámadás elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

5/2022.(V.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Község Önkormányzata a hivatali helyiségen és a hiva-    
                                 tali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabálya-              
                                 iról, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelete mó-   
                                 dosítása                                                                                                                                                                                                                           

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

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a rendelet módosítás 
előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az anyakönyvvezetőt megillető díjak 2013. évtől 
változatlanok, indokolt ezeknek az emelése. Ezeket a díjakat alkalmazza Adásztevel Község 
Önkormányzata is, ahol még közreműködik a házasságkötéseknél az anyakönyvvezető. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Obermayer Rita képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2022.(V.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hiva-   
tali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabálya-              

                                 iról, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelete mó-   
                     dosításáról: 
                     A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 

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

 
a) Beszámoló a család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi munkájáról 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2021. évi 
homokbödögei munkájáról szóló Beszámolóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámolót fogadják 
el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
György Balázs képviselő véleménye szerint a szolgálat jól végzi a munkáját, támogatja a be-
számoló elfogadását. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        37/2022.(V.19.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 
(8500 Pápa, Csáky L. u. 12.) SZ-273-15/2022. számú, 2022. április 20. napján 
kelt, a család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi homokbödögei munkájáról 
szóló Beszámolóját elfogadja.  
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 3. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Polgármesteri tájékoztató 
 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kossuth utca páratlan oldala és 
a Jókai utca járda építését befejezte a vállalkozó. A Kossuth utca páros oldalán a járdaépítés fo-
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lyamatban van, az önkormányzat saját emberei végzik, decemberig van rá határidő. Kevés a 
munkaerő, nagyon nehéz a többi munka mellett csinálni. Úgy gondolják, amennyiben a jövőben 
pályázni fognak járdaépítésre, akkor kiadják vállalkozónak. 
 
Elmondja, hogy végzik a falu virágosítását, vásároltak virágokat, meg asszonyaik vetettek vi-
rágmagot, amelyből nevelkedett palánták kiültetése folyamatban van. Pályázni lehet „Virágos 
Magyarországért” mozgalomban, ahol nem azt nézik, hogy milyen drága virágok vannak ültetve, 
hanem azt, hogy milyen rendezett, tiszta a település. 
 
A kutyaügy továbbra is sarkalatos kérdés, több kóbor kutya van a faluban, több rendőrségi felje-
lentés is volt, 20-50 ezer forintra büntetik a szabálysértő tulajdonosokat. Utána fog járni, hogyan 
lehet elvitetni a kóborló kutyákat. 
 
A Magyar Falu Program keretében 6 pályázatot nyújtottak be, melyek közül egyik sem nyert, 
tartalék listára kerültek. Csak önerőből tudnak valamit csinálni, de a legfontosabb a zavartalan 
működés biztosítása, kölcsönt nem szeretne az önkormányzat felvenni. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az önkormányzat mindegyik 
pályázata tartalmilag és formailag is megfelelt a pályázati kiírásnak, nem amiatt nem nyertek, 
hanem forráshiány miatt. 
 
Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos kérdezi, hogy mit jelent a tartalék lista, oda sem 
került mindenki a nem nyertesek közül? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy nem került mindenki tartalék listára, 
csak azok, akiknek minden szempontból jó volt a pályázatuk. A tartalék lista azt jelenti, ha sza-
badul fel pénz, azt újra elosztják a tartalék listások között. A tavalyi évben volt olyan, aki így 
került be, így nyert pályázatot. Viszont erre kicsi az esély. 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy olyan is lehetséges, hogy önrész hiányában 
valaki nem tudja igénybe venni a megítélt támogatást, ezért visszamondja. A pályázatokban be-
nyújtott árajánlatokhoz képest nagyon megemelkedtek az anyagárak, ezért a megítélt támogatás 
nem fedezi a bekerülési költségeket, önerőt kell biztosítani hozzá. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, tud olyan pályázóról, aki tavaly traktort nyert, csak úgy 
tudta kifizetni, hogy hitelt vett fel rá, mivel időközben annyira megemelkedett az ára, hogy nem 
volt elég a pályázati támogatás. 
 
 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése? 
 
Hozzászólások: 
 
Nagy Gábor nagyteveli lakos hozzászólásában az iskola-helyzetről érdeklődik. Elmondja, hogy 
ők nagyteveliek, de nagycsoportos kislánya a homokbödögei óvodába jár, kisfia pedig a homok-
bödögei általános iskola alsó tagozatos diákja. 
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Pálffyné Süle Zsuzsanna homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy szülői értekez-
letet tartottak a héten az iskolában, ott szembesültek azzal, hogy 2 első osztályos gyermeket írat-
tak be, akiket átirányítottak az ugodi iskolába, tehát Homokbödögén nem indul első osztály, 2-4-
ig  3 osztály pedig összevonásra kerül. Eddig is összevont osztályok voltak, ami véleménye sze-
rint jól működött. 
 
