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H o m o k b ö d ö g e  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 16. napján 18 órakor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 16. 

napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri hivatal tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Rajkovics Attila alpolgármester, 

György Balázs, Rózsás Hajnalka, és Obermayer Rita képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Németh Anett jkv. vezető 
- Banai Endre Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság Elnöke 
- Obermayer Józsefné költs. főea. 
 

A lakosság részéről megjelent polgár: 4 fő. 
 
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, mert az 5 képviselő közül mindenki jelen van, az ülést megnyit-
ja.  
 
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./ Homokbödöge Község Önkormányzat a személyes gondoskodást Farkas Árpád 
     nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megálla- polgármester 
     pításáról szóló 2/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete módosítása                                                                         
 
2./ Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI Farkas Árpád                                   
     Intézményi Tanácsába delegálás polgármester 
 
3./ Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság beszámolója Farkas Árpád                                         
 polgármester   
 
4./ Homokbödögei Kamara Néptánc Fesztivál megrendezése 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 következő határozatát: 

 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz- 
tésben 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 képviselő-testületnek 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 határo-
zata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
a jelentést a 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 
és 106/2019.(XII.2.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Farkas Árpád polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, 
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 16 fő részére 
rendkívüli települési támogatás megállapítása; 4 fő részére tanévkezdési települési támogatás 
megállapítása; 2 fő részére gyermekétkeztetési települési támogatás megállapítása, 1 fő 
kérelmének elutasítása; 10 fő részére családi települési támogatás megállapítása, 1 fő 
kérelmének elutasítása; 1 fő lakhatási települési támogatás kérelmének elutasítása; 1 fő 
részére szociális étkeztetés megállapítása. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalásá-
ra.  
 

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 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 elmondja, hogy az óvoda vezetője jelezte, 
hogy az élelmiszer alapanyagok és az üzemanyagárak emelkedése miatt az étkezési térítési 
díjak emelése elkerülhetetlen. Ezt követően részletesen ismerteti a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-
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tervezet előterjesztését és a rendelet-tervezet, melyeket a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Obermayer Józsefné költs. főea. hozzászólásában elmondja, hogy a rendelet-tervezetben a 
térítési díjakon 50,-Ft-ot emeltek, kivéve a szociális étkezést, melynél 20,-Ft emelés történt, 
ugyanis az állami támogatás is emelkedett 39 Ft-tal. Ezek az emelések még nem számokkal 
alátámasztott díjak, mert a tavalyi év zárszámadása még nem történt meg, igazán pontos ada-
tot csak azután tud mondani. Ez március, április környékén várható. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a kenyér, péksütemény, zöldég, hús, üzemanyag árak 
drasztikusan emelkedtek, emiatt kell módosítani a térítési díjakat is. 
 
Obermayer Józsefné költs. főea. elmondja, hogy a rezsiköltség és a munkabér is emelkedett. 
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy ha most nem emelnek díjat, 
akkor egyszerre kell majd nagyobb összeget emelni. Ha következő testületi ülésen az látszik, 
hogy lényegesen eltér mínuszba, akkor lehet lefele is módosítani a díjakon. 
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, a rendeletből látja, hogy a homokbödögei iskolásoknak 
magasabb az étkezési térítési díja, mint a vidékieknek, aminek az az oka, hogy a nem homok-
bödögei gyermekek támogatást kapnak. Kérdezi, hogy ezen nem kellene-e változtatni, hiszen 
a homokbödögei gyermekeket sem támogatják más iskolákban. Szerinte az adott önkormány-
zatnak kellene támogatnia a saját gyermekét. 
 
Obermayer Józsefné költs. főea. elmondja, hogy a homokbödögei gyermekek étkezési térí-
tési díj támogatást kapnak az önkormányzattól, így összességében kb. ugyanannyit fizetnek, 
mint a nem homokbödögeiek. Rita szerint a vidékieknek alacsony a térítési díja. 
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, véleménye szerint az önkormányzat szociális keretét el 
lehetne költeni olyan támogatásokra is, ami helyi lakosokat érint. 
 
