
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült  Gomba  Község Önkormányzati  Képviselő-testületének 2003. november 18.-án  18 
órai kezdettel megtartott rendkívüli  n y i l v á n o s   üléséről.

Jelen vannak: Kis  József          polgármester,
Tasi Kálmán      alpolgármester,
Erdélyi Zsolt      Fodor Béla,
Lehota Vilmos    Révész György,

                                         Szegedi Csaba     Tasi  Péter
                                         Tóth  József         Tóth  Sándor
                                                    testületi  tagok.

Maczó  Jánosné   körjegyző

Kis József polgármester: Üdvözli a rendkívüli ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat,az ülést 
megnyitja.  Megállapítja,  hogy  az  ülésen  valamennyi  képviselő-testületi  tag  jelen  van,  így  az 
határozatképes.
A mai ülés napirendje a többfunkciós épület megvalósítására benyújtott tervek megtárgyalása.

Gomba Község Önkormányzati Képviselő- testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d

T á r g y :                  E l ő a d ó:

1./ Többfunkciós épület  terveinek  megtárgyalása.                  Polgármester

Kis József polgármester:  Javaslatot tesz a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítőire. Jegyzőkönyv 
hitelesítőknek  Tasi Kálmán alpolgármestert és Tóth József testületi tagot javasolja.

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete  10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
jegyzőkönyv hitelesítőknek   Tasi Kálmán  alpolgármestert  és Tóth József  képviselőt 
e l f o g a d t a.

Kis  József  polgármester:  Ismerteti  a  képviselő  testülettel,  hogy  a  többfunkciós  épület 
ütemezhetőségéhez  Gomba Község Önkormányzatának rövid és középtávú pénzügyi  bevételi terve 
az alábbiak szerint alakul.
2005-2006  évben  várható  az  iskola  épület  kártalanítási  összege,  mely  50.000.000.-Ft,majd  ezt 
követően 2009. januárjában a 898 db. lakáskassza szerződésből /898 x 300.000.-Ft / 269.400.000.-
Ft, a visszaigényelt és tartósan lekötött 15 % összege 26.770.000.-Ft, ez összesen: 296.170.000.-Ft.
Ebből  lejön  a  társulati  hitel  tőke  visszafizetés  összege,mely  183.796.000.-Ft,  így  a  januári 
maradvány 112.374.000.-Ft.
A rövid és középtávú pénzügyi bevételi terv összesen 162.374.000.-Ft.
A többfunkciós épület megvalósítása esetén tehát rövid távon 2005-2006-ig 50.000.000.-Ft, majd 
ezt követően 2009. januárjában 112.374.000.-Ft áll az önkormányzat rendelkezésére. 
Ezekkel a kondíciókkal reális lehetőségünk van a Magyar Fejlesztési Bankon kívül is tárgyalni a 
szükséges hitel felvételéről, hiszen legkésőbb 2006-ban jelentős tőketörlesztést tudunk eszközölni
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az iskola épületéért kapott kártalanításból.
Látható  a  számadatokból,  hogy   2008-ig  nem  jelenthet  gondot  az  önkormányzatnak  a  hitel 
visszafizetés, nem beszélve arról, hogy a moratóriumot is maximálisan ki lehet használni.

Három  terv  érkezett  a  többfunkciós  épülettel  kapcsolatban  és  a   tervek  a  képviselő-testület 
elképzeléseinket  megfelelően  készültek  el.   Tartalmazzák  az  iskola  bővítést,  a  közművelődés 
lehetőségét , a tornacsarnokot és a konyhát. A megépítésük külön, önállóan ütemezhető.

Volt  olyan  tervező  is,  akinek  sikerült  a  műemlékvédelmi  hivatallal  egyeztetni,  ilyen  volt  a 
Hinterland tervezője. Az egyeztetés alapján a műemlékvédelem a konyha és a könyvtár felcserélését 
javasolta. A tervet magát a Műemlékvédelmi Hivatal jónak tartotta, a 4 épület teljesen külön látható 
el közművel, külön üzemeltethetőek önállóan is és így  üzemeltetésre is kiadható a konyha.

A Kis-Zugló kft. által készített terv esetén további egyeztetést kell végezni,mert ez kissé nehezen 
ütemezhető, nehezen illeszthető az elképzelésekbe.

A Volmer Kft. terve még teljes mértékben egyeztetésre szorul.

