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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 28. napján 19 órakor
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. július 28. napján
19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal tanácsterme.

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 
- Németi Zsuzsanna óvoda vezető helyettes
- Rozs József Gáborné jkv. vezető

A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár.

Farkas  Árpád polgármester köszönti  a  megjelenteket,  az  ülést  megnyitja.  Külön  köszönti
Németi Zsuzsannát, a Homokbödöge Óvoda vezetőjét helyettesítő óvónőt. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő-testületi tag jelen van.
A  meghívón  szereplő  napirendi  pontokat  javasolja  kiegészíteni  „Pályázat  –  A  települési
önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”  napirendi
ponttal.

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

1./ Bakonyszücs-Bakonykoppány községek szennyvízelvezetés – szenny-     Farkas Árpád
      víztisztítás rendszerfüggő és rendszerfüggetlen eszközeinek üzemelte-     polgármester
       tése, SZ02 víziközmű rendszerhez való csatlakozás

2./ Közalapítványok 2021. évi működéséről szóló Beszámoló és Függet-        Farkas Árpád
     len könyvvizsgálói jelentés                                                                           polgármester

3./ Pályázati kiírás – Homokbödöge Óvoda óvodavezetői álláshelyére             Farkas Árpád
                                                                                                                        polgármester

4./ Homokbödöge Óvoda intézményvezetője helyettesítése                              Farkas Árpád
                                                                                                                        polgármester

5./ Megállapodások                                                                                             Farkas Árpád
                                                                                                                        polgármester
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6./ Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag           Farkas Árpád
     vásárlásához kapcsolódó támogatására                                                         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:

  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 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 és 50/2022.(VI.28.) számú lejárt határ- 
                        idejű 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; 3 fő részére családi települési támogatás megállapítása.

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  : Bakonyszücs-Bakonykoppány  községek  szennyvízelvezetés  -
szennyvíztisztítás  rendszerfüggő  és  rendszerfüggetlen  eszközeinek
üzemeltetése, SZ02 víziközmű rendszerhez való csatlakozás

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

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű
Zrt. előterjesztését, a Bérleti-üzemeltetési szerződést és határozat-tervezetet, melyek másolatát a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az
előterjesztésnek megfelelően hozza meg a határozatát.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

 Hozzászólás:
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Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.

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

51/2022.(VII.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:   
1./ Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Homokbödöge

Község Önkormányzata, mint az SZ02 víziközmű-rendszer tulajdoni hányaddal
rendelkező résztulajdonosa bérleti üzemeltetési szerződést köt a Pápai Víz- és
Csatornamű  Zrt.-vel.  Az  üzemeltetési  jogviszony  pályázat  nélküli
szerződéskötéssel  jött  létre,  mivel  Homokbödöge  Község  Önkormányzata
tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-ben.
A bérleti üzemeltetési szerződés a Magyar-Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal által kiadott működési engedély után lép hatályba. 

2./ Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert,  hogy  a  „Bérleti-üzemeltetési  szerződést”  és  annak  esetleges
módosításait aláírja.

A Bérleti-üzemeltetési szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
              Kelemen László jegyző

2./  N a p i r e n d  :  Közalapítványok 2021. évi működéséről szóló Beszámoló és Független
könyvvizsgálói jelentés

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

a) „Hátrányos helyzetű homokbödögei gyermekekért” Közalapítvány

Farkas  Árpád polgármester előterjesztésében  részletesen  ismerteti  a  „Hátrányos  helyzetű
homokbödögei  gyermekekért”  Közalapítvány  2021.  évi  működéséről  szóló  Beszámolót  és
Független  könyvvizsgálói  jelentést,  melyek  másolatát a  képviselő-testület  tagjai  előzetesen
megkapták,  tanulmányozhatták.  Javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  Beszámolót  és
Független könyvvizsgálói jelentést fogadják el.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Lovászi  Gábor  képviselő  támogatja  a  Beszámolót  és  Független  könyvvizsgálói  jelentés
elfogadását.

