
Szám: Hb/90-7/2022.

H O M O K B Ö D Ö G E

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 28. napján 19 óra 30 perckor
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 2022. június 28. napján
19 óra 30 perckor 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,
Lovászi Gábor, György Balázs és Obermayer Rita képviselők.

B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző 
- Rák Szilárd r.törm.
- Radics Roland r.ftörm.
- Rozs József Gáborné jkv. vezető

A lakosság részéről megjelent 2 fő.

Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Külön köszönti a
Pápai  Rendőrkapitányság Fűzfa László körzeti  megbízott  dolgozóját  képviselő rendőr urakat.
Fűzfa László betegsége miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen, jobbulást kíván neki. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van.
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

N A P I R E N D :
T á r g y :       E l ő a d ó :

1./ Közbiztonság helyzetéről jelentés                                                                Farkas Árpád
                                                                                                                            polgármester

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért               Farkas Árpád
     fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 20/2017.(IV.27.) ön-             polgármester
     kormányzati rendelet módosítása

3./ Átfogó értékelés Homokbödöge Község Önkormányzata 2021. évi             Farkas Árpád
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről                                       polgármester

4./ Belső ellenőrzési jelentés                                                                               Farkas Árpád
                                                                                                                             polgármester

5./ Vegyes ügyek                                                                                                 Farkas Árpád         
                                                                                                                             polgármester
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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:

  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
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
         Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a je-

lentést  a  37/2022.(V.19.)  és  38,  39  és  40/2022.(V.25.)  számú lejárt  határidejű
határozatok végrehajtásáról.

Farkas  Árpád polgármester tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  két  testületi  ülés  között,
átruházott  hatáskörben a  következő polgármesteri  döntések születtek:  2  fő részére rendkívüli
települési támogatás megállapítása; 1 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 1 fő
részére szociális étkezés engedélyezése.

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

Farkas  Árpád polgármester előterjesztésében  elmondja,  hogy Fűzfa  László  r.ftzls  körzeti
megbízott  elkészítette  Homokbödöge 2021. évi közbiztonsági  Jelentését,  melyet  a képviselők
előzetesen  megkaptak,  tanulmányozhattak.  Ezt  követően  részletesen  ismerteti  a  Jelentést.
Megkérdezi  a  körzeti  megbízottat  képviselő  rendőr  urakat,  hogy  kívánják-e  kiegészíteni  a
jelentést? 

Hozzászólások:

Rák Szilárd r.törm. hozzászólásában elmondja, hogy az előző évekhez képest sokkal jobbak a
mutatók, sokkal jobb a statisztika.

Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a Kossuth utcában, Bogdán Ferenc háza előtt a
járdán  keresztbe  parkolnak  a  gépjárművek,  ami  a  kanyar  miatt  nagyon  veszélyes.  Kéri  a
Rendőrkapitányság képviselőit, ha ilyet látnak, ne menjenek el mellette szó nélkül, éljenek egy
figyelmeztetéssel a gépjármű tulajdonosokkal szemben.
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Elmondja továbbá, hogy a községben sajnos a kóbor kutyákkal van sok gond, probléma.

Radics Roland r.ftörm. hozzászólásában elmondja, hogy a kóbor kutyákkal mindenhol gond
van,  nemcsak Homokbödögén.  A feljelentés  sem visszatartó  erejű,  pedig  már  nem helyszíni
bírságolás van, hanem feljelentés készül.

Rák Szilárd r.törm. elmondja, hogy a feljelentések nagy része a Kormányhivatalhoz kerül, ott
szabják ki a bírságot.

Farkas  Árpád  polgármester elmondja,  hogy  annak  is  visszatartó  ereje  van  a  bűnözés
tekintetében, ha a rendőrség végigmegy a falun, látják a rendőri jelenlétet. Bízik benne, hogy
továbbra is  ilyen jó lesz az együttműködés,  mint  eddig volt.  Elmondja,  hogy az őszi szüreti
felvonulás  alkalmából  majd  rendőri  segítséget,  rendőri  felvezetést  fog  kérni  a  biztonság
érdekében. 

Radics Roland r.ftörm. megköszöni a képviselő-testületnek az eddigi támogatásokat.

Farkas Árpád polgármester kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem volt, javasolja, hogy a képviselő-testület a Jelentést fogadja el.

Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján,  5  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

41/2022.(VI.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:   
Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Pápai
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály (8500
Pápa,  Széchenyi  u.  18.)  19030/2242/2022.  ált.  számú,  Homokbödöge település
2021. évi közbiztonsági helyzetéről szóló Jelentését elfogadja.
A Jelentés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. július 13.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
              Kelemen László jegyző

2./  N a p i r e n d  :  A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  és  az  ellátásokért
fizetendő  térítési  díjak  megállapításáról  szóló  2/2017.(IV.27.)
önkormányzati rendelet módosítása

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

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a szociális étkezők térítési
díja számítását, a rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát, a képviselő-
testület  tagjai  előzetesen  megkapták,  tanulmányozhatták.  A  rendelet  alapján  600,-Ft/nap
összegről  800,-Ft/nap  összegre  módosul  a  szociális  étkeztetés  díja.  Javasolja  a  képviselő-
testületnek, hogy a rendeletet fogadják el.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:



5

Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a rendelet elfogadását.

Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján,  5  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:

7/2022.(VI.29.)    Homokbödöge    Község  Önkormányzat  Képviselő-test  ületének  
önkormányzati  rendelete    a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  és  az  
ellátásokért  fizetendő  térítési  díjak  megállapításáról  szóló  4/2021.(V.27.)
önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d  : Átfogó  értékelés  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  2021.  évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

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

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja,  hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a
helyi  önkormányzat  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  minden  év
május 31. napjáig Átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testület megtárgyal. Ezt követően
részletesen  ismerteti  az  Átfogó  értékelést,  melynek másolatát  a  képviselők  előzetesen
megkapták,  tanulmányozhatták.  Javasolja  a  képviselő-testületnek  az  Átfogó  értékelés
elfogadását.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

György Balázs képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával.

Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján,  5  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

42/2022.(VI.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata: 
Homokbödöge  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Homokbödöge
Község Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
szóló, 2022. május 30. napján kelt Átfogó értékelést elfogadja.
Az Átfogó értékelés a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2022. július 13.
Felelős:  Farkas Árpád polgármester

          Kelemen László jegyző

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

Farkas  Árpád polgármester előterjesztésében részletesen  ismerteti  a  Bocskay és  Társa  Bt.
Homokbödöge  Község  Önkormányzata  tárgyi  eszközök  leltárának  és  leltározásának
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ellenőrzéséről szóló Belső ellenőrzési jelentését, melynek  másolatát a képviselő-testület  tagjai
előzetesen  megkapták,  tanulmányozhatták.  Javasolja  a  képviselő-testületnek  a  Jelentés
elfogadását.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Obermayer Rita képviselő támogatja a jelentés elfogadását.

Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján,  5  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

43/2022.(VI.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:  
Homokbödöge Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bocskay  és
Társa Bt. (8200 Veszprém, Jutasi u. 91.) Homokbödöge Község Önkormányzata
tárgyi eszközök leltárának és leltározásának ellenőrzéséről szóló, 2022. május 2.
napján kelt, Belső ellenőrzési jelentését elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. július 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) Könyvtárellátási szolgáltatásról tájékoztató

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár 2021. évi homokbödögei könyvtárellátási szolgáltatásról szóló Tájékoztatóját, melynek
másolatát  a  képviselők  előzetesen  megkapták,  tanulmányozhatták.  Javasolja  a  képviselő-
testületnek, hogy a Tájékoztatót fogadják el.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Lovászi Gábor képviselő egyetért a tájékoztató elfogadásával.

Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján,  5  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

44/2022.(VI.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 25/234/2022. számú, 2022.
május 14. napján kelt, a 2021. évi homokbödögei könyvtárellátási szolgáltatásról
szóló Tájékoztatóját elfogadja. 
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A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. július 13.
Felelős:  Farkas Árpád polgármester
               Kelemen László jegyző

b) Megállapodások módosítása

ba) Iskolai gyermekétkeztetés

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Kékesi István kuratóriumi elnök
a veszélyhelyzet miatti moratórium lejártát követően, a Csót Jövőjéért Alapítvány Bakonyaljai
Ízek  Konyhájával  kötött  Megállapodás  módosítását  kezdeményezte  az  élelmiszer  árak
növekedése  miatt.  A módosító  Megállapodást  aláírta  az  Alapítvánnyal,  melyet  ezt  követően
részletesen ismertet.  A módosító Megállapodás másolatát  a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Megállapodást hagyják jóvá.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

György Balázs képviselő támogatja a megállapodás jóváhagyását.

Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján,  5  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

45/2022.(VI.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata: 
Homokbödöge  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kékesi  István
kuratóriumi  elnök  által  képviselt  Csót  Jövőjéért  Alapítvány  Bakonyaljai  Ízek
Konyhájával  (8558  Csót,  Rákóczi  u.  6.)  kötött,  2022.  június  10.  napján  kelt,
homokbödögei  iskolai  gyermekétkeztetésről  szóló  módosító  Megállapodást
jóváhagyja. 
A módosító Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. július 13.
Felelős:  Farkas Árpád polgármester

          Kelemen László jegyző

bb) Szociális és vendég étkeztetés

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ugyanilyen ok miatt a szociális
és  vendég  étkeztetés  díja  is  módosításra  került,  a  módosító  Megállapodást  aláírta  az
Alapítvánnyal. Ezt követően részletesen ismerteti a módosító Megállapodást, melynek másolatát
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  Javasolja a képviselő-testületnek, hogy
a módosító Megállapodást hagyják jóvá.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Rajkovics Attila alpolgármester egyetért a megállapodás jóváhagyásával.
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Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján,  5  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

46/2022.(VI.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata: 
Homokbödöge  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kékesi  István
kuratóriumi  elnök  által  képviselt  Csót  Jövőjéért  Alapítvány  Bakonyaljai  Ízek
Konyhájával  (8558  Csót,  Rákóczi  u.  6.)  kötött,  2022.  június  10.  napján  kelt,
homokbödögei  szociális  és  vendég  étkeztetésről  szóló  módosító  Megállapodást
jóváhagyja. 
A módosító Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. július 13.
Felelős:  Farkas Árpád polgármester

          Kelemen László jegyző

bc) Óvodai gyermekétkeztetés

Farkas  Árpád polgármester előterjesztésében  elmondja,  hogy az  óvodai  gyermekétkeztetés
módosító  Megállapodását  az  intézményvezető  aláírta  az  Alapítvánnyal,  melyet  ezt  követően
részletesen ismertet.  A módosító Megállapodás másolatát  a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták.  Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a módosító  Megállapodást hagyják
jóvá.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Rajkovics Attila alpolgármester egyetért a megállapodás jóváhagyásával.

Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján,  5  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

47/2022.(VI.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:  
Homokbödöge  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kékesi  István
kuratóriumi  elnök  által  képviselt  Csót  Jövőjéért  Alapítvány  Bakonyaljai  Ízek
Konyhája (8558 Csót,  Rákóczi  u.  6.)  és a  Németi  Zsuzsanna intézményvezető
által képviselt Homokbödöge Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) által
kötött, 2022. június 10. napján kelt, homokbödögei óvodai gyermekétkeztetésről
szóló módosító Megállapodást jóváhagyja. 
A módosító Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. július 13.
Felelős:  Farkas Árpád polgármester
               Kelemen László jegyző

c) Művelődési Ház bérleti díjainak módosítása

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja,  hogy a homokbödögei  Művelődési
ház 2016. évben megállapított bérleti díjainak módosítása elkerülhetetlen. A díjak emelésének
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tilalma  2022.  június  30.  napjával  megszűnt.  Ezt  követően  részletesen  ismerteti  a  határozati-
javaslatot, melyet előzetesen a képviselő-testület megtárgyalt.

Határozati javaslat:

Homokbödöge  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  által
működtetett  Homokbödöge  Művelődési  Ház  terembérleti  díját  2022.  július  1.  napjától
kezdődően, az alábbiak szerint állapítja meg:
                                                             Fűtési               Fűtési                Kaució
                                                           szezonban    szezonon kívül
   - bál, disco esetén alkalmanként:    80.000,-Ft       60.000,-Ft          100.000,-Ft 
   - kereskedelmi célú igénybevétel  
     esetén óránként:                              3.500,-Ft         3.000,-Ft
   - lakodalom esetén alkalmanként          
                    - helyi lakosoknak:         25.000,-Ft       20.000,-Ft
                    - nem helyi lakosoknak: 60.000,-Ft       50.000,-Ft
   - egyéb családi rendezvény esetén
                    - helyi lakosoknak:          30.000,-Ft       25.000,-Ft
                    - nem helyi lakosoknak:  65.000,-Ft       55.000,-Ft
   - jótékonysági rendezvény esetén:       T é r í t é s m e n t e s.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Farkas Árpád polgármester              
              Kelemen László jegyző

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Lovászi Gábor képviselő támogatja az elhangzott javaslatot.

Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján,  5  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

48/2022.(VI.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
által működtetett Homokbödöge Művelődési Ház terembérleti díját 2022. július 1.
napjától kezdődően, az alábbiak szerint állapítja meg:
                                                             Fűtési               Fűtési                Kaució
                                                           szezonban    szezonon kívül
   - bál, disco esetén alkalmanként:    80.000,-Ft       60.000,-Ft          100.000,-Ft 
   - kereskedelmi célú igénybevétel  
     esetén óránként:                              3.500,-Ft         3.000,-Ft
   - lakodalom esetén alkalmanként          
                    - helyi lakosoknak:         25.000,-Ft       20.000,-Ft
                    - nem helyi lakosoknak: 60.000,-Ft       50.000,-Ft
   - egyéb családi rendezvény esetén
                    - helyi lakosoknak:          30.000,-Ft       25.000,-Ft
                    - nem helyi lakosoknak:  65.000,-Ft       55.000,-Ft
   - jótékonysági rendezvény esetén:       T é r í t é s m e n t e s.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
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Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Farkas Árpád polgármester              
              Kelemen László jegyző

d) Turistaház szállásdíjainak módosítása

Farkas  Árpád  polgármester előterjesztésében  elmondja,  hogy  a  2011.  évben  megállapított
díjak  módosítása  elkerülhetetlen.  A  díjak  emelésének  tilalma  2022.  június  30.  napjával
megszűnt.  Az  étkeztetést  az  önkormányzat  nem  tudja  biztosítani,  mivel  nem  működtetnek
konyhát. Ezt követően részletesen ismerteti a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
előzetesen megtárgyalt.

Határozati javaslat:

Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  homokbödögei  Bakonyalja
Turistaház szállásdíjait 2022. július1. napjától kezdődően az alábbiak szerint állapítja meg:
Szállás:
 - fűtési szezonon kívül:                                                              3.000,-Ft/fő/éj
 - fűtési szezonban:                                                                      4.000,-Ft/fő/éj
A képviselő-testület a Turistaház vendégeinek étkezést nem tud biztosítani.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Farkas Árpád polgármester              
              Kelemen László jegyző

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Obermayer Rita képviselő támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján,  5  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

49/2022.(VI.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  homokbödögei
Bakonyalja  Turistaház  szállásdíjait  2022.  július1.  napjától  kezdődően az  alábbiak
szerint állapítja meg:
Szállás:
 - fűtési szezonon kívül:                                                              3.000,-Ft/fő/éj
 - fűtési szezonban:                                                                      4.000,-Ft/fő/éj

                   A képviselő-testület a Turistaház vendégeinek étkezést nem tud biztosítani.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Farkas Árpád polgármester              
              Kelemen László jegyző

e) Polgármesteri tájékoztató
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Farkas  Árpád  polgármester előterjesztésében  elmondja,  hogy  sajnos  2  fő  közmunkásuk
elment,  nem megoldott  a pótlásuk, így nehézséget jelent a napi feladatok elvégzése mellett  a
Kos-
suth utca páros oldalán lévő, félben levő járda építése, amit december 31-ig be kell fejezni. 

Problémát  és  nagy  kiadást  jelent  az  önkormányzat  számára,  hogy  gépeikhez  kannába  kell
üzemanyagot tankolni, amit már csak teljes áron, 810,- Ft-ért tudnak megvásárolni.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás nem volt.

Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése?

Hozzászólások:

Rajkovics Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja,  hogy a „csend” rendeletüket fel
kellene  frissíteni  a  lakosság  körében,  mert  nagyon  sokan  eltávolodtak  az  abban  leírtaktól,  a
gépek és a zene akkor is hangosan szól, mikor már nem lehetne.

Lovászi  Gábor  képviselő elmondja,  hogy  ilyen  esetben  ki  lehet  hívni  a  hatóságot,
csendháborítás miatt.

Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy a rendeletüket kivonatos formában, szórólapon - a
megszegés jogkövetkezményeire való figyelmeztetéssel - kiküldi a lakosság számára.

Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a testületi ülést 20 óra 26 perckor bezárja.

Kmf.

Farkas Árpád     Kelemen László
                            polgármester                                                             jegyző
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