A maga részéről bátran javasolja a konyha megépítéséhez a hitel felvételét,mivel önállóan meg lehet 
valósítani. Rövid időn belül – március végéig – a tervező szerint ki is vitelezhető, tekintettel arra, 
hogy  50.000.000.-Ft-ból   maga  az  épület  megépíthető.  A  gépészet  és  egyéb  berendezések, 
felszerelések pedig külön szerepelnének, sőt 20 % pótmunkára is  van lehetőség. Ezen összegek 
figyelembevételével nincs szükség közbeszerzésre, ami meggyorsíthatja a kivitelezést.

Tóth Sándor testületi tag: Számára a kiosztott iratból legbiztosabb a 2009 évi pénz. Nem látja 
biztosítottnak az 50.000.000.-Ft-ot sem. 70- 80.000.000.-Ft-ért  konyhát építeni, soknak tartja. Ha 
most hitelt vesz fel az önkormányzat és nem sikerül a címzett támogatás, akkor mi lesz.
Elköltöttünk  már 11.000.000.-Ft-ot a tervekre  feleslegesen, amiért szemrehányást kaptunk. Ezzel 
szerinte hasonló megítélést vívnánk ki magunknak.

Kis  József  polgármester: Az  50.000.000.-  Ft-ot  az  egyházközség  megkapja,  hiszen  erre 
kormányzati döntés született már, és azt átadja az önkormányzatnak. Mindenképpen el kell erről a 
holtpontról mozdulni, mert ha nem indulunk el valamerre, akkor a címzett támogatásra sem tudjuk 
beadni a pályázatunkat.

Tóth Sándor testületi tag: Neki elég sok rossz  tapasztalata van már a vonatkozásban, hogy biztos 
dolgok hiúsultak meg. 

Lehota Vilmos testületi  tag: Köszöni  a  pénzügyi  tájékoztatást,  de kell  lenni  a  testületnek  egy 
koncepciónak  ,mert  lassan  már  válság  kezelésbe  fogunk  átmenni.  Véleménye  szerint  stratégiai 
tervet kellene elfogadni. Tisztázni kellene, hogy mit is akar a testület és ha ez megvan, akkor onnan 
nem lehetne  letérni  senkinek,  mert  ha  közös  döntést  hozunk,  ahhoz  mindenkinek  tartania  kell 
magát.
Úgy látja,  hogy jelenleg  egy átmeneti  időszak  fog  kialakulni,  ezért  gondolkodni  kell  átmeneti 
megoldásokban,  hogy mit hová helyezzünk el annak érdekében, hogy nyugodt szívvel tudjunk az 
utcára kilépni. 

Véleménye szerint minden illetékessel meg kell kötni a szerződést, ezért szeretné, ha ezt a témát 
napirendre vennénk.
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Szegedi Csaba testületi tag: Hallottuk, hogy  Tóth Tiborral a megállapodás folyamatban van, de a 
többi  megállapodást is meg kell kötni. Ha van rá lehetőség, bérelni kellene az ingatlanokat, mert 
megítélése  szerint  jobb  a  bérlet,  mint  a  hitelkamat.  Természetesen  más  a  helyzet,  ha 
lépéskényszerben vagyunk.
A 2005. évi címzett támogatásra a pályázatot mikorra kell beadni, mert ha van időnk, akkor kellene 
még több tervet bekérni annak érdekében, hogy minél jobb esélyünk legyen a címzett támogatásra. 

Kis József polgármester: A bérlet határideje  a konyha esetében 2004. április 1. Ezt követően nem 
lehetséges, ugyanis Tóth Tibor a cégeit már a községbe hozta, be is jelentette és ide akar jönni lakni.
A konyhát tehát  mindenképpen meg kell oldani és arra külön felhívja a figyelmet, hogy a melegítő 
konyha kialakítása is sokba kerül. 

