
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2012. április 12. napján megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:
63/2012. (IV.12.) számú határozattól     92/2012. (IV.12.) számú határozatig

Az ülésen alkotott rendeletek: 
7/2012. (IV.13.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról
8/2012. (IV.13.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, 
valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól
9/2012. (IV.13.) számú önkormányzati  rendelet  a szociális  igazgatás  és szociális  ellátások 
helyi szabályairól
10/2012. (IV.13.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 2/2012. (II.10.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
11/2012. (IV.13.) számú önkormányzati  rendelet  az önkormányzat  és szervei szervezeti  és 
működési  szabályzatáról  szóló  16/2007.  (XI.27.)  sz.  önkormányzati  rendeletének 
módosításáról
12/2012. (IV.13.) számú önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól, az ingatlanon belüli 
gépjármű-elhelyezési  kötelezettség  pénzbeli  megváltásáról,  a  Parkoló  Alap  képzéséről  és 
felhasználásáról
13/2012.  (IV.13.) számú  önkormányzati  rendelet  az  önkormányzat  rendeleteiben 
meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
14/2012. (IV.13.)  számú önkormányzati  rendelet az önkormányzat  és szervei szervezeti  és 
működési  szabályzatáról  szóló  16/2007.  (XI.17.)  számú  önkormányzati  rendelet 
módosításáról



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 12. napján 
15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte az ülésen megjelent képviselőket, külön köszöntötte a jegyzőasszonyt, Dr. Schmidt 
Géza pénzügyi szakértőt, Ispány Jánost, a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
vezetőjét,  Molnár Zsuzsanna családgondozót,  Kósa Attilát,  Kovács Pálnét,  Gomba Község 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnökhelyettesét.  

Megállapította, hogy az ülésen 4 képviselő megjelent. Bejelentette, hogy Szabó Gyula és Tóth 
József képviselők jelezték, hogy később érkeznek. Megállapította, hogy a képviselő-testület 
ülése határozatképes. 

A  meghívóban  jelölt  tárgysorozat  elfogadását  kérte,  aki  a  napirendi  pontot  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     63  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

1) Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képvi-
selő-testületi,  bizottsági  határozatok végrehajtásáról,  valamint a két ülés közötti 
időben történt fontosabb eseményekről

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2) Javaslat a 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rende-
let megalkotására

          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára  
szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 6/2010. (III.26.) sz. rendelet mó-
dosítására

          Előterjesztő:                    polgármester
          Előkészítő:                      jegyző
          Véleményező:                 valamennyi bizottság
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4) Javaslat  a  szociális  igazgatásról  és  ellátásokról  szóló  4/2008.  (II.01.)  sz.  önkor-
mányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

5) Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.) sz. ön-
kormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

6) Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
16/2007. (XI.17.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására 
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

7) Javaslat a település parkolási rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotá-
sára 
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

8) Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására 
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

9) Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának  jóváha-
gyására
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

10) Javaslat az önkormányzat és Gomba Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
közötti megállapodás tervezetének jóváhagyására
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

11) Beszámoló a Monor Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gombai illeté-
kességi területen folytatott tevékenységéről és tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tar-
tozó gyámügyi feladatok ellátásáról     

          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       intézményvezető, jegyző
          Véleményező:                  szociális és gyámügyi  bizottság
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12) Beszámoló a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdeké-
ben tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

          Előterjesztő:                    polgármester
Előkészítő:                      Monor Város rendőrkapitánya

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

13) Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről
          Előterjesztő:                    polgármester
          Előkészítő:                      az egyesület elnöke
          Véleményező:                 valamennyi bizottság

14) Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményi minőségirányítási program éves értéke-
lésének jóváhagyására          
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető
          Véleményező:                  szociális és gyámügyi bizottság

15) Javaslat az önkormányzat 2011. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének 
elfogadására 
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

16) Tájékoztató a 2011. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

17) Javaslat az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítására 
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

18) Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda belsőellenőrzéséről szóló jelentés megállapításai-
ról
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

19) Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítése során eladási ár meghatározására 
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  pénzügyi bizottság

20) Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társu-
lási megállapodása módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
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21) Tájékoztató Bénye község közös hivatal létrehozására vonatkozó kezdeményezésé-
ről
Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

22) Egyebek

Lehota Vilmos
Tekintettel  arra, hogy egyes napirendi pontok előkészítői  és meghívott  szakértői  már jelen 
vannak, ezért javasolta, hogy elsőként a második napirendi pont kerüljön megtárgyalásra.

2. napirendi pont
Javaslat a 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet 

megalkotására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést  mindhárom  bizottság 
véleményezte. A véleményező bizottságok elnökeinek hozzászólását kérte.

Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  és  az  Ügyrendi  bizottság  az 
előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület 
felé.

Lehota Vilmos
Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértőnek adta át a szót.

Dr. Schmidt Géza
Elmondta, hogy Gomba Község Önkormányzatánál az utóbbi években nem voltak gondok, a 
könyvvizsgálat  megejtését  illetően,  de  nemcsak  a  könyvvizsgálat  elvégzésénél,  hanem  a 
gazdálkodás értékelésénél is pozitív dolgokkal lehetett találkozni, hiszen az elmúlt esztendő 
minden szempontból kedvezően alakult az önkormányzat számára. A feladatok ellátásához a 
szükséges  pénzfedezet  rendelkezésre  állt.  Körültekintő  gazdálkodásra  utal  az  is,  hogy  a 
pénzeszközök lekötéséről is megfelelő módon tudtak gondoskodni. Annak ellenére, hogy nem 
kellett  folyószámlahitelt  igénybe  venni,  takarékos,  körültekintő  gazdálkodást  folytatott  az 
önkormányzat az elmúlt esztendőben is.

Az  előterjesztés,  ami  a  testület  elé  került,  szokás  szerint  megfelelő  részletezettséggel, 
pontossággal tartalmazza a gazdasági eseményeket, megfelelő tájékoztatást nyújt a Képviselő-
testület  tagjai  számára,  a  beszámolóban  szereplő  adatok  főkönyvi  kivonattal  vannak 
alátámasztva, megbízhatóak, pontosak.

5



Ami  a  könyvviteli  mérleget  illeti,  ott  hasonlóképpen  ugyanezt  lehet  elmondani.  Gomba 
esetében vagyon szaporulatról  lehet  beszámolni,  ami  önmagában véve is  örvendetes és jó 
gazdálkodásra utal. A mérlegben az eszközök és a források minden esetben megfelelőképpen 
alá vannak támasztva.

A Képviselő-testület  tagjai  számára akár  a beszámoló forint  adatai,  akár  a vagyon adatok 
megfelelő  képet  adnak arról,  hogy jó  gazdálkodás  mellett,  precíz,  pontos  munka folyik  a 
polgármesteri  hivatalnál.  A  rendelet  megfelel  a  jogszabályi  előírásoknak,  mellékleteivel 
együtt, tehát elfogadását javasolja.

/ Szabó Gyula és Pintér Béla díszpolgár 15.15 órakor érkezett az ülésre /

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  is  elhangzott,  hogy  szeretnének  részletes 
tájékoztatást  kapni a Fundamenta-Lakáskassza bevételi  elmaradásokról,  amire vonatkozóan 
már van megoldási javaslat.