Rózsás Hajnalka képviselő elmondja, hogy összességében ugyanannyit fizetnek a gyerekek. 
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, hogy így a szociális keretet idegen gyerekek támogatá-
sára használják fel. 
 
Obermayer Józsefné költs. főea. elmondja, hogy 24 iskolásból 7 gyermek vidéki. 
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy ez a rendeleti szabályozás 
nyilván iskolamegtartó célzattal született. A vidéki tanulóknak azért lett kevesebb térítési díj 
megállapítva, mert az önkormányzat szociális keretéből a homokbödögei gyerekek kapnak 
támogatást, így a tanulók egyformán fizetnek. 
 
Áldozó Péter pápai lakos hozzászólásában elmondja, hogy 2015. óta él ez a rendelet, de szo-
ciális keretet nem lehet más lakosra felhasználni, csak helyire. 
 
Rózsás Hajnalka képviselő elmondja, ha ez a rendeleti szabályozás iskolamegtartó célzattal 
született, akkor ő a rendelet-tervezet elfogadását támogatja. 
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Obermayer Rita képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a gyermekes családokat elég 
sok módon támogatja az állam, nem biztos, hogy az önkormányzatnak kellene a nem helyi 
lakosokat támogatni, ráadásul a díjak emelése bevétel növekedést jelentene az önkormányzat 
számára. 
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, mérlegre kell tenni: havonta az a 
pár tízezer forint plusz ér-e az önkormányzatnak annyit, hogy esetleg elveszítsük a vidéki 
gyerekeket. Szavazásra teszi fel Obermayer Rita képviselő javaslatát: Ki támogatja azt, hogy 
a reendelet-tervezetben a homokbödögei és nem homokbödögei iskolás étkezőknek azonos 
legyen a fizetendő étkezési térítési díja? 
 
Farkas Árpád polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy 2 igen és 3 nem szava-
zattal nem támogatta a rendelet-tervezet módosítására tett javaslatot a képviselő-testület. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester javasolja, hogy a szociális étkezők térítési díját is – a többi 
emeléshez hasonlóan – 50,-Ft-tal emeljék fel, mert nem fognak kijönni a konyhai költségek-
ből. 
 
György Balázs képviselő támogatja az alpolgármester úr javaslatát. 
 
Rózsás Hajnalka képviselő szintén egyetért a javaslattal. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

1/2020.(I.29.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 2/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI 

Intézményi Tanácsába delegálás 
   E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Ugodi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanács 
elnöke előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pedagógus végzettségű 
Obermayer Rita képviselőt delegálja az Intézményi Tanácsba. Megkérdezi Obermayer Rita 
képviselőt, hogy delegálása esetén vállalja-e a feladatot? 
 
Válasz: 
 
Obermayer Rita képviselő igennel válaszol a kérdésre. 
 
Farkas Árpád polgármester kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások:  
 
György Balázs képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester szintén támogatja a javaslatot. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

1/2020.(I.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8564 
Ugod, Petőfi u. 54.) Intézményi Tanácsába Obermayer Rita Homokbödöge, 
Kossuth u. 114/A. sz. alatti lakost, Homokbödöge Község Önkormányzata 
képviselőjét delegálja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

                        
 
3./ N a p i r e n d :  Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság beszámolója 
  E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester    
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében felkéri a Bizottság elnökét, Banai Endrét, 
hogy beszámolóját tartsa meg.  
 