Tasi Kálmán alpolgármester: Tóth Tibornál volt, aki nehezményezte, hogy az önkormányzat még 
nem kereste meg őt. Azt mondta, hogy ragaszkodni fog a 2004.  április 1-i átadási határidőhöz és 
addig egy jelképes összeget akar megállapítani.  Ha azonban április  1-vel  nem kerül átadásra az 
épület, akkor sommás díjat fog meghatározni. Saját célra van szüksége az épületre, mert ide akar 
jönni lakni.
A közbeszerzés véleménye szerint minimum 2 hónap és csak ezután lehet hozzáfogni a munkához, 
ezért úgy gondolja, hogy március 31 -ig nem lesz belőle semmi.
A tűzoltószertár alsó részét jónak tartja melegítő konyhának és a szükséges átalakítást sem tartja 
feleslegesnek. Ha most 80.000.000.- Ft- ot felveszünk, akkor további hitelen nem gondolkodhatunk. 
A címzett  támogatás  kiírása  december  vége-  január  eleje.  Úgy gondolja,  hogy  van esélyünk a 
címzett támogatásra, de azzal is számolni kell, hogy esetleg nem sikerül. Azt azonban  még egyszer 
nem lehet csinálni, amit egyszer más megcsináltunk. 
Véleménye  szerint  a  melegítő  konyhában  kell  dönteni.  Egyetért  Lehota  képviselővel,az  általa 
elmondottakkal.  Konkrétan  azzal,  hogy  egy  koncepciót  kell  kialakítani,  amihez  valamennyi 
képviselő testületi tagnak tartani kell magát.
Ő nem tartja biztosnak, hogy 2006- ra az 50.000.000.-Ft- rendelkezésre fog állni.
A maga részéről nem tartja elfogadhatónak úgy belefogni az építkezésbe, hogy utána nem tudunk 
semmihez hitelt kapni.    

Kis József polgármester: A két hónapra nem lenne szükség, mert először az építési tender kiírása 
történhetne meg 50.000.000.-Ft- os kiviteli költséggel, amihez nem kell közbeszerzés.
Külön kerülne kiírásra a szerkezet és mint mondta 20 %- os hiánypótlásra is van lehetőség. 

Tasi Péter testületi tag:: A közbeszerzési törvény úgy rendelkezik, hogy nettó 10.000.00.- Ft felett 
kötelező a közbeszerzést eszközölni. Tehát semmiképp sem kerülhetjük el a közbeszerzési kiírást.

Tóth József testületi tag: Ő úgy látja, hogy a testület csak álmodozik. Konyhát nem tud csinálni, 
ennek ellenére lépni kell,valahová el kell helyezni a konyhát. 

Révész György testületi tag: Nagyon átgondolta az építkezést.  Lehet hogy úgy tűnik, mintha a 
község fejlődésének ellensége lenne. Azt nem vitatja , hogy fel tud az önkormányzat venni hitelt és 
azt sem, hogy érdemes-e erre a célra, de nagyon fontos arról beszélni, hogy alapvető célokat nem 
tisztázott az önkormányzat,például azt, hogy merre induljon. 
A címzett és céltámogatásokra vonatkozó törvény évenként mást és mást tart fontosnak, más és más 
prioritást jelöl meg.
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Azt  nem  lehet  tudni,  hogy  két-három  év  múlva  mik  lesznek  a  prioritások,  ezért  a  mostani 
ismereteinkre építeni nem lehet, mert az bizonytalan.

Ő  októberben  azt  mondta,  hogy meg  kell  vizsgálni  a  lehetőségét,  hogy hogyan  tudjuk  addig 
megoldani a konyhát, amíg véglegesen nem valósul meg. Ez a megvalósulás lehet májusban, de 
lehet négy év múlva is. A melegítő konyha kialakítása is idő,ezért  árajánlatokat kellene kérni.

Kis József polgármester: Nem tudja, hogy az alpolgármester úr mikor beszélt Tóth Tiborral, de 
személyesen  kereste  meg  az  önkormányzatot  és  ekkor   beszéltünk  vele   a  bérlet  időtartamára 
vonatkozóan is. Ezen beszélgetés alkalmával bérleti díjat nem említett. 

Maczó Jánosné körjegyző: A döntés előtt mindenképpen szeretné a képviselő-testület figyelmét 
felhívni arra tényre, hogy miután a községben ez a konyha volt az egyetlen olyan lehetőség ,amelyet 
bármilyen  rendezvény  alkalmával  igénybe  lehetett  venni,így  a  hiánya  komoly  gondot  fog  a 
későbbiek során jelenteni. A rendezvényeken, - amelyek gyakorta voltak - de az utóbbi évben már a 
lakosság részéről  is  szinte  minden  hétvégén a  konyha valamilyen  formában  igénybe volt  véve. 
Tudja, hogy a képviselő testület ezzel nem ért egyet, de visszalépésnek tekinti,  ha a főzőkonyha 
helyett bármilyen rövid időre is, melegítő konyha alakul ki.
Maga a melegítő konyha egyébként sem oldja meg a helyhiányt, tekintettel arra, hogy az iskolában 
étkeztetésre alkalmas helyiség nincs. A gyermekek eddig a konyhán étkeztek, így a melegítő konyha 
mellett a napközisek étkeztetésére is biztosítani kell  helyiséget.