Müller-Prátpál Ildikó  homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy a törvény szerint 
az egész alsó tagozat indulhatna egyben. Attól félnek, hogy ezáltal más szülő is elviszi a gyer-
mekét, lecsökken a létszám és egy idő után bezár az iskola. Szeretnék, ha intézkedne az önkor-
mányzat, s megkeresné a KLIK-et ez ügyben. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy már 3 alkalommal járt ez ügyben a 
KLIK-nél, de nem járt eredménnyel. Ők működtetik az iskolát, az épületet át kellett adni nekik, 
ők írják elő a szabályokat, dönthetnek úgy, hogy átirányítják Ugodba az első osztályos gyerme-
keket. Valóban nagyon csökken a gyermeklétszám, 14 fő alatt nem lesz iskola, viszont bezárás 
nem fenyegeti, mivel az itt működő Művészeti Alapiskolába felvehető gyermekek létszámát nö-
velték. Több településen megszűnt már az iskola, ez a szabad iskolaválasztásnak köszönhető. A 
szülők is tehetnek róla, mivel máshova viszik a gyermeküket. Sajnos nem tudják befolyásolni a 
KLIK-et, szülői összefogással talán tehetnek valamit. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller-Prátpál Ildikó  homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy mindent meg 
fognak tenni az ügy érdekében, de arra kéri a polgármester urat, hogy az önkormányzat is írjon 
egy hivatalos levelet a KLIK felé. Nem azt látják, hogy az ugodi iskola igazgatója meg akarja 
menteni a homokbödögei iskolát, éppen az ellenkezőjét. A szülők is levelet fognak írni a KLIK-
nek. 
 
Nagy Gábor nagyteveli lakos hozzászólásában elmondja, hogy ők Nagytevelről Homokbödögé-
re hozták a kisfiúkat és a kislányukat is az óvodába és az iskolába is. Szerinte nagyon jól műkö-
dik mindkettő. Ő nem íratná be egy 32 fős osztályba a gyermekét, itt többet tudnak velük foglal-
kozni. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester elmondja, hogy az ugodi iskolaigazgatónak eddig sem volt 
érdeke, hogy a nem homokbödögeiek ide hozzák iskolába a gyereküket. Azt szerette volna, ha 
Ugodba viszik.  
 
Hodászi Patrícia homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy fel van háborodva, 
hogy meg sem kérdezték a véleményét, csak közölték vele, hogy a lánya Ugodba fog menni első 
osztályba. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat meg fogja írni a le-
velet. Mikor tárgyalásokat folytatott, semmilyen érvet nem fogadtak el. Azt is megkérdezte, 
hogy miben tudna az önkormányzat segíteni, mivel a Művészeti Alapiskola tanulóinak a térítési 
díját is átvállalták, amire azt a választ kapta, hogy nem pénz kérdése, szakmailag veszélyes a 2 
fős osztály, mivel nincs, aki feljebb húzza, ösztönözze a másikat. Ha a szülők megírják a levelet, 
az ugodi iskola igazgatójának címezzék, ne a KLIK-nek, mivel a szolgálati utat be kell tartani. A 
szülőket kellene meggyőzni, hogy ne vigyék el máshova a gyerekeiket. 3 évet kellene átvészelni, 
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mert utána már több iskolás gyermek lesz, ami kiderül a születési statisztikából. Amit lehet, meg-
tesznek, nagyon sajnálja, hogy így alakult, továbbá megköszöni a szülőknek, hogy így kiállnak 
az iskoláért. 
 
Hozzászólás: 
 
Obermayer Rita képviselő megköszöni, hogy megkezdődött a temető rendezése, a fatuskók el-
távolítása. 
Elmondja, hogy az önkormányzat csatlakozott a Kihívás Napja mozgalomhoz, ami május 25-én 
lesz. Örül, hogy az óvodások, iskolások a foglalkozási, tanítási időben sportolni fognak. Délután 
több foglalkozás lesz, melyre meghívja a falu lakosságát. Hamarosan elkészül a plakát is, ame-
lyet eljuttatnak mindenkihez, hogy tájékozódhassanak a helyszínekről és időpontokról. Délután 4 
órakor kezdődik, lesz táncbemutató, kerékpározás, RC Offroad élményvezetés, tekeverseny, 
ping-pong, aerobic, séta, kézilabdameccs. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 20 óra 24 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Farkas Árpád     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