Banai Endre Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság elnöke előterjesztésében el-
mondja, hogy 2016. decemberében alakult meg a helyi Értéktár Bizottság azzal a céllal, hogy 
az általuk értéknek gondolt dolgokat összeírják a faluban. Csoportosították az értékeket. Az 
első csoportba az épített értékek tartoznak, mint a település legrégebbi épületei, a templomok, 
az eredeti állapotukban fennmaradt parasztházak, valamint az iskola épülete és a Művelődési 
Ház. Másik csoportba tartoznak a szellemi, kulturális értékek, a Művészeti Alapiskola néptánc 
és képzőművészeti tagozata, evangélikus, református, katolikus gyülekezetek irattárai, anya-
könyvei, kulturális rendezvények, közterületen található emlékművek. A természeti értékek is 
külön csoportot alkotnak, mint pl. az iskola udvarán álló öreg tölgyfa. Fontosak a régi falusi 
élettel, gazdálkodással kapcsolatos iratok, tárgyak, fényképek. A begyűjtendő értékeket vala-
hova el kell majd helyezni, aminek jelentős anyagi vonzata lesz. Bejelenti, hogy megrendült 
egészségi állapotára való tekintettel, a továbbiakban nem kíván részt venni az Értéktár Bizott-
ság munkájában. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád polgármester kérdezi, hogy a posta melletti épület be lesz fejezve, vagy az 
értékek egy részének őrzésére lesz csak alkalmas a helyiség, mi az elképzelése az Értéktár Bi-
zottságnak? 
 
Válasz: 
 
Lukács Katalin  Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság tagja válaszában elmondja,  
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arról volt szó, hogy a posta melletti épület ideiglenes gyűjtőhely lesz, be lesz rendezve egy 
konyha helyiség és egy szoba. A felújításnak idővel vége szakadt, mert mindig máshova kel-
lett a pénz. Abban egyetértenek, hogy falumúzeumnak alkalmatlan az épület, de értékgyűjtő 
helyiségnek jó lenne. 
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Árpád polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő parasztház jó lenne, ott kellene kialakítani falumúzeumot, vagy tájházat, azonban 
először utána kell nézni, melyiknek, milyen jogi feltételei vannak. 
 
Lukács Katalin  Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság tagja elmondja, hogy renge-
teg tárgyi anyagot gyűjtöttek már össze, azonban nincs hely a tárolásukra. Korábban volt már 
róla szó, hogy ha a nyugdíjasok a hivatal épületében tartanák az összejöveteleiket, akkor a 
mostani helyiségük felszabadulna. Felvetődött, hogy ha az önkormányzatnak lenne annyi tő-
kéje, hogy a turistaház végét vakolással, festéssel befejezné, azt is szépen ki lehetne alakítani, 
és úgy még másra is lehetne használni, pl. nyugdíjas klubnak. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, a turistaház bővítésének eredetileg az volt a célja, 
hogy 35-40 főt tudjanak fogadni. Viszont, ha egy-két helyiségben tájház kerül kialakításra, 
akkor a turistaház bővítés ügyében nem tudnak előbbre lépni. Nemrég volt pályázat a turista-
ház befejezésére, de az önkormányzat nem tudta bevállalni a magas önrészt és a szigorú elő-
írások teljesítését. 
 
Banai Endre Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság elnöke kérdezi, hogy mennyire 
van kihasználva a turistaház? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy közben-közben jönnek azért vendé-
gek, de nincs nagyon kihasználva. Pár éve rendszeresen voltak vendégek, amikor az építkezé-
sek zajlottak. 
 
Hozzászólások: 
 
Banai Endre Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság elnöke elmondja, hogy a turis-
taház utca felőli helyisége is alkalmas lehet falumúzeumnak. 
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy akkor át kellene alakítani a turistaházat, mert a 
vizesblokk az első részben van. 
 
Horváth Rozália homokbödögei lakos kérdezi, mi az esély arra, hogy az önkormányzat tá-
mogatást nyer a turistaház befejezésére? Annak, hogy üresen áll a hátsó rész, nincs értelme. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, nem lehet tudni, mikor írnak ki rá pályá-
zatot. Elmondja, hogy a Modern Falvak Program keretében a Kossuth utcai járda felújításra 
nyert az önkormányzat 5 millió forintot, a többi pályázat azonban elutasításra került. 
 