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

52/2022.(VII.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:   
Homokbödöge  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  „Hátrányos
helyzetű homokbödögei gyermekekért” Közalapítvány 2021. évi működéséről 
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szóló Beszámolót és Független könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
A Beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. augusztus 12.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
              Kelemen László jegyző

b) „Homokbödögéért” Közalapítvány

Farkas  Árpád polgármester előterjesztésében  részletesen  ismerteti  a  „Homokbödögéért”
Közalapítvány 2021. évi működéséről szóló Beszámolót és Független könyvvizsgálói jelentést,
melynek  másolatát a  képviselő-testület  tagjai  előzetesen  megkapták,  tanulmányozhatták.
Javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  Beszámolót  és  Független  könyvvizsgálói  jelentést
fogadják el.

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:

53/2022.(VII.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:   
Homokbödöge  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
„Homokbödögéért”  Közalapítvány 2021. évi  működéséről  szóló Beszámolót  és
Független könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
A Beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. augusztus 12.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
              Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d  : Pályázat kiírás – Homokbödöge Óvoda óvodavezetői álláshelyére
E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy eltelt egy év, az óvodavezetői
állásra  újból  ki  kell  írni  a  pályázatot.  Ezt  követően  részletesen  ismerteti  a  pályázati  kiírást,
melynek másolatát  a  képviselő-testület  tagjai  előzetesen  megkapták,  tanulmányozhatták.
Javasolja a képviselő-testületnek a pályázati kiírás elfogadását.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

György Balázs képviselő támogatja a pályázati kiírás elfogadását.
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Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján,  5  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

54/2022.(VII.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:   
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Homokbödöge
Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) óvodavezetői munkakör betöltésére
a Pályázati kiírást elfogadja.
A Pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja  a  tisztségviselőket,  hogy  az  érintetteket  a  döntésről  értesítsék,  s  a
Pályázati kiírás megjelentetéséről gondoskodjanak.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
              Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d  : Homokbödöge Óvoda intézményvezetője helyettesítése
E l ő a d ó :        Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)

Farkas  Árpád polgármester részletesen ismerteti  az  előterjesztést,  melynek  másolatát  a
képviselő-testület  tagjai  előzetesen  megkapták,  tanulmányozhatták.  Javasolja,  hogy  az
előterjesztésnek megfelelően, hozza meg a határozatát a képviselő-testület.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Obermayer Rita képviselő kérdezi, hogy miért évente kell meghosszabbítani a megbízást?

Válasz:

Kelemen  László  jegyző  válaszában  elmondja,  hogy  azért  kell  évente  meghosszabbítani  a
megbízást, mert az óvónőnek lejár a megbízatása, s a vezető óvónői munkakör nincs betöltve. Az
óvónő  a  pályázatát  még  nem  tudja  a  munkakörre  benyújtani,  mert  nincs  meg  a  vezetői
végzettsége. Csak akkor lehet kinevezni, ha megszerezte ezt a végzettséget is.

Hozzászólás:

Obermayer Rita képviselő kérdezi, hogy mikor végez a vezetőképző iskolával az óvónő?

Válasz:

Németi Zsuzsanna óvónő válaszában elmondja, hogy jövő júniusban fog végezni az iskolával.

Hozzászólás:

Rajkovics Attila alpolgármester kérdezi, hogy tanulmányi szabadság jár az óvónőnek?

Válasz:

Németi Zsuzsanna óvónő válaszában elmondja, hogy megegyeztek a polgármester úrral, hogy 
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amikor tanul, nem ír ki szabadságot, ha valamit írásban kell beadni, azt elkészíti otthon, nem él a 
tanulmányi szabadság lehetőségével.

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

55/2022.(VII.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Megállapítja, hogy a Homokbödöge Óvoda (8563 Homokbödöge, Kossuth u.
53.) intézményvezetője álláshelye pályáztatásának időtartama az intézményvezető
tartós távollétének minősül, így az Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatába
foglalt  helyettesítési  rendnek  megfelelően,  az  intézményvezetői  feladatokat
megbízott óvodapedapedagógus látja el.
2./  Az  Óvoda  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  „1.3  Az  intézményvezető
akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje” pontja alapján - az intézményvezető
tartós távolléte miatt – 2022. augusztus 16. napjától 2023. augusztus 15. napjáig
megbízza  Németi  Zsuzsanna  8500  Pápa,  Vaszari  út  67.  sz.  alatti  lakost,
Homokbödöge Óvoda határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező
óvodapedagógusát  az  intézményvezető  teljes  körű  helyettesítése  feladatának
ellátásával. 
3./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. melléklete alapján
megállapítja,  hogy  az  intézményvezető-helyettes  heti  óvodai  foglalkozásainak
száma: 26.
4./   Intézményvezető-helyettesi  pótlékát  -  az  illetményalapja  20  %-ának
megfelelően – 36.540,-Ft összegben állapítja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
              Kelemen László jegyző