A számadatokból látható, hogy a visszafizetés a hitel vonatkozásában nem jelenthet gondot.
A Fejlesztési Bank - függetlenül attól, hogy látta volna a polgármester úr által közölt számokat – 
70.000.000.-Ft- ra tartotta az önkormányzatot hitelképesnek. 
Természetesen a melegítő konyha kialakítására van lehetőség, erre a maga részéről alkalmasnak 
tartaná a tűzoltó szertárat a garázzsal együtt.

Tóth  Sándor  testületi  tag:  Úgy tűnik  a  konyha  a  legfontosabb,  ezért  annak  az  előre  vétele 
szükséges. A melegítő konyhát  az étkezés biztosításával tartja elfogadhatónak, ennek érdekében a 
környező konyhákat fel kell térképezni, árajánlatot kérni. 
Véleménye szerint minél hamarabb el kell a konyhát hagyni, ezzel gesztust gyakorolva a tulajdonos 
felé. 

Kis  József  polgármester: A  legkézenfekvőbb  a  tűzoltó  szertár,  melyből  meg  is  valósítható 
határidőre a melegítő konyha az étkezővel együtt.

Tasi Péter testületi tag: A pénzügyi lehetőségekkel kapcsolatban mondja, hogy a közölt  adatok 
nem összeadhatók  és  nem kivonhatók.  Ha most  nézzük  közép-  és  hosszú  távon,akkor  ennek a 
pénznek majdnem a fele van ténylegesen. A banknak előtörlesztésként  az itt lévő összeg a felét 
jelenti.  Ami  rendelkezésünkre  áll  az  81.000.000.-Ft.  Amikor  ezt  az  összeget  számolta,  5  %-os 
kamatlábat vett figyelembe, úgy a bevételnél, mint a kiadásnál. 

Szegedi  Csaba testületi  tag: Egyet  ért  Révész  képviselővel.El  kell  kezdeni  keresni  a  helyet  a 
tálalónak, de nem kell elvetni a lehetőségét annak sem, hogy  helyben  legyen a főzés megoldva. 

Lehota Vilmos testületi tag: Mint korábban már mondta, feltétlenül fontos a koncepció kialakítása. 
Körvonalozódik, hogy a legfontosabb és legégetőbb probléma a konyha. 
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Szükséges  pályázat  készítése  az  ételszállításra  és  utána  a  helyben  főzés  lehetőségének  a 
megteremtése.  Egy tárgyalás kérdése lehet  az is,  hogy a szállító  szándékozik-e helyben konyhát 
létesíteni. Ezt a kérdést továbbgondolásra ajánlja a képviselő testület tagjainak.

Kis József polgármester: Kérése a pénzügyi bizottsághoz, hogy az elképzeléseinek megfelelően, 
amennyiben  lehetősége van rá, állítsa össze a pályázatot. 

Révész György testületi tag: Határozati javaslatot kíván előterjeszteni.
1. A képviselő-testület  melegítő konyhát létesít és annak terveztetéséhez és kivitelezéséhez
     haladéktalanul hozzá kezd.
2. A melegítő konyha és az étkező helyének a tűzoltó szertárat jelöli meg.
3. Egyidejűleg utasítja a hivatalt, hogy kérjen árajánlatokat ételszállításra.

Kis József  polgármester:  Elhangzott  egy határozati  javaslat.  Amennyiben a  képviselő-testület 
ezzel egyetért, úgy kézfenntartással szavazza meg.

Gomba Község Önkormányzati  Képviselő-testülete  8 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel,1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

123/2003. /XI.18./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
h a t á r o z a t 

           
                          1./ Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
                                melegítő konyha létesítését határozza meg, melynek
                                megterveztetéséhez és azt követően a kivitelezéséhez

           haladéktalanul  hozzá kezd.

     2./ A melegítő konyha és az étkező helyéül a tűzoltó
                               szertárat jelöli  meg.