Hozzászólások: 
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Rajkovics Attila alpolgármester véleménye szerint először az összegyűjtött értékek tárolását 
kellene megoldani, nehogy tönkremenjenek. 
 
Lukács Katalin  Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság tagja elmondja, ha a közel-
jövőben nem lehet arra számítani, hogy pályázat segítségével be legyen fejezve, akkor akár 
társadalmi munkában is, de ki lehetne alakítani tárolás céljára a hátsó részt. 
 
Horváth Rozália homokbödögei lakos kérdezi, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő, 
Kossuth utcai, régi parasztház milyen állapotban van? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, meg kell nézni, mert nincs olyan állapot-
ban, hogy ne lehessen vele valamit kezdeni. Bár nagy ráfordítással, de azért rendbe lehet ten-
ni. 
 
Hozzászólás: 
 
Horváth Rozália homokbödögei lakos kérdezi, hogy a posta melletti önkormányzati épüle-
tet értéktárolónak nem lehetne használni? 
 
Válasz: 
 
Rajkovics Attila alpolgármester válaszában elmondja, ha csak értéktárolónak kell az épület, 
akkor nem muszáj bevakolni és frissen meszelni. Meg kell nézni. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, az épület külső részét be kell pucolni, a 
lépcsőt meg kell szüntetni, mert a falu egyik csúfja az a rész. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság Beszámolóját fogadják el. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

2/2020.(I.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Banai Endre, a 
Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság elnökének az Értéktár Bizottság 
munkájáról szóló Beszámolóját elfogadja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
4./ N a p i r e n d : Homokbödögei Kamara Néptánc Fesztivál megrendezése 
  E l ő a d ó : Farkas Árpád polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat hagyomá-
nyosan, az idén is megrendezi Homokbödögei Kamara Néptánc Fesztivált, amely már a 10. 
lesz. Ezért jubileumi műsort terveznek, amelyhez Kovács Norbert (Cimbi) segít anyagi támo-
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gatást szerezni. A rendezvény időpontját előre meg kell határozni, hogy lehessen tervezni, a 
szervezést időben el lehessen indítani. November 14-i időpont javasolja a Fesztivál megren-
dezésre. 
 
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: 
 

3/2020.(I.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. november 14. 
napján, Homokbödögén megrendezi a Homokbödögei Kamara Néptánc 
Fesztivált. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. január 31. 
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) Adatvédelem-GDPR 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679(2016. április 27.) rendelete, 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény kötelezően előírja az önkormányzatoknak, intézményeknek az adatvédelmi 
tárgyú dokumentumok elkészítését, honlapra feltöltését, valamint az adatvédelmi tárgyú 
panaszok kivizsgálását. Ezt követően részletesen ismerteti dr. Sandl Judit adatvédelmi jogász 
Árajánlatát és a szerződés-tervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Árajánlatot 
fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások:  
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy az önkormányzatok részére millió 
Ft feletti árajánlatok érkeztek, eddig ezért nem tudtak lépni az önkormányzatok. Ez az ár-
ajánlat nagyon kedvező, töredéke a korábbiaknak. Ebben az összegben az ügyvédnő a ki-
sebb jelentőségű ügyekben konzultációt, jogi tanácsadást nyújt. 
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, hogy szerinte ez a téma nagyobb hírverést kapott, mint 
ami valójában megillette volna. Kérdezi, hogy szükséges-e ehhez egy külső személy bevoná-
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sa? Nagyon sok minta áll rendelkezésre, azokat át lehetne írni. Magasnak tartja ezt az össze-
get. 
 