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

Farkas  Árpád polgármester előterjesztésében  elmondja,  hogy  a  Csót  Jövőjéért  Alapítvány
Bakonyaljai Ízek Konyhája 2022. július 11. és 2022. július 22.napjáig leállt, ezért erre az időre, a
homokbödögei  rászoruló  iskolás  gyermekek  szünidei  étkeztetésére,  valamint  a  szociális  és
vendég étkeztetésre megállapodást kötött  a Kék Delikát Kft-vel, akik vállalták az étkeztetést.
Ugyanez ok miatt az óvoda intézményvezetője is megállapodást kötött erre az időre az óvodás
gyermekek étkeztetésére.

a) Homokbödögei rászoruló iskolás gyermekek szünidei étkeztetése

Farkas  Árpád polgármester előterjesztésében  részletesen ismerteti  a homokbödögei
rászoruló iskolás gyermekek szünidei étkeztetésére kötött Megállapodást, melynek másolatát
a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Megállapodást hagyják jóvá.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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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:

56/2022.(VII.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:   
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kék Delikát Kft-
vel (8553 Lovászpatona,  Kossuth u. 156.) kötött,  2022. június 23. napján kelt,
homokbödögei rászoruló iskolás gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos
Megállapodást jóváhagyja.
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. augusztus 12.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
              Kelemen László jegyző

b) Homokbödögei szociális és vendég étkeztetés

Farkas  Árpád polgármester előterjesztésében  részletesen ismerteti  a homokbödögei
szociális és vendég étkeztetésre kötött Megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület
tagjai  előzetesen  megkapták,  tanulmányozhatták.  Javasolja a  képviselő-testületnek,  hogy a
Megállapodást hagyják jóvá.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Lovászi Gábor képviselő egyetért a megállapodás jóváhagyásával.

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

57/2022.(VII.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:   
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kék Delikát Kft-
vel (8553 Lovászpatona,  Kossuth u. 156.) kötött,  2022. június 23. napján kelt,
homokbödögei  szociális  és  vendég  étkeztetéssel  kapcsolatos  Megállapodást
jóváhagyja.
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. augusztus 12.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
              Kelemen László jegyző

c) Óvodás gyermekek étkeztetése

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében  részletesen ismerteti a homokbödögei óvodás
gyermekek étkeztetésére kötött  Megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Megálla-
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podást hagyják jóvá.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.

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

58/2022.(VII.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:   
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Homokbödöge
Óvoda  (8563  Homokbödöge,  Kossuth  u.  47.)  és  a  Kék  Delikát  Kft  (8553
Lovászpatona,  Kossuth  u.  156.)  által  kötött,  2022.  június  23.  napján  kelt,  az
óvodába járó gyermekek étkeztetésével kapcsolatos Megállapodást jóváhagyja.
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. augusztus 12.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
              Kelemen László jegyző

6 . /  N a p i r e n d  :  Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag     
                                      vásárlásához kapcsolódó támogatására                                                   

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

Farkas Árpád polgármester részletesen ismerteti az előterjesztést és a pályázati kiírást, melyek
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy
a  MÁK  közlése  alapján  Homokbödöge  max.  58  m3  tűzifát  igényelhet.  Önrész:  73.660,-Ft.
Javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  az  önkormányzat  tüzelőanyag  igénylését  foglalják
határozatba.
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket. 

Hozzászólás:

Rajkovics Attila  alpolgármester támogatja  a  polgármester  úr javaslatát.  Elmondja,  hogy az
Önkormányzatnak a szociális célú tűzifa önrészén kívül a szállítási költséget is vállalni kell.