     3./ Utasítja a hivatalt, hogy kérjen be árajánlatokat a környező 
                               konyháktól az ételszállításra vonatkozóan.
                           

          Határidő:   azonnal
          Felelős:     polgármester

Gomba Község Önkormányzati  Képviselő-testülete 8 igen szavazattal,  1 ellenvéleménnyel,1 
tartózkodással úgy foglalt állást, hogy nem tett le azon szándékáról, hogy az étkeztetést helyi 
konyha működésével oldja meg.

Kis  József  polgármester: Kéri  jegyzőkönyvbe  foglalni,  hogy  a  képviselő  testület  határozata 
kifejezetten a község és a lakosság érdeke ellen való döntés, ez nem szolgálja a község érdekét.

Tóth József   testületi  tag:  A tűzoltószertár  átalakítása után nincs lehetőség az udvaron konyha 
építésre ?
A polgárőrségnek lesz-e helye és ha igen, hol ?
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Kis József polgármester: Nincs lehetőség a tűzoltószertár udvarán konyha kialakítására, mert kicsi 
a terület.
Véleménye szerint a  polgárőrségnek  elegendő lenne a volt mozinál lévő gépház terem. 

Lehota Vilmos testületi tag: A  következő ülésen hozzunk ez ügyben határozatot,annak érdekében, 
hogy egy témában ne legyen  több döntés.

Révész György testületi tag: Véleménye szerint ha most döntünk, akkor  a következő ülésen már 
nem kell ezzel foglalkozni.

Kis József polgármester: Azon kell gondolkodnunk, hogy hol tudunk helyet, területet biztosítani a 
konyha céljára.
A polgárőrség helyiség úgy tűnik, hogy  megoldódott. A könyvtár a mozinál lévő lakásban kerül 
elhelyezésre,mely  jelenleg van festés alatt. A Művelődési Ház vezetőjével több alkalommal beszélt 
és  kérte,  hogy  készülődjön  a  költözködéshez.  Miután  többféle  mende-mondát  lehetetett  a 
Művelődési Házzal kapcsolatban hallani,ezért beszélt Bajkai István vevővel és a múlt szombatra tett 
ígéretet, hogy eljön a lakásomra és ott megbeszéljük konkrétan a dolgokat. 
Sajnos azonban az ígérete ellenére ismét nem jött el. Annyi azonban kivehető volt a szavaiból, hogy 
2004-ben még használhatjuk a színháztermet. 

Tóth  József  testületi  tag: Javasolja,  hogy a  nagyteremre  is  legyen  valamilyen  elképzelése  az 
önkormányzatnak, mert eléggé kiszámíthatatlan a vevő. 

Révész  György  testületi  tag: Véleménye  szerint  az  átmeneti  megoldásokat  kell  először 
megkeresni. Ebben egy lépcső a konyha, egy lépcső a könyvtár. Úgy tűnik, hogy nyár végéig lesz 
nagytermünk,  amely bál és színház teremként  szolgál.  Az átmeneti  megoldások után a végleges 
megoldást kell megkeresni, mert egyik se legyen az átmeneti helyen végleges,de  a  tornaterem se 
legyen elvetve. 
Az óvoda bővítése feltétlenül szükséges, ezért ebben legyen döntés úgy, hogy ez a feladat prioritást 
élvez.

Tóth Sándor testületi tag: Az óvoda bővítéshez bőven lesz terület, ugyanis olyan elképzelése van 
az óvodai alapítványnak, hogy  a szomszéd kertből vesz egy meghatározott területet.  A beszélgetés 
kapcsán száraz építkezés formájában gondolkodnak. 

Révész György testületi tag: Most, hogy az  ideiglenes megoldásokat felállítjuk egy csapás irányt 
kell felállítani és ahhoz mindenkinek tartania kell magát.

Lehota Vilmos testületi tag:  Jó volna, ha lenne pályázati  lehetőség a mozi  rendbetételére is és 
esetleg rendbe lehetne hozni a mögötte lévő közterületet is.

Tóth József testületi tag: A mozi épületének tetőszerkezetén a lécezés felújítását mindenképpen 
meg kell csinálni. 