Rózsás Hajnalka képviselő hozzászólásában elmondja, hogy óriási hírverést kapott ez a té-
ma. Az emberek pontosan tudják a jogaikat azzal kapcsolatban, ha az e-mail címét, telefon-
számát bárki, bármilyen módon felhasználja, kezeli. Az emberek ezzel vissza is élnek, felje-
lentést tesznek, panasszal fordulnak a hatóságokhoz. Ezeknek az utólagos kezelése, vizsgálga-
tása lehet, hogy sokkal többe kerül, mint ez az egyszeri díj. Az adatvédelmi jogász ezzel a 
szerződésével, az abban foglalt összeggel felelősséget vállal azért, hogy az önkormányzat 
minden feltételnek eleget tesz a személyiségi jogok kezelésében. Támogatja a polgármester úr 
javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Obermayer Rita képviselő kérdezi, hogy belső kereteken belül nem tudják ezeket a doku-
mentumokat összeállítani? 
 
Válasz: 
 
Rózsás Hajnalka képviselő válaszában elmondja, hogy biztosan el lehet készíteni „házon 
belül” is a dokumentumokat, de ki vállalja a felelősséget, ha bírósági perre kerül sor? 
 
Hozzászólások:  
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy ha tudnak olyan személyt, aki olcsóbban meg-
csinálja, ugyanezeket a feladatokat ellátja és ezekért a felelősséget vállalja, akkor nézzenek 
utána. 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a szerteágazó hivatali munkánál az 
ügyfelek fogadása miatt rengeteg olyan eset fordulhat elő, ahol személyes adatokat kezelnek, 
ezeket részletesen le kell szabályozni. Ha esetleg kényes adatvédelmi panaszos ügyre kerül 
sor, az adatvédelmi jogász segíteni fog.  
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy 130 ezer forint is nagy pénz, viszont ott van 
mögötte az a fajta biztonság, amire szüksége van az önkormányzatnak. 
 
Rajkovics Attila alpolgármester kérdezi, hogy mennyi időre szól ez a szerződés? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a szerződés annak szerződésszerű teljesí-
téséig szól. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, 1 szavazat ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

4/2020.(I.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Sandl Judit 
(1147 Budapest, Lőcsey u. 93/B.) 2020. január 13. napján kelt, az 
önkormányzat adatvédelmi feladataival kapcsolatos, bruttó 130.000,-Ft 
összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 
Az Árajánlat és a Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Rákóczi Szövetség támogatás elszámolása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Rákóczi Szövetség 
támogatás elszámolását, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
György Balázs képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

5/2020.(I.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csáky Csongor 
elnök által képviselt Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1.) 
2019. december 18. napján kelt, 2019. évi támogatás Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
c) Rákóczi Szövetség támogatás kérelme 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Rákóczi Szövetség 
támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szövetség részére 5.000,-Ft 
támogatást állapítsanak meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Rajkovics Attila alpolgármester egyetért a javasolt támogatással. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

6/2020.(I.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csáky Csongor 
elnök által képviselt Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1.) 
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részére, a Magyar Iskolaválasztási Program megvalósítására 5.000,-Ft 
támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
d) Medicopter Alapítvány elszámolása 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Medicopter Alapítvány 
támogatás elszámolását, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Rajkovics Attila alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

7/2020.(I.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rédei Lászlóné 
elnök által képviselt Medicopter Alapítvány (1083 Budapest, Rákóczi út 51.) 
2019. november 13. napján kelt, 2019. évi támogatás Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
e) Medicopter Alapítvány támogatás kérelme 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Medicopter Alapítvány 
támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Alapítvány részére 15.000,-Ft 
támogatást állapítsanak meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Obermayer Rita képviselő egyetért a javasolt támogatással. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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8/2020.(I.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rédei Lászlóné 
elnök által képviselt Medicopter Alapítvány (1083 Budapest, Rákóczi út 51.) 
részére, sürgősségi táska beszerzésére 15.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
f) Pénzeszköz átadásról megállapodás 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjai tandíja kifizetését az önkormányzat az előző ülésén átvállalta. A pénzeszköz átadásról 
készült egy Megállapodás a Pápai Tankerületi Központtal, melyet aláírt. Ezt követően 
részletesen ismerteti a Megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Megállapodást hagyja jóvá a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
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: 
 