Javasolta, hogy annak a körülményeit vizsgálják meg újra, hogy amennyiben a közeljövőben 
sincs  olyan  pályázat,  amit  jól  tudnának  hasznosítani  a  település  életébe,  ugyanakkor 
rendelkezik  az  önkormányzat  egy  nagy  összegű  hitellel,  vajon  ma  ilyen  feltétel  mellett 
kaphatna-e az önkormányzat hitelt és ennek a mostani hitelnek az előtörlesztése mit jelentene. 
Felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  tisztában  kell  lenni  azzal,  hogy  a  banki  betéti  kamatok 
lényegesen elmaradnak a hitelkamatok mellett és azért hónapokon, fél éven, egy éven át azt 
nem  biztos,  hogy  meg  kell  tenni,  ebben  az  esetben  törlesszenek  elő,  ha  a  törlesztésnek 
rugalmas feltételei vannak. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a 2012. február 09. napján megtartott ülésen értesültek a képviselők arról, 
hogy a tavalyról áthozott felhalmozási pénzmaradvány július elejéig került lekötésre. Június 
végéig erről a képviselő-testületnek ismét rendelkeznie kell. Megemlítette azt is,  hogy soros 
ülés csak június végére van tervezve, az IKSZT közbeszerzése miatt  nagy valószínűséggel 
május  hónapban  rendkívüli  ülést  kell  tartani.  A  rendkívüli  ülés  időpontjára  még  nincs 
javaslata,  vélhetően  majd  a  közbeszerzések,  illetve  engedélyeztetések  folyamata  fogja 
meghatározni,  hogy  mikor  tud  a  Képviselő-testület  dönteni.  Igyekeznek  ekkor  főleg  az 
energetikai pályázatok körében a lekötött betétnek helyet találni.

A  bizottsági  véleményeken  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  aki  a  rendelet-
tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
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/ Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértő 15.25 órakor távozott az ülésről /

Lehota Vilmos
A vendégekre tekintettel következő napirendi pontként a meghívóban 11-es számmal jelzett 
napirendi pontot javasolta tárgyalni.

11. napirendi pont
Beszámoló a Monor Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gombai illetékességi 

területen folytatott tevékenységéről és tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó gyám-
ügyi feladatok ellátásáról

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  Monor  Városi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  gombai 
illetékességi  területen folytatott  tevékenységéről  és a jegyzői  hatáskörbe tartozó gyámügyi 
feladatok  ellátásáról  szóló  beszámolót  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  tárgyalta.  A 
bizottság elnökének hozzászólását kérte. 

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  Monor  Városi  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat gombai illetékességi területen folytatott tevékenységéről és a jegyzői 
hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolókat elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének, Ispány Jánosnak adta át a 
szót.

Ispány János
Elmondta, hogy Molnár Zsuzsanna most már egy éve tölti be a családgondozói státuszt. Mind 
személyesen, mind az önkormányzat részéről érkező visszajelzések alapján megelégedettség 
van  a  munkájával  kapcsolatban.  Nagyon  örül  annak,  hogy egy helyben  lakó  és  magasan 
kvalifikált, egyetemi végzettséggel rendelkező kolléga végezheti Gombán a feladatokat.

Molnár Zsuzsanna
Elmondta,  hogy a beszámoló a tényeket tartalmazza.  Megemlítette,  hogy érdekes feladat a 
faluban családgondozóként dolgozni, a családokat megismerni.
Kívülállóként  mindig  azt  látta,  hogy  Gomba  viszonylag  jól  szituált  falu  és  most 
családgondozóként azt kell, hogy mondja, hogy nagyon sokan vannak, akik szegények és elég 
rossz körülmények között élnek. Munkaterületén van mit dolgozni és van mit csinálni.
A  munkája  nagy  részét  a  gyermekjóléti  munka  teszi  ki,  de  úgy  látja,  hogy  a  faluban  a 
családsegítő munka lenne több és sajnos kevesebb idő van erre. 
Örül annak, hogy az önkormányzat dolgozóival jó kapcsolat alakult ki, úgy gondolja, hogy 
nagyon fontos az együttműködés.

Lehota Vilmos
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Elmondta,  hogy  a  családsegítő  és  gyermekjóléti  szolgálat  ebben  a  formában  és  ezzel  a 
fenntartóval nagy valószínűséggel 2012. december 3l-ig működik. 
Még nem tudni pontosan, hogy mi lesz a jövő, de minden bizonnyal  ezeket a feladatokat 
továbbra  is  társulásban  fogják  tudni  ellátni  a  környék  települései  és  reméli,  hogy  ez  az 
átmenet,  átszervezés  csak  fenntartói  átszervezés  lesz  és  maga  a  szolgálat  ebből  nem fog 
semmit megérezni, mert ez lenne a célja a feladatellátásnak. Elképzelhetőnek tartotta, hogy 
Molnár Zsuzsanna nagyobb óraszámban is dolgozhat a településen, mert van tennivalója.

Jelezte,  hogy  még  lesz  a  működésben,  az  elhelyezésben  egy  kisebb  zökkenő,  amikor 
elkezdődik az IKSZT épületének felújítása, melyben most helyet kapott a szolgálat. Reményét 
fejezte ki, hogy utána még jobb körülményeket lehet biztosítani és még kevésbé lesz hivatali 
jellege  annak  az  ügyfélfogadásnak,  mint  most  pedig  most  is  eléggé  elszeparáltan,  jobb 
körülmények között tud ügyfelet fogadni a családgondozó, mint a korábbi években elődje.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy személy szerint  szereti  azokat  a beszámolókat,  amik átolvasáskor  minden 
felmerült kérdésre megválaszolásra kerülnek. A maga részéről köszöni szépen.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén kérte,  aki  a Monor Városi  Családsegítő  és Gyermekjóléti 
Szolgálat  gombai  illetékességi  területen folytatott  tevékenységéről  és a jegyzői  hatáskörbe 
tartozó gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolókat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     64  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  
Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  önkormányzat 
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  beszámolót  és  az 
alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület  a Monor Városi Gyermekjóléti  és Családsegítő Szolgálat 
gombai  illetékességi  területen  folytatott  tevékenységéről,  valamint  a  jegyzői 
hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolókat elfogadta.

2./ A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az  illetékes 
felügyeleti  szervet,  valamint  a  Monor  Városi  Gyermekjóléti  és  Családsegítő 
Szolgálat intézményvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2012. április 27.  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

/ Molnár Zsuzsanna, Ispány János és Pintér Béla  15.40 órakor távoztak az ülésről /

Lehota Vilmos
Javasolta, hogy a továbbiakban haladjanak a meghívóban szereplő napirendi pontok szerint.
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1. napirendi pont
Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-
testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben tör-

tént fontosabb eseményekről

Lehota Vilmos   
Elmondta, hogy a 2012. 06. hét – 2012. 13. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban kiküldésre került a képviselők részére, az ülést megelőző másfél hét tekintetében az 
alábbi tájékoztatást adta:

− Az  elmúlt  héten  a  Rendezvényház  használatbavételi  eljárásához  kint  járt  a 
Népegészségügyi Intézet és a Tűzoltóság szakembere, hogy az előzetes szakhatósági 
hozzájárulást megadja. Egyik szakhatóság sem talált problémát.

− A múlt héten egyeztettek a Postától a CBA-ig tartó járda, illetve CBA előtti parkoló 
tervezésének  kivitelezési  ügyében.  Akkor  készült  el  az  a  tervcsomag,  ami 
engedélyezési  tervként  az  engedélyező  hatóság  irányába  benyújtásra  került.  A 
dokumentációt  még  tervegyeztetésen  tárgyalták.  Itt  volt  a  CBA  tulajdonosa,  aki 
megerősítette  újfent,  hogy  idén  az  engedélyeztetésen  kívül  más  beavatkozást  nem 
tudnak  vállalni,  finanszírozni.  Ezzel  kapcsolatban  már  szót  váltottak  Képviselő-
testületi  ülésen  és  abban  az  esetben,  ha  megkapják  majd  az  építési  engedélyt  ez 
alapján az engedélyezési dokumentáció alapján, akkor kerül a Képviselő-testület elé a 
kivitelezésre vonatkozó javaslat.