Révész György testületi tag: Ha az iskolára beadott ESZA pályázat eredményes lesz, ott igen sok 
anyag válik feleslegessé, amit fel lehet a mozinál  használni. 
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Kis  József  polgármester: Most  teljesen  más  irányba indultunk  el,  ezért  javasolja  a  képviselő-
testületnek,  hogy térjünk vissza  a  többfunkciós  épület  terveire.  Határozza  meg a  testület,  hogy 
milyen  irányba  mozduljunk  el.  A  másik  két  tervezőt  -  akiknek  még  nem sikerült  a  Műemlék 
Felügyelettel egyeztetni - felkéri az egyeztetésre.

Révész György testületi tag:  Szerinte a tantermeket ki kellene venni a tervből. 

Tasi Kálmán alpolgármester: Nem ért egyet Révész képviselő javaslatával, mert ha kivesszük a 
tantermeket, akkor nem lesz esélyünk a címzett támogatásra.
A pályázathoz nem kell engedélyes terv. A jelenleg bent lévő pályázatunknál is az volt a probléma, 
hogy ráerőszakoltuk a tanterem neveket annak ellenére, hogy más célra készült. Ezt a hibát még 
egyszer nem szabad elkövetni.

Tóth Sándor testületi tag:  Ha szólunk a két tervezőnek az egyeztetés végett,akkor esetlegesen 
szóljunk más tervezőknek is tervkészítés céljából.
Javaslatként mondja, hogy ha jelentkezik valaki tervezés céljából, akkor legyünk segítségére azzal, 
hogy elmondjuk, hogy mit mondott a Műemlékvédelmi Hivatal és ezáltal már kifinomultabb tervvel 
tud előállni.

Lehota Vilmos testületi tag: A pályázati kiírások változhatnak, ezért jelenleg nem tudjuk, hogy 
benne kell-e lennie az iskolának. 

Kis József polgármester: Az óvoda bővítés feltétlenül szükséges, ezért azt előre kell sorolni. Ez 
lesz 2004. kiemelt beruházása,természetesen a pályázatok kihasználása mellett
Mint  ismert  a  képviselő-testület  előtt,készült  látványterv  az  óvoda  bővítésével  kapcsolatban. 
Kérdése, hogy az elfogadható-e a testület számára, érdemes-e azzal foglalkozni.

Tóth Sándor testületi tag: A maga részéről aggályosnak tartja a ráépítést, ezért próbáljunk újabb 
látványtervet készíttetni. Az a tény, hogy a süllyedés megállt,  az a jelenlegi állapotban van, nem 
jelentheti azt, hogy ha most egy ráépítés történik, akkor sem süllyed tovább. 
Az emelet ráépítéssel kapcsolatban mondja, hogy nagyobb a balesetveszély a gyermekek számára az 
emeletnél, mint a földszinten. Ez nem csak a saját véleménye, hanem szakmai szemmel az óvónők 
is  így látják.  Azzal,  hogy az   alapítvány telket  kíván  vásárolni,  a  földön  való  terjeszkedésnek 
akadálya sincs.

Lehota Vilmos testületi tag: A terv szerint pont a süllyedt részre történne  az emelet ráépítés és ezt 
nem tartja szerencsésnek.

Kis József polgármester: Szakemberek állapították meg, hogy az épületnél a süllyedés megállt, 
nem süllyed tovább. Szerinte a tervező több hasonló intézményt tervezett már,ezért feltételezi,hogy 
ha valami  gonddal  járna az  óvoda bővítés  ráépítéssel  történő megoldása,akkor  ilyen tervet  nem 
készített volna. Ő nem félne a ráépítéstől, de a gyerekek szempontjából valóban nem szerencsés az 
emelet, a gyerekek legyenek a földön.

Tóth Sándor testületi tag:  A szurdiki járdát és a Liliom utcát is szakemberek csinálták,  mégis 
mindkettő megsüllyedt és ami a legrosszabb az egészben, hogy nem lehet utánuk menni, nem lehet a 
garanciát érvényesíteni.
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Révész György testületi  tag: Legsürgősebbnek tartja az óvoda építéssel  kapcsolatos pályázatok 
igénybevételét, de azt is határozza el a testület, hogy ha pályázat nem jön össze, akkor saját erővel is 
valósuljon meg ez a döntés.
Az óvodai emelet ráépítéssel kapcsolatban javasolja, hogy a hivatal műszaki előadója is nézze meg 
és mondjon véleményt ezzel kapcsolatban.
Véleménye szerint az óvónők véleményét is ki kell kérni,  hogy szakmai szemmel hogyan  jobb a 
bővítés. 