9/2020.(I.16.) 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 (8564 Ugod, Petőfi u. 54.) 
homokbödögei diákjai 2019/2020. tanév I. félévi térítési díjainak átvállalásával 
kapcsolatos, 2019. december 19. napján kelt, pénzeszköz átadásról szóló 
Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
g) Honlap karbantartási szerződés 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Piller Zsolt szolgáltató 
megküldte a homokbödögei honlap karbantartásával kapcsolatos szerződését. Ezt követően 
részletesen ismerteti a Vállalkozási szerződést, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Javasolja, hogy a Vállalkozási szerződést fogadja el a képviselő-testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Rózsás Hajnalka képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

10/2020.(I.16.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Piller Zsolt (8564 
Ugod, Kossuth u. 30.) 2020. január 17. napján kelt, az önkormányzat 
honlapjának karbantartásával kapcsolatos, bruttó 7.000,-Ft/hó összegű 
Vállalkozási szerződés-tervezetét elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 
A Vállalkozási szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

        Határidő: 2020. január 31. 
        Felelős: Farkas Árpád polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 
 
h) Halgazdálkodási jog megadása és halgazdálkodási vízterület nyilvántartásba vétele 
 
Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy korábban már jelezte egy 
társaság az igényét arra, hogy a két, használaton kívüli, önkormányzat tulajdonában lévő 
téglagyári gödör horgászható legyen. Most újra kérték, hogy a szükséges jogi háttere legyen 
meg ennek a tevékenységnek. A megyei kormányhivataltól először olyan tájékoztatás 
érkezett, hogy egyszerű lesz az engedélyeztetés menete. Az egyik feltétel, hogy a helyszín ne 
legyen természetvédelmi területté nyilvánítva, aminek meg is felelt a terület. Azonban a 
vízterületről szaktervezővel kell készíttetni szakbemutatást, amit csak megfelelő iskolai 
végzettséggel rendelkező szakmérnök csinálhat. Négy mérnöktől kért árajánlatot, amiből 
kettő már meg is küldte, kb. 200 ezer forint lenne a szaktervezői díj. Ezen kívül geodéziai 
földmérést is kell végezni, ami max. 120 ezer forint. Véleménye szerint a többi árajánlatot is 
meg kell várni. Ha sikerül teljesíteni a feltételeket, haszonbérbe lehet adni a tavat a 
horgászoknak, kb. 10-15 ezer forintért évente. A horgászoknak társadalmi megbízatású halőrt 
kell foglalkoztatni. Ha nem járják végig ezt a jogi procedúrát, akkor is megkapják a halászati 
jogot, de az őshonos halakat nem szabad kifogni, vissza kell dobni őket. Csak a nem őshonos 
halak vihetők haza, amit a fogási naplóba be kell írni. Ezeknek a szabályoknak a megszegése 
komoly büntetéssel jár, s a halászati hatóság fokozottan ellenőrzi. Ezt követően részletesen 
ismerteti Lukács Alexandra vadászati és halászati szakügyintéző halgazdálkodási jog 
megadása és halgazdálkodási vízterület nyilvántartásba vétele tárgyában kiküldött 
tájékoztatását. Javasolja e napirend elnapolását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Obermayer Rita képviselő elmondja, hogy szívesen felveszi az ismerősével a kapcsolatot, 
hátha tud ez ügyben segíteni. A polgármester úr javaslatával egyetért. 
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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 önkormányzat 
tulajdonában lévő 2 db téglagyári gödörrel kapcsolatos halgazdálkodási jog 
megadása és halgazdálkodási vízterület nyilvántartásba vétele napirendi pont 
tárgyalását elnapolja. 
 