− Az elmúlt héten Monoron tartottak egyeztetést a KEOP pályázat ügyében. A monori 
pályázatot, illetve a gombai pályázatot külön-külön nyújtották be a vízminőség javítás 
előkészítésére, de a közreműködő szervezet azt az utasítást adta, hogy tartsuk a lépést, 
ez ránk nézve azt jelenti,  hogy maradjunk le annyira,  mint Monor, hogy be tudjon 
bennünket érni a tervezésben, illetve a részletes megvalósíthatósági tanulmánynak az 
elkészítésében.  A  változat  elemzés  olyan  stádiumban  van,  hogy  a  megvizsgált  és 
kivitelezhető vízminőség javító változatok közül az a beruházás szempontjából is a 
legolcsóbb, amely külön-külön vízbázist tartalmaz Monor-Monorierdő, illetve Gomba 
és  Bénye  számára.  Hozzátette,  hogy  a  gombai  változattal  Felsőfarkasdon  is 
megépülhet  az  ivóvízhálózat.  Mindenképpen  azt  fogják  alátámasztani  a 
dokumentumok, hogy külön kell tovább folytatni  az utunkat. Gombának, Bényének 
önálló vízbázisra lesz szüksége, illetve Monor is mehet tovább a saját útján a jelenlegi 
vizét tisztítva.

− A múlt hét folyamán egymás után történtek a garanciális javítások a rendezvényházon.
A garanciális bejárás megtörtént 2012. március 22-én, és 30 nap határidőt szabtak a 
garanciális  javításokra.  Ezek  folyamatosan  történtek  a  legutóbbi  héten  is.  Az 
engedélyeztetési dokumentációt össze tudták állítani a használatbavételi engedélyhez 
és  a  múlt  héten  pénteken  a  tűzoltósággal  is  egyeztetve,  kézhez  kapva  már  a 
Népegészségügyi Intézet hozzájárulását, elvitte mindezeket az építéshatósághoz. Úgy 
néz ki,  hogy a holnapi  nap folyamán kezünkben lesz a használatbavételi  engedély, 
tehát  az  egyebek  napirendi  pontok  között  is  tárgyalandó  bérleti  díj  meghatározási 
javaslat időszerű.

− A múlt héten elkezdődött a községháza két irodájában a parketta felújítás. Vélhetően a 
jövő héten már használatba lehet venni a felújított két szobát.

− Ezen  a  héten  a  Szemők  Balázs  téri  térfelújítás  kiviteli  terveivel  kapcsolatban  volt 
helyszíni egyeztetés.
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− A tegnapi nap folyamán Péteri polgármestere kereste meg önkormányzatunkat azzal, 
hogy a monori szennyvíztisztítóban a 2002-ben aláirt megállapodás szerint meglévő 
tisztítási  kapacitásunkból  ideiglenesen,  vagy véglegesen  átadna-e  az  önkormányzat 
Péteri község önkormányzatának. Erre annyit tudott válaszolni, hogy mindenképpen a 
Képviselő-testület  fogja majd ezt a döntést valamikor meghozni.  Nyilván a tegnapi 
nap óta nem készült erre előterjesztés, műszakilag alaposabban át kell vizsgálni, hogy 
egyáltalán  van-e  nekünk  annyi  szabad  kapacitásunk,  amivel  érdemes  ilyen  módon 
foglalkozni.  A  jelenlegi  adatok  azt  mutatják,  hogy  ez  nagyon  minimális,  az  össz 
kapacitásunk talán mintegy 10 %-a az, amit nem fogunk tudni felhasználni, még akkor 
sem ha minden ingatlan ráköt a csatornahálózatra.

− Ma délelőtt vendégünk volt a Földhivatal, helyszíni szemlét tartottak egy újra előjött 
peres  eljárásban,  Varga Árpád ügyében,  aki  a  Nefelejcs  utcai,  illetve  Szegfű utcai 
meghiúsult  beruházása,  illetve  az  ingatlanának  keresésével  foglalkozó  pert  indítja 
folyamatosan  hol  az  önkormányzat,  hol  a  földhivatal,  most  már  a  kormányhivatal 
ellen. Sem a földhivatal  sem a bíróság nem tudott erre olyan választ mondani, ami 
alapján látható lenne ennek az ügynek a kimenetele.

− A tájékoztatóban két alkalommal is szerepel a tervtanács ülése. Sajnálattal tájékoztatta 
a  Képviselő-testületet,  hogy  a  tervtanács  vezetője,  a  kistérség  főépítésze  elhunyt. 
Megemlékezett,  hogy  Nyeste  László  igen  jelentős  tevékenységet  tudott  kifejteni 
illetékességi  területén.  Mindenben,  amiben  részt  vett,  azt  előrébb  tudta  mozdítani. 
2012  végével  az  építéshatósági  feladatok  is  elkerülnek  az  önkormányzattól  és  a 
tervtanács lesz a helyi építési szabályzaton kívül az egyetlen, ami az önkormányzatnak 
ráhatást enged a helyi építkezésekre.

− A  patika  ügyében  holnap  tartanak  megbeszélést  az  érintettek  jelenlétében,  az 
áttervezést követően már sajnos nem Nyeste László vezetésével tudja megtárgyalni a 
tervtanács a patika engedélyeztetésének támogatását.

− Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  az  elektronikus  pályázati  rendszerben 
támogatottként szerepel a Kölcsey utcai  támfal helyreállítására benyújtott vis maior 
pályázat.

/Kovács Pálné 15.50 órakor távozott az ülésről /

Szegedi Csaba
A Pénzügyi bizottság ülésén felvetetteket ismertette:
- A gyógyszertár  átrendezése kapcsán úgy gondolja, hogy ez nem volt tanulság nélküli  és 
megerősítené azt  a véleményt,  hogy nem az önkormányzatnak kellett  volna ezt  az épület-
kontúrokról szóló tervnek a költségeit állni. Most is arról van szó gyakorlatilag, hogy ezt a 
vázlatos tervet,  ezt most  is az építtető nyújtja be és ez alapján kaphat remélhetőleg minél 
hamarabb támogatást a gyógyszertár új épületének a megépítése. Azt gondolja, hogy e-nélkül 
azokkal az iránymutatásokkal, amit a tervtanács megadott, ugyanúgy elkészíthette volna akár 
az  Ő  tervezője,  a  Kovács  úr,  vagy  pedig  a  mi  általunk  javasolt  tervező,  de  az  Ő 
kötelezettségvállalásuk mellett. 
-  Szerepel  a  beszámolóban  az  óvodai  ellátás  témában  egyeztetés  a  szurdopedagógus 
kérdésében. Annyit szeretne ismételten elmondani, hogy amennyiben indokolt lesz az óvodai 
alapító okiratot módosítsa, akkor kerüljön elkészítésre a vonatkozó előterjesztés, mely alapján 
a Képviselő-testület döntését meghozhatja. 
- A bronzkori földvár területének egységes területbe vonása mindenképpen üdvözlendő, ha 
másért nem akkor azért, hogy azt a legelőterületet hasznosítani lehessen. Amennyiben később 
nyílik  pályázati  lehetőség,  hogy újra ásatásokat  lehessen végezni,  akkor  ez mindenképpen 
szerencsés lehet.
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- Nem sikerült egyeztetést lebonyolítani Szigetvári Mónika és Dr. Benedek Péterrel együtt. 
Ha  már  egy  hónap  eltelt  az  utolsó  általunk  javasolt,  de  igazából  igénybe  nem  vett 
egyeztetésről,  akkor  segítsék  elő,  hogy  minél  hamarabb  történjen  meg  az  egyeztetés. 
Mindenképpen sajnálatosnak tartja, hogy ezzel egyáltalán foglalkozni kell, de azt gondolja, 
hogy nem tehetik meg, hogy azért mert valakinek ilyen negatív hozzáállása van, az okozott 
kár  ne  kerüljön  megtérítésre.  A  károkozás  az  önkormányzat  részéről  kijelenthető,  nem 
beszélve az időveszteségről.
- A kulturális közművelődési költségekkel kapcsolatban elmondta, hogy bizottsági egyetértés 
is  volt  és  szeretnének  egy időközi  tájékoztatást  kérni  arról,  hogy az  éves  költségeknek a 
felhasználása hogyan történik, figyelembe véve a későbbi napirendi pontok között szereplő, 
elfogadásra kerülő költségtérítésekkel együtt.  Jó lenne látni, hogy milyen felhasználás történt 
és a későbbi nagy rendezvényeknek a pénzügyi fedezete rendelkezésre áll-e? 