Lehota Vilmos testületi tag: Nagyon körül kell járni ezt a dolgot és a lehető legjobb döntést hozni, 
mert ha ebben valami rossz  lesz,akkor  nem a szakembereket fogják szidni, hanem minket.

Kis  József  polgármester: Az  elhangzottak  alapján  mondja,  hogy  az  óvoda  bővítés  egy 
ötletpályázattal induljon el, úgy hogy az a költségbecslést is tartalmazza. Erre vonatkozóan hozzuk 
meg a döntést. Javasolja, hogy amennyiben a pénzügyi bizottság ideje megengedi, úgy  készítsék el 
a pályázati kiírást.

Szegedi Csaba testületi tag: Elég sokat vállal magára a pénzügyi bizottság,ezért az a véleménye, 
hogy készítse el a hivatal a pályázati kiírást és azt kapják meg a képviselők, amit majd szükség 
esetén kiegészítenek.

Kis József polgármester:  Kéri a képviselő testület döntését.

Gomba Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1  tartózkodással  az 
alábbi határozatot hozta:

124/2003./XI.18./ sz. Önkormányzati  Képviselő-testületi
h a t á r o z a t 

             Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete
                                  a Napköziotthonos Óvoda épületének egy csoport-
                                  szobával történő bővítését határozza el, melynek 
                                  költségét a 2004. évi  költségvetésébe  betervezi.
                                  
                                  A bővítésre vonatkozóan a tervezési ötletpályázat kiírására
                                  a hivatal készítse el a tervezetet és azt terjessze a
                                  képviselő-testület elé.

              Határidő:   2003. november 18.
              Felelős:       polgármester

Gomba Község Önkormányzati  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  3 tartózkodással,  1 
ellenvéleménnyel úgy foglalt állást, hogy a polgárőrség részére – a tűzoltószertárból történő 
kiköltözésüket követően – a volt mozi épület gépházának helyiségét jelöli ki iroda céljából.
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Kis József polgármester: Valamennyi ideiglenes elhelyezésről döntött a képviselő testület, ezért 
ezt a napirendet lezárja és az autó kérdését kívánja a testülettel megbeszélni olyan vonatkozásban, 
hogy a PEUGEOTE 2001-es évjáratú autó, ami 2.500.000.-Ft-ba került volna elkelt. Ez természetes 
is az árát, korát és a használata illetően.
A képviselő testület döntése alapján tovább tájékozódott a gépkocsikat illetően és jelenleg egy 4 
éves 40.000 km-t futott Toyota diesel gépkocsi van 3.000.000.-Ft-os irányáron. Természetesen  
az is előfordulhat,  hogy mire a döntés megszületik, már nem lesz meg az autó.
Ezt az autót a célnak megfelelőnek tartja, tekintettel arra, hogy több üléslehetőség van benne és 
megfelelő  a  raktere  is  az  ételszállításra.  Ehhez  azonban  500.000.-  Ft-os   kiegészítésre  volna 
szükség, melyhez kéri a képviselő testület döntését.

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete  9 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel az 
alábbi határozatot hozta: 

125/2003. /XI.18./ sz. Önkormányzati  Képviselő-testületi
h a t á r o z a t 

            Gomba Község Önkormányzati Képviselő- testülete
            a gépkocsi megvásárlásához még + 500.000.-Ft-ot

                                 b i z t o s í t .

            Határidő:  2003. november 18.
                                 Felelős:     polgármester

 
Tóth József testületi tag: Javasolja, hogy  az üléseken hozott határozatok, állásfoglalások az ülés 
végén mindíg kerüljenek felolvasásra.

Kis József polgármester:   Kéri ezzel kapcsolatban a képviselő-testület állásfoglalását.

Gomba Község Önkormányzati Képviselő Testülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással úgy 
foglalt  állást,  hogy  az  üléseken  hozott  határozatok,  állásfoglalások  az  ülés  végén  mindíg 
kerüljenek felolvasásra.

Kis József polgármester:  Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét,  az ülést 
21,35 h-kor  bezárta.

G  o m b a , 2003.  november   27.

              Kis   József                      Maczó  Jánosné
                                                                           polgármester                          körjegyző
 

                                  Tasi   Kálmán                  Tóth   József



                                                                                      jegyzőkönyvhitelesítők