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

59/2022.(VII.28.)  Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének     határozata:   
Homokbödöge  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi
önkormányzatokért  felelős  miniszter  –  az  államháztartásért  felelős  miniszter
egyetértésével – által  meghirdetett  „A települési  önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag  vásárlásához  kapcsolódó  támogatására”,  58  erdei  m3 maximálisan
igényelhető keménylombos tűzifa mennyiségre benyújtja igényét.
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Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 73.660,-Ft
önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja.
Az  önkormányzat  vállalja,  hogy  a  szociális  célú  tűzifában  részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.
Utasítja  a tisztségviselőket,  hogy az igénylés  határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Határidő: 2022. augusztus 31.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
              Kelemen László jegyző

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

Hozzászólások:

Obermayer  Rita  képviselő  hozzászólásában  elmondja,  hogy  a  „Homokbödöge  Közélet”
Facebookos  csoportba  szeretett  volna  feltölteni  közérdekű  információkat,  de  nem  találta  a
csoportot. Annak idején Pálffyné Süle Zsuzsanna közművelődési munkásként hozta létre ezt a
csoportot. Németh Anett, Szemerei Adél és ő kapott jogosultságot az adatok feltöltésére, amit
most  valószínű,  hogy  Zsuzsanna  letiltott.  Javasolja,  hogy  regisztráljanak  új  profillal,  amit  a
mindenkori vezetőség tulajdonába adjanak.

Farkas  Árpád polgármester  elmondja,  hogy a  csoportban  rengeteg  anyag van,  amit  nehéz
pótolni, illetve áttenni az újra. Ő vállalja, hogy beszél Zsuzsannával ez ügyben.

György Balázs  képviselő  elmondja,  hogy Szemerei  Adélnak még van jogosultsága,  le  tudja
szedni a képeket. Körülbelül 700 db kép van, amit gyorsan le lehetne szedni, csak a probléma az,
hogy a csoport ismerőseinek kellene a neve, hogy ismét be tudják Őket jelölni.

Obermayer Rita képviselő elmondja, hogy egyszerűbb lenne, ha átírnák az email címet, s ezt
használnák a Zsuzsa email címe helyett.

Farkas Árpád polgármester  azt javasolja majd Zsuzsannának a „Homokbödöge Közélet”-ből
szálljon ki, ezt a nevet ne birtokolja.

György Balázs képviselő  azt is megoldásnak tartaná, ha Zsuzsanna az saját dolgait törölné a
csoportból és átadná az önkormányzatnak.

Rajkovics  Attila  képviselő  elmondja,  hogy  a  Homokbödöge  név  használatát  engedélyezni
kellett volna a képviselő-testületnek.

Farkas  Árpád  polgármester  elmondja,  hogy  beszél  Zsuzsannával  és  a  jövő  hét  elejére
megpróbál egy találkozót szervezni Zsuzsanna és a képviselő-testület között. Jó lenne az ügyet
békésen 
megoldani.

Németi  Zsuzsanna  óvónő elmondja,  hogy  nekik  is  ilyen  problémájuk  volt  az  óvodai  zárt
csoportban, de sikerült azt is békésen lerendezni. Elmondja továbbá, hogy Ő is szeretett volna
feltenni több óvodai eseményről képet, ami nem sikerült. Ezeken az eseményeken mindig kikéri
a szülők hozzájárulását, hogy közzé tehesse.
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Farkas Árpád polgármester  elmondja,  hogy az önkormányzat  is  minden rendezvény elején
kihirdeti, hogy hang- és képfelvétel készül a rendezvényen.
Obermayer Rita képviselő  elmondja, hogy a megbeszéltek szerint testvére, Obermayer Réka
elkezdte a temetőben lévő urnafal megfestését. Az idézet már elkészült, amely mellé a három
egyház jelképe fog még felkerülni. Elhozta a látványrajzot, amit szeretne, ha megnéznének.

Rajkovics  Attila  alpolgármester  hozzászólásában  elmondja,  hogy  Bogdán  Krisztiánt  meg
kellene  kérni,  hogy  a  postakertben  legelő  birkáját  kösse  meg,  mert  már  több  autóst  is
megijesztett, mivel kiment az útra.

Farkas Árpád polgármester ígéri, hogy beszél ez ügyben Bogdán Krisztiánnal.

Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 35 perckor bezárja.

Kmf.

Farkas Árpád     Kelemen László
                            polgármester                                                             jegyző
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