Lehota Vilmos
Az elmondottakra az alábbiakat reagálta: 

- Nem tudja, hogy milyen félreértés van szurdopedagógusi ügyben. Sajnos a hivatalból annyi 
látszik,  hogy  annak  ellenére,  hogy  valaki  téves  információkkal  árasztotta  el  a  települést, 
sikerült  rávezetni  arra,  hogy egyedül  Ő kérheti  a saját  gyermeke estében a  vizsgálatot.  A 
vizsgálat bebizonyította azt, hogy a Képviselő-testületnek jelenleg nem kell ezzel a témával 
foglalkoznia, mert a gyermek integrált óvodai elhelyezése még nem aktuális. Megjegyezte, 
hogy az önkormányzat intézménye eddig is megtett mindent, ami tőle elvárható volt.

- A bronzkori földvárral kapcsolatban elmondta, hogy a belügyminisztérium a foglalkoztatási 
hivatalokon keresztül készített egy felmérést, hogy mely önkormányzatnak van igénye akár 
növénytermesztés és állattenyésztés, akár növénytermesztés hagyományos tartósításáról, vagy 
akár  külön  állattenyésztés  területén  közfoglalkoztatottakat  alkalmazni.  Nagyon  gyors 
határidővel kellett visszaigazolni ezeket, mert maradtak a hátrányos helyzetű kistérségekből 
még  támogatási  keretek,  amelyeket  nem  tudtak  felhasználni.  E  támogatási  keret 
felhasználására  keresnek most  célt,  mely alapján a támogatást  meg tudják ítélni.  Jelezte  a 
felmérés  során,  hogy  hasonlóképpen  a  tavalyi  esztendőhöz  az  idén  is  szeretnének  a 
főzőkonyha számára friss, helyi zöldséget előállítani a közmunkások közreműködésével.
Továbbá abban az esetben, amennyiben a földhivatali beavatkozás hamar végbe megy és az 
önkormányzat számára önálló, nem közös tulajdon lesz a Várhegyen lévő bronzkori földvár és 
környéke,  akkor  akár  az  állattenyészésre  is  hajlandóak  lennének,  legalábbis  ebben  a 
tevékenységben  is  szeretné  az  önkormányzat  magát  kipróbálni,  főként  azért,  hogy  azt  a 
területet is hasznosítani tudják.

-  A  Bercsényi  utcai  sikertelen  egyeztetéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  most  már 
összegszerűen javasolja megkeresni az érintetteket. A mai ülés szünetében, ha erre mód és 
lehetőség van – a jelenleg elkészült állapotot is szeretné, ha megtekintené a Képviselő-testület 
és megnéznék azt, hogy mi mindenre van ott még szükség, hogy merre haladjanak tovább, 
hogy minél hamarabb értékesíthető területek legyenek.

További hozzászólás nem lévén, kérte, aki a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról  és  az  előző  testületi  ülés  óta  történt  eseményekről  szóló  polgármesteri 
tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     65  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
előző  testületi  ülés  óta  történt  eseményekről  szóló  polgármesteri 
tájékoztatót és azt elfogadta.

Határidő: azonnali
a határozat további intézkedést nem igényel

3. napirendi pont
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára  szol-
gáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 6/2010. (III.26.) sz. rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. 
A bizottságok elnökeinek hozzászólását kérte.

Szegedi Csaba 
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. Javasolta továbbá, hogy a bérlemények éves 
bejárása  mindenképpen  történjen  meg  a  jelenleg  kettő  ingatlan  tekintetében,  fotókkal 
dokumentálva.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  és  az  Ügyrendi  Bizottság  az 
előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület 
felé.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén,  kérte,  aki  a rendelet-tervezetet  elfogadja,  kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérletének szabályairól

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )
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4. napirendi pont 
Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.01.) sz. önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
A rendelet-tervezet előkészítőjének Kósa Erzsébet Anikó jegyzőnek adta át a szót.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy a bizottsági üléseken elhangzottak alapján a szociális rendelet felülvizsgálat 
során  az  előkészítő  előterjesztői  javaslatban  rögzítésre  került  a  lakókörnyezet  rendben 
tartásának  a  kötelezettsége  az  aktív  korúak  ellátásán  belül  a  foglalkoztatás  helyettesítő 
támogatáshoz. Mindhárom bizottság ülésén felvetődött és mindhárom bizottság támogatta azt, 
hogy az aktív korúak ellátásán belül a rendszeres szociális segélyezettek is legyenek kötelezve 
a lakókörnyezet rendben tartására, illetve a normatív lakásfenntartási támogatásra is terjedjen 
ki ez a kötelezettség. Ilyen értelemben az előkészített rendelet-tervezetnek a bevezető része 
kiegészül  egy  38.  §  (9)  bekezdésre  történő  hivatkozással,  továbbá  a  8.  §  (l)  bekezdése 
kiegészül  a  rendszeres  szociális  segélyezettekre  történő  utalással.  A 8.  §  (2)  bekezdése  a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett aktív korúak ellátása kerül be, így ez a fogalom 
magába foglalja mind a foglalkoztatás-helyettesítő támogatásban, mind a rendszeres szociális 
segélyben  részesülteket.  Továbbá kiegészül  a  rendelet  egy 10.  §-al,  amelyben  a  normatív 
lakásfenntartási  támogatásra  vonatkozó  kötelezettségek  az  aktív  korúak  ellátásánál  előírt 
kötelezettségekkel  megegyezően  kerülnek  beemelésre  és  a  rendelet-tervezet  innen  akkor 
átszámozódik, egy sorszámmal csúszva a szakaszok megjelölése.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült az eredeti számozás szerinti 14. § (l) 
bekezdés b) pontjának és (2) bekezdésének a kihagyása. Azt próbálta a korábbi rendeletek 
alkotásánál is figyelembe venni, hogy válasszák külön az egyes, egyetemleges szolgáltatási 
díjak megfizetésének és a szociális helyzetnek a figyelembe vételét.  Úgy gondolta, hogy a 
Szociális- és Gyámügyi Bizottsághoz eljutnak azok az információk, amikor szükség van arra, 
hogy szociális segítséget kapjon a rászoruló. Ott meg tudják tenni, viszont automatikusan ne 
kínáljanak úgy fel segítséget, hogy akár a 100 %, akár az 50 %-os költség elengedés történjen 
meg,  így  is  lesznek  olyan  köztemetések  ahol  nincs  örökös  és  nincs  hagyatéki  úton  sem 
jövedelem és  az  önkormányzatnak  kell  állnia,  de  ne  legyen  ez  a  kitétel  automatikusan  a 
rendeletben.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az előterjesztést  valamennyi  bizottság tárgyalta.  A bizottságok elnökeinek 
hozzászólását kérte.

Szegedi Csaba 
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezetet 
elfogadásra  javasolta  a  Képviselő-testület  felé  és  az  imént  elhangzottakat  javasolta 
módosításként.

Dr. Zimonyi Károly
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Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  és  az  Ügyrendi  Bizottság  az 
előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  aki  az  előkészítői  kiegészítéssel  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     66  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  szociális  rendelet  felülvizsgálata  során  előkészített 
rendelettervezethez beterjesztett előkészítői módosító javaslatot és azt 
az alábbiak szerint fogadta el:

1. A  Képviselő-testület  az  aktív  korúak  ellátásán  belül  a 
foglalkoztatás  helyettesítő  támogatásra  való jogosultsági  feltétel 
mellett a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeként is 
előírja a lakókörnyezet rendben tartásának kötelezettségét.