 
Farkas Árpád polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások:  
 
Banai Endre Homokbödöge Települési Értéktár Bizottság elnöke elmondja, hogy már ta-
valy is tett bejelentést a falu közigazgatási területén található életveszélyes, elhanyagolt ku-
takkal kapcsolatban, de mivel tudomása szerint semmi nem történt az ügyben, ismét megteszi 
a bejelentést. Jó lenne minél előbb, valamilyen módon megoldani ezeknek a lefedését, mielőtt 
komolyabb baj nem történik. 
 
Farkas Árpád polgármester kéri, hogy Banai Endre menjen ki velük, azonosítsák be és kar-
rózzák ki a helyeket. 
 
Rózsás Hajnalka képviselő kérdezi – mivel érkezett hozzá egy ilyen kérdés -, hogy tervez-e 
az önkormányzat falusi disznóölést, mert lenne rá igény? 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy tervei szerint havonta egyszer meg-
beszélést fog tartani a testület, ott átbeszélik az éves tervet, többek között a közművelődési 
feladatokat ellátó Szemerei Adél által összeállított éves kulturális rendezvény programot is. 
 
Hozzászólások:  
 
Rózsás Hajnalka képviselő kéri, hogy a következő ülésen beszélgessenek a Hátrányos hely-
zetű homokbödögei gyermekekért közalapítványról, annak tevékenységéről, terveiről. 
 
Lukács Katalin  Települési Értéktár Bizottság tagja hozzászólásában elmondja, hogy min-
den év nyarán egyhetes alkotótábort szervez a képzőművészeti tagozatra járó gyerekeknek. 
Idén szeretnék ezt a tábort a homokbödögei turistaházban tartani. Érdeklődik, hogy mennyit 
kellene fizetni a táborozásért? Elmondja, hogy az étkezést a Homokbödöge Óvodában szeret-
nék igénybe venni. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester kéri, hogy Lukács Katalin a következő ülésre állítson össze egy 
kérelmet, melyben leírja a táborozás részleteit. Ő azt fogja javasolni, hogy a képviselő-testület 
díjmentesen bocsássa rendelkezésre ehhez a táborozáshoz a turistaházat. 
 
Hozzászólások:  
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Kelemen László jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Adászteveli Közös Önkormány-
zati Hivatalnál dolgozó Kiss Kornél informatikus 2019. december 31. napjával felmondta a 
hivatallal kötött szerződését, mert máshol helyezkedett el. Két személytől is kért árajánlatot, 
és a kedvezőbb került elfogadásra. 2020. január 8. napján Radnai Zoltán egyéni vállalkozóval 
kötött szerződést, aki havi bruttó 50.000,-Ft átalánydíjért végzi az informatikai munkát. 
 
Orsós Tibor homokbödögei lakos kérdezi, hogy Ugod és Homokbödöge nem tudna-e össze-
állni, önkéntes tűzoltóságot létrehozni? 
 
Farkas Árpád polgármester kérdezi, hogy van-e, aki vállalja az önkéntes tűzoltóságot? 
 
Válasz: 
 
Orsós Tibor homokbödögei lakos válaszában elmondja, hogy még nem talált ilyen sze-
mélyt. 
 
Hozzászólások:  
 
Farkas Árpád polgármester elmondja, hogy ha pár ember csatlakozna, akkor jelentkezzen 
újra. 
 
Orsós Tibor homokbödögei lakos javasolja a faluban a polgárőrség megalakítását. 
 
Horváth Rozália homokbödögei lakos hozzászólásában elmondja, hogy a turistaház melletti 
házból rendszeresen kiszökik a németjuhász kutya és egyáltalán nem barátságos. 
 
Válasz: 
 
Farkas Árpád polgármester válaszában elmondja, hogy már rendőrségi eljárás folyik a ku-
tya tulajdonosa ellen. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s az ülést 19 óra 59 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 

 
 Farkas Árpád Kelemen László 
                           polgármester                                                             jegyző 
                             