2. A Képviselő-testület a normatív lakásfenntartási támogatásra való 
jogosultság  feltételeként  is  előírja  a  lakókörnyezet  rendben 
tartásának kötelezettségét.

Határidő: azonnali
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  aki  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatával  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     67  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  szociális  rendelet  felülvizsgálata  során  előkészített 
rendelettervezethez  beterjesztett  pénzügyi  bizottsági  módosító 
javaslatot és azt az alábbiak szerint fogadta el:

1. A Képviselő-testület  a köztemetés költségeinek megtérítése alól 
az  előkészített  rendelettervezettől  eltérően  csak  a  18  év  alatti 
kiskorú örökös részére biztosítja a visszafizetés alóli mentesítést. 

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Lehota Vilmos
Az elhangzott  módosító  indítványokkal  kiegészített  rendelet-tervezet  elfogadását  kérte,  aki 
elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

5. napirendi pont
Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.) sz. önkor-

mányzati rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az előterjesztést  valamennyi  bizottság tárgyalta.  A bizottságok elnökeinek 
hozzászólását kérte.

Szegedi Csaba 
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  és  az  Ügyrendi  Bizottság  az 
előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  aki  a  rendelet-
tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (II.10.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.) sz. önkormányzati 
rendeletének módosításáról

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

6. napirendi pont
Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

16/2007. (XI.17.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására
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Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az előterjesztést  valamennyi  bizottság tárgyalta.  A bizottságok elnökeinek 
hozzászólását kérte.

Szegedi Csaba 
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  és  az  Ügyrendi  Bizottság  az 
előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület 
felé.

 / Dr. Zimonyi Károly  16.20 órakor elhagyta az üléstermet /

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy a jogalkotásról szóló törvény és a jogalkotásról szóló végrehajtási rendelet 
alapján be kellene építeni még a rendelet-tervezet 6. §-ába, hogy a rendelet kihirdetése napján 
lép  hatályba  és  a  kihirdetést  követő  napon hatályát  veszti.  Ezzel  a  kiegészítéssel  kéri  az 
előkészített rendelet-tervezetet szavazásra bocsátani.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén,  kérte,  aki  a rendelet-tervezetet  elfogadja,  kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI.27.) 
sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

/ Szünet: 16.30 – 16.40 /

Lehota Vilmos
Monor  Város  Rendőrkapitánya,  a  körzeti  megbízott  és  a  polgárőr  egyesület  elnöke 
megérkezett  az  ülésre,  ezért  kérte,  hogy  a  12.  napirendi  pont,  azt  követően  pedig  a  13. 
napirendi pont kerüljön tárgyalásra.

12. napirendi pont
Beszámoló a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról
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Köszöntötte  Szmodics  Róbertet,  Monor  Város  rendőrkapitányát,  Bálint  Gábor  körzeti 
megbízottat és Mátyás Ferencet, a polgárőr egyesület elnökét.
 
Elmondta,  hogy  a  település  közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság  érdekében  tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót mindhárom bizottság 
tárgyalta. A bizottsági vélemények ismertetését kérte.

Szegedi Csaba
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület 
felé.

Kiss Tibor
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság a beszámolót 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Gratulált Szmodics Róbert úrnak a kinevezéshez és kérte, hogy mutatkozzon be.

Szmodics Róbert
Elmondta, hogy 1995 óta hívatásos, pályafutását Budapest III. kerületi Rendőrkapitányságán 
kezdte nyomozóként, itt lett készenléti alosztályvezető, bűnügyi alosztályvezető. 2004-ig volt 
itt  szolgálatban.  Ezt  követően  alakult  a  központi  nyomozóhatósági  feladatokkal  is  ellátott 
autópálya rendőrség, melynek a bűnügyi osztályát vezette több éven keresztül, majd mikor ez 
megszűnt  ezt  követően  kapott  beosztást  az  Országos  Rendőr-főkapitányság  Bűnügyi 
Főigazgatóság Bűnügyi Osztályán. Itt osztályvezető-helyettesi szintig sikerült eljutnia. Ez év 
március  elején  kérte  fel  Simon  tábornok  úr  gyakorlatilag  a  kapitányság  vezetésének 
átvételére.  Családos,  Dunakeszin  él  párjával,  aki  szintén  hivatásos  állományú,  két  fiú 
ikergyermekük van.

Ismertette, hogy jelentős változások fognak bekövetkezni gyakorlatilag az egész megyében, 
ugyanis  419 fő van jelenleg  státusz felett  a főkapitányság  állományában foglalkoztatva,  a 
kapitányság  állománytáblája  210  fő,  mégis  ennek  ellenére  240  teljesít  gyakorlatilag 
szolgálatot a kapitányságon, így 30 fővel vannak a rendszeresített  állománytábla felett.   A 
megyei szerv minden lehetőséget kihasznál arra, hogy gyakorlatilag a létszám feletti státuszok 
véglegesítésre kerüljenek a Pest Megyei Rendőrkapitányságon és így gyakorlatilag a monori 
Rendőrkapitányságon is. Ugyanakkor tervezetben van, hogy speciális alegységet hoznak létre 
a megyén belül, amely érinti a helyi szerveket a feladatuk végrehajtása során. Ez azt jelenti, 
hogy  a  tervezet  szerint  lesz  egy  forgalomellenőrző  alosztály  a  megyei  szervnél,  ez  a 
közlekedésrendészeti osztály leterheltségét fogja gyakorlatilag csökkenteni. Ugyanakkor lesz 
egy kísérő alegység is, aminek az lesz az alapvető feladata, hogy a jelenleg a kapitányságot, 
illetve  annak  munkatársait  terhelő  fogoly  kiséréseket,  átkíséréseket  gyakorlatilag  le  fogja 
venni  a  vállukról,  így  remények  szerint  tudják  növelni  a  rendőri  jelenlétet  és  több járőrt 
tudnak foglalkoztatni rendőri szolgálatra.

Jelen település vonatkozásában a tervek szerint Gomba-Bénye-Káva községek egy-egy önálló 
körzeti megbízotti státuszt fognak kapni. Azt, hogy Bálint Gábor személyét melyik település 
fogja majd megkapni  – azt  a  javaslatot  tette  Bényén és Káván – és itt  is  azt  teszi,  hogy 
összehívnák a három település vezetését és egy kompromisszumos megoldással, gyakorlatilag 
Gábor személye kapcsán döntés fog születni. Mivel Ő jelenleg a terület ismerője, „ gazdája” 
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rendőri szempontból, így az Ő személyét mindenhol nélkülözhetetlennek tartják, ezért ezt a 
kompromisszumos megoldást  javasolja. Ettől  függetlenül bármilyen  megoldás  fog ebben a 
kérdésben  születni,  úgy  gondolja,  hogy  az  önálló  státuszok  telepítése  mind  a  három 
településen  jelentős  előremozdulást  fog  hozni,  hiszen  a  körzeti  megbízott  egy  adott 
településsel  és  annak  minden  problémájával  tud  egyedileg  foglalkozni,  ami  a  jelenlegi 
mutatókat minden bizonnyal fogja tudni javítani.
Ugyanakkor  Gábor  jelzéssel  élt  felé  a  települések  által  biztosított  támogatások 
vonatkozásában. A gombai önkormányzat által nyújtott üzemanyag támogatás felhasználása 
érdekében egy MOL-os benzinkártyát fognak részére készíttetni. A település azt látja, hogy 
amit felajánl a körzeti megbízottja számára, azt valóban a körzeti megbízottja is kapja meg.
Határozott  célja,  hogy  a  települések  által  felajánlott  támogatások  ott  kerüljenek 
felhasználásra, ahová azt szánták. Amennyiben a település támogatni kívánja Gábor munkáját 
a továbbiakban is, akkor azt nagy tisztelettel megköszönik. 

Bár nagyon rövid ideje van a kapitányság élén, bizonyos egyenlőtlenségeket vélt felfedezni a 
rendszer  működésében.   Ezzel  kapcsolatban  több intézkedést  is  tett.  Nem volt  eddig napi 
szintű gyakorlat  a beérkező adatok,  információk alapján a napi szintű rutinos úgynevezett 
értékelemző munka, egy-egy településen sorozatosan felbukkanó betörés, vagy besurranásos 
lopás vagy bármilyen jogellenes cselekményre az azonnali reakció.
A körzeti megbízott feladata  jogellenes cselekmény észlelése esetén a jelzés, és rövid időn 
belül  intézkednek  arra,  hogy  gyakorlatilag  ezt  felszámolják,  a  településre  érkező  idegen 
bűnelkövetőket elüldözzék és ezzel gyakorlatilag biztosítsák a polgárok háborítatlan életét.
Észlelte, hogy az idényszerű bűncselekményekre, mint például a falopások és lomtalanításnál 
felbukkanó idegen elemek vonatkozásában központilag nem volt elrendelve sohasem rendőri 
biztosítás, hanem magukra voltak utalva a szerveik, ezen vonatkozásban pont a mai napon 
adtak ki központi intézkedési tervet, az őrsök, illetve a körzeti megbízottak jelzései alapján 
szintén igényelhetnek tőlük erőt, eszközt, ezt lehetőség szerint biztosítják.
A  terepjárót  sajnálatos  módon  nem  tudják  biztosítani,  bár  igény  lenne  rá.  Amennyiben 
felterjesztésük alapján a megyei szerv tud ebben a kérdésben intézkedni, akko tudnak ilyen 
gépjárműveket biztosítani, de akkor is minden bizonnyal korlátozott számban.
Elmondta  még,  hogy  tegnapelőtt  szervezett  polgárőr  vezetőknek  egy  konferenciát,  ahol 
elhangzott,  hogy  a  polgárőrségek  egy  jelentős  részének  van  működőképes  gépjárműve. 
Ezekkel a szorosabbra fogott együttműködésekkel gyakorlatilag lehetőségük lesz külterületen, 
erdőkben elkövetett bűncselekmények kapcsán hatékonyabban fellépni.
2012 és 2013 a rendőrség életében is a jogszabályváltozások évei, megemlítette még, hogy 
2012. április l5-ével lép hatályba az új szabálysértési törvény is. 

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Képviselő-testületnek egy évben egyszer van lehetősége a közbiztonsággal 
kapcsolatos  véleményt  kifejezni és az a beszámoló elfogadása,  vagy el  nem fogadása.  Az 
előző kapitány úr részéről előterjesztett beszámolót személyesen is javasolja, hogy fogadják 
el. Itt  a lehetőség arra, hogy megadjanak minden támogatást arra, hogy flottul menjenek a 
dolgok.
A közterületi óraszám átcsoportosítás nagyon jól hangzott. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, 
hogy a körzeti megbízottnál is van-e kötelező közterületi óraszám a szolgálati időn belül?

Szmodics Róbert
Elmondta,  hogy ez egy mutató,  tehát itt  azt tudják kimutatni,  hogy a munkatárs hány órát 
töltött el közterületi órában való szolgálatban. Ez egy statisztikai adat.
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Szegedi Csaba
A körzeti megbízott utal a beszámolóban, hogy sok időt elvesz az adminisztráció. 
Megjegyezte,  amennyiben  segítséget  kap,  és  nem  neki  kellene  ezeket  végeznie,  vagy 
arányaiban kevesebbet, az mindenképpen az ügy hasznára válhat.

Szmodics Róbert
Elmondta, hogy ezt nem tudja megígérni, mert van egy KMB-s szabályzat, amely leírja, hogy 
milyen  kötelező  adminisztráció  van,  hogy  Ő  ezt  rutinnal  végzi,  az  biztos.  Sajnos,  ha  a 
rendőrség  munkáját  és  a  jogszabályok  alakulását  figyelemmel  kísérik,  látható,  hogy  az 
adminisztrációs  terheket  jelentősen  növelik  mindig.  Amennyiben  tudnak  önálló  körzeti 
megbízottakat telepíteni a jelenleg most egy körzeti megbízottal ellátott településekre, akkor 
az Ő óraszámuk is egyenként javulni fog.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy ami nem a településhez kötődő munka adminisztrációját jelenti, hanem a 
területi  illetékesség  alapján  történő  feladatellátást,  azt  lehetne  egy  más  adminisztrátori 
feladatban lévő kollégára bízni.

/ Dr. Zimonyi Károly  17.15 órakor visszatért az ülésterembe  /

Szmodics Róbert
Elmondta, hogy 2012. április l5-től a jogszabályváltozás óhatatlanul hoz egy olyan feladatot, 
hogy  önálló  csoport  kerül  kialakításra,  szabálysértési  előkészítésre,  ugyanakkor  ezzel 
párhuzamosan létrehozott, a jelenleg használatos informatikai rendszerben az adók módjára 
behajtható bírságokkal kapcsolatos feladatokat is át akarják telepíteni a kapitányságokon az 
igazgatási osztályokra. Ebben a kérdésben bár konkrét dolgot nem tud mondani, hogy időben 
mikor lesz a hatálya, de reményei szerint az igazgatásrendészetek kapnak erre önálló státuszt 
és  így  ez  a  feladatrendszer  áttelepülne,  ugyanakkor  ezzel  párhuzamosan  felmerült  azon 
lehetőség  is,  hogy ha  az  ügyterhelés  lehetővé  teszi,  akkor  rájuk hárul  majd  ez  a  feladat. 
Remények vannak arra, hogy gyakorlatilag ez a feladatrendszer kikerülhet nemcsak a Gábor 
feladat  rendszeréből,  hanem az őrsöket és körzeti  megbízottakat  egyénként  terhelő feladat 
rendszeréből. A bűnügyi jellegű megkereséseket bizonyos szinten már most úgy szervezik, 
hogy a kapitányságon működő készenléti csoport viszi el egy-egy részét, viszont ami helyi 
specifikációt  igényel,  az  Ő kifejezett  személye  ismeretét  igényli,  azt  óhatatlanul  odaadják 
neki, hiszen szeretnének a társszervekkel is hathatósan közreműködni, hiszen a megkeresés 
szabályai erre rákényszerítik Őket.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy van egy 3.000 fős település és van egy 4.800 fős együttes településközeg. 
Ha azt vesszük, hogy a három településnek egy önálló körzeti megbízottja van, de ha ennek a 
munka beosztásában lehet javaslat,  akkor lehet hogy az szerencsésebb, ha a három körzeti 
megbízottal együtt egy állandó jelenlét, vagy állandó szolgálat átadás történhet. Valószínűleg 
az  lehet  jó,  ha  a  három  körzeti  megbízott  a  három  településen  tartozik  feladat  ellátási 
kötelezettséggel, de egyszerre csak egy van szolgálatban és az, aki szolgálatban van, mind a 
három települést elláthatja. Valószínű hogy összességében a három településnek együttesen 
jobb, mint ha a kávai csak Káván, a bényei csak Bényén, a gombai csak Gombán van.

Szmodics Róbert
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Elmondta,  hogy  ilyen  is  és  olyan  megoldás  is  lehet,  tehát  a  körzeti  megbízott  magának 
szervezi  a  szolgálatot,  ahogy  az  Ő  településének  közbiztonsági  igénye  ezt  diktálja. 
Természetesen neki is van a heti 40 órás munkajogi kötelezettsége, de ezen belül szabadon 
gazdálkodhat, javaslatot is tehet, hogy Ő mikor marad túlszolgálatban. Semmi nem zárja ki, 
hogy  a  három  körzeti  megbízott  adott  esetben  felossza  egymás  között  a  szolgálati  időt, 
folyamatos jelenlétet biztosítva. Semmi nem zárja ki, hogy majd egymás községeibe átjárjon 
és semmi nem zárja azt ki, hogy önállóan teljesítsen csak egy szolgálatot. Gyakorlatilag ezt 
meg lehet majd szervezni a helyi viszonyoknak megfelelően, rendkívül rugalmasan.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy amennyiben van egy 5.000 fős Gomba-Bénye-Káva közösségből egy 3.000 
fős település - ahol van Felsőfarkasd, Tetepuszta, Tópart – ezek azért jelentenek egy feladat 
mennyiséget  és  emellett  örülnek,  ha  Bénye,  Káva  saját  körzeti  megbízottal  rendelkezően 
megoldja a közbiztonsági problémáját, de arányaiban Gombának sok marad. Ezért kérdezte 
meg,  hogy  rajtunk  múlhat,  vagy  az  az  alapmegoldás,  hogy  Gomba-Bénye-Káva  önmaga 
rendelkezik efölött és nem pedig az, hogy 8 vagy 12 órás szolgálattal mindig a három körzeti 
megbízott saját települését nyilván megtartva, de ugyanazt a kört nagyjából bejárja.

Szmodics Róbert
Elmondta, hogy ez megoldható minden további nélkül.

Bálint Gábor
Elmondta,  hogy amennyiben a három község egy-egy fő körzeti megbízottal  megalakulna, 
akkor nagyobb rendezvény, esemény esetén egyértelmű, hogy mindhárman ott lesznek.
Kelemen úr azt javasolta annak idején, hogy a  kávai körzeti megbízottat Gombára tartósan 
vezényli  és  Gombán  lenne  két  fő,  Bénye-Káván  egy  fő,  majd  meglátják  hogyan  lehet 
rugalmasan kezelni ezt a részét.

Szmodics Róbert
Elmondta, hogy a kapitányság megadja a körzet leírást és onnantól kezdve irányelvként ki 
tudják adni, hogy a szolgálatot úgy kell megszervezni a három körzeti megbízott között, hogy 
a települések folyamatos rendőri felügyelet alatt állnak.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy amennyiben a három körzeti megbízottnak akár településenként felmerül a 
szolgálati  lakás,  vagy egyéb  módon  történő  elhelyezési  kérelme,  akkor  ami  a  Képviselő-
testületen  múlik  azt  megtudják  tenni.  Felmerült,  hogy  a  körzeti  megbízottaknak  van  egy 
szolgálati  ellátási  területük,  hogy ott  helyben  kell,  hogy ellássák,  de  egyébként  javaslatot 
tettek arra, hogy körzeti megbízott csoportként akár infrastruktúrával egy helyen is tudnának 
működni, tehát, hogy a fogadó irodájukat meg tudják Bényén, Káván ejteni. Gombán ha erre a 
helyiségre szükség van, amit a három körzeti megbízott igényel, akkor ezt Gomba fel tudja 
ajánlani, ebben nagyon szívesen közreműködnek, független attól, hogy Bényén heti x órában, 
vagy Káván heti x órában azontúl, hogy oda tartoznak, még biztosítják a fogadó órát is, de ott 
a fogadóórán csak egy toll, papír kell, egyébként az infrastruktúra itt Gombán megfelelő, a 
három körzeti megbízott itt van és erről tudnának a későbbiekben egyeztetni.

Szmodics Róbert
Elmondta, hogy az önálló körzeti megbízottal kapcsolatban személyes véleménye az, hogy 
gyakorlatilag akkor működik a körzeti megbízott leghatékonyabban, ha a településen le tud 
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telepedni, így lehet legjobban településhez hozzákötni hosszú távra. Ügyelni szeretnének arra, 
hogy akit hoznak munkatársnak, az le tudjon telepedni azon a településen. 
Nagy tisztelettel,  köszönettel  veszik  ezt  a  felajánlást  a  lakhatás  vonatkozásában,  az  iroda 
vonatkozásában pedig szintén.

Lehota Vilmos
Kiegészítésként  elmondta,  hogy  pályázat  került  benyújtásra,  melynek  keretein  belül  az 
önkormányzat egy olyan helyiségcsoportot kíván egy volt szolgálati lakásból kialakítani, ahol 
el lehetne helyezni a körzeti megbízott irodáját. Amint a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, 
nem feltétlen csak egy rendőr elhelyezésére lenne ez alkalmas, mert a település központjában 
van akkora az a helyiség, hogy akár körzeti megbízotti csoportot is be tudna fogadni. Tavaly a 
rendőri  létszám  várható  és  remélt  emelkedése  miatt  a  monori  kapitányságnak  a 
befogadóképessége  is  veszélybe  kerülhetett  volna,  akkor  felajánlották,  hogy  szívesen 
kialakítanak  abból  a  volt  lakásból  egy  olyan  közbiztonsági  központot,  ahol  a  kisebbik 
szobában  például  a  polgárőrök  nyerhetnek  elhelyezést,  a  nagyobbik  szobában  pedig  a 
megfelelő  biztonsági  intézkedéseket  betartva  a  körzeti  megbízotti  csoportnak  is  tudnának 
helyet adni, ha az megoldható, hogy az adminisztrációval ne kelljen minden esetben bemenni 
a kapitánysághoz. Nagyon szeretnék megnyerni azt a pályázatot, ami lehetővé tenné egyrészt 
ennek a lakásnak az átalakítását, másrészt pedig egy helyi térfigyelő rendszernek a kiépítését. 

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  amennyiben  elhelyezési  problémák  vannak  Monoron  és  az  az  egy 
adminisztrátor itt el tudja végezni a munkáját, nem kötődik a kapitányság más osztályaihoz, 
akkor nemcsak a három körzeti megbízott, hanem itt dolgozhatna még egy adminisztrátor is.

Szmodics Róbert
Elmondta, amennyiben ilyen elképzelések vannak, azt csak támogatni tudja. Amennyiben az 
önkormányzatok úgy gondolják, hogy erre lenne igény, a szükséges felterjesztéseket el tudják 
végezni,  csak  a  főkapitányság  felé  igazolni  kell,  hogy  meddig  lehet  elmenni  a  bér 
vonatkozásában.

Szegei Csaba
Kérdezte, hogy a Gábor vagy a mindenkori körzeti megbízott az adminisztrációs feladatait 
csak a kapitányságon tudja végezni?

Bálint Gábor
Elmondta, hogy a saját számítógépére fel van telepítve, felvesz egy jegyzőkönyvet és beviszi 
kinyomtatni

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy az önkormányzat  rendelkezésre bocsátana egy olyan helyiséget,  amelynek 
egyik részét a polgárőrség használná, másik részéről lemondunk úgymond annak a lakás célú 
hasznosításából származó bérleti bevételéről, a rezsi költséget is biztosítja az önkormányzat, 
akkor még nincs vegyes finanszírozású közalkalmazott. Fizikailag megoldható, hogy a heti 
rendszerességgel  ellátott  adminisztrációs  feladatokat  ezen  a  telepített  programon  keresztül 
végzi a gombai, a kávai és bényei körzeti megbízott is?

Szmodics Róbert
Elmondta,  hogy Gábornak a saját számítógépe van a rendszeren, ez egy igen rossz köztes 
megoldás, az eszköznek rendőrségi tulajdonban lévő berendezésnek kellene lennie.
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Meg kell  vizsgálni,  hogy hogyan  lehet  az  online  kapcsolatot  a  kapitányság  szervere  és  a 
helyiség között biztosítani úgy, hogy az zárt rendszer legyen.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy jelen pillanatban is van egy olyan MOL kártya a monori Rendőrkapitányság 
használatában, amire az önkormányzat a korábbi évben a támogatását átutalta. Megkérdezte, 
hogy technikailag megoldható-e, hogy ez kerüljön a gombai körzeti megbízotthoz?

Szmodics Róbert
Elmondta, hogy megnézi a kártyát és telefonon megbeszélik.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy 2010-ben a település felújította az úthálózatát, 2011-ben rendeletet hozott a 
Képviselő-testület  a  súlykorlátozás  kialakítására.  Ennek  a  forgalmi  jelzőtáblákkal  való 
ellátása mostanára teljes egészében megtörtént.  Jó lenne, ha erre nagyobb figyelmet  tudna 
szentelni  a  kapitányság,  hogy a  táblák  megjelenésével  együtt  érvényt  tudjanak szerezni  a 
szabályozásnak.

Szmodics Róbert
Elmondta, hogy az önkormányzatot meg fogja keresni a közlekedésrendészeti osztályvezető, 
Ők meg fogják nézni, hogy a kihelyezett táblák valóban szakszerű helyen vannak-e. Ha gond 
lesz a táblákkal, akkor fogják javasolni azok áthelyezését.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy Gábor vonatkozásában korábban felmerült,  hogy meg szerette volna kapni 
akár  az  önkormányzat,  akár  egy  kijelölt  személy  a  vezénylést,  aztán  ennek  egy  olyan 
folyamata lett, hogy utólagosan lehet, hogy erre lehetőség van, végül az lett, hogy utólagosan 
sem  férhettek  ehhez  hozzá.  Lehet,  hogy  erre  már  nem  is  lesz  szükség,  de  ha  később 
valamilyen szinten felmerül, akkor lehet-e annak akadálya, hogy általunk, vagy a polgárőrség 
által kijelölt személy ezt megismerhesse?

Szmodics Róbert
Elmondta,  hogy  ebben  a  vonatkozásban  lépni  kíván.  Megpróbálja  a  rendszerből  kivont 
berendezéseket  a  megyétől  megfelelő  darabszámban  kikérni  és  utána  átadni  használatra  a 
polgárőröknek.  A  költségproblémát  a  polgárőr  egyesületeknek  állniuk  kell.  Jelentősebb 
költségkihatás nélkül lehet biztosítani a folyamatos együttműködést.

Mátyás Ferenc
Elmondta, hogy február végén a monori Vigadóban tartott egyeztetésen szóba került, hogy 
addig, amíg ezek az intézkedések nem kerülnek bevezetésre, olyan elképzelés merült fel, hogy 
a rendőr páros, mivel általában ketten járnak, polgárőrökkel teljesíthet szolgálatot. Például a 
monori polgárőr beül a rendőr autóba a másik pedig a mi polgárőr kocsinkba, ezzel két helyen 
tud teljesíteni ugyanaz a szolgálat.

Szmodics Róbert
Elmondta, hogy ez több helyen működik, lehetséges minden további nélkül, hiszen az nagy 
meglepetés, hogy a polgárőr autóból kiszáll a rendőr.

Lehota Vilmos
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Megjegyezte, hogy korábban már az is felmerült, hogy ne feltétlen a Képviselő-testület vállát 
nyomja a beszámoló elfogadásának a terhe,  megkérdezzük a gombai  lakosságot,  akár egy 
felmérésben, hogy hogyan viszonyulnak a közbiztonság fogalmához. 
Reményét fejezte ki, hogy erre a jövőben nem lesz szükség, de a polgárőrség gondozásában 
jelen pillanatban is van egy kérdőív az interneten.

Szmodics Róbert
Elmondta,  hogy várják  a  helyi  felmérésről  mutatkozó  eredményeket.  Tény  és  való,  hogy 
szubjektív megítélésről van szó, ez mindig egyénhez kötött, de ettől függetlenül irányadónak 
mindenféleképpen tekinthető.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  aki  a  település  közbiztonságának  helyzetéről,  a 
közbiztonság  érdekében  tett  intézkedésekről  és  az  azzal  kapcsolatos  feladatokról  szóló 
beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     68  /2012.  (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a település 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az 
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetője által ké-
szített beszámolót elfogadta.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,  hogy a beszámoló elfogadásáról a 
Monori Rendőrkapitányság megbízott rendőrkapitányát értesítse.

Határidő: 2012. április 27.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

/ Szmodics Róbert  és Bálint Gábor 17.30 órakor távoztak az ülésről /

/ Szünet: 17.30 – 17.40 /

13. napirendi pont
Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a  Gombai  Polgárőr  Egyesület  2011.  évi  tevékenységéről  készült  szakmai 
beszámolót mindhárom bizottság véleményezte. A bizottsági vélemények ismertetését kérte.

Szegedi Csaba
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület 
felé.
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Dr. Zimonyi Károly
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság a beszámolót 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

/ Tóth József  képviselő 17.50 órakor érkezett az ülésre /

Lehota Vilmos
Kérdezte az előkészítőket, hogy van-e szóbeli kiegészítésük az írásos tájékoztatóhoz?

Mátyás Ferenc
Elmondta, hogy amennyiben stabilizálódik a hely, illetve az autó kérdése, akkor lényegesen 
jobb helyzetbe fognak kerülni. Teljesen át kell szervezni az eddig működő szolgálati beosztási 
rendszert.

Kósa Attila
Megjegyezte, hogy a helyi viszonyok között bőven elég lenne a 30 fő polgárőr. Amíg nem 
voltak kötöttségek nagyobb volt a lelkesedés. Elég komolyan be van szabályozva a törvényi 
oldal azzal, hogy ki lehet polgárőr. Csak az lehet polgárőr, aki vizsgát tesz. Szervezethez kell 
csatlakozni  és  az  Országos  Polgárőr  Szövetség  tagjának  kell  leni,  igazolvánnyal  kell 
rendelkezni,  formaruhában kell  járni,  rendszeres szolgálatot  kell  ellátni.  Amikor  mindezek 
kiderültek abban a pillanatban megcsappant a lelkesedés.
A kérdőívek kitöltése során olyan válasz is jött, hogy anyagilag is támogatnák a polgárőrséget 
magánemberek. Amennyire lehet látni a támogatottsága a közrendnek, a közbiztonságnak és a 
polgárőrségnek is ebből a 70 válaszból is iszonyúan magas. Ezeket az embereket meg kell 
találni, mivel nem mindenki adat a nevét.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy nagyon reméli,  hogy megvalósul  a pályázati  támogatásból  az a fejlesztés, 
amit terveztek és a pályázat benyújtásával kezdeményeztek. Azt is gondolja, hogy abban az 
esetben, ha lesz egy helyi monitor szoba ez is ad egy új impulzust a tagság toborzásához is 
akár. Valóban át kell szervezni a szolgálatot, mert akkor érdemes lesz erre is alapozni.

Kósa Attila
Elmondta, hogy vállalja, hogy elkészíti - ami azt hiszi kötelezettsége is az önkormányzatnak - 
a közbiztonsági stratégiát.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy köszöni szépen, nagyon jó lenne, ha ezzel is készen állna az önkormányzat 
egy esetleges felmérésre.

Szegedi Csaba
A vizsgával kapcsolatban megjegyezte, hogy akik ott megjelentek, legalább a duplája lehet 
akiket  még  meg  lehetne  szólítani  egy  második  vizsgára.   Ennek  úgy  van  értelme,  ha 
megígérik, hogy azon a bizonyos napon ott lesznek.

Lehota Vilmos
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További  hozzászólás  nem lévén  a  Gombai  Polgárőr  Egyesület  2011.  évi  tevékenységéről 
készült  szakmai beszámoló elfogadását kérte. Aki a beszámolót  elfogadta,  kézfelemeléssel 
jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     69  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Gombai 
Polgárőr Egyesület 2011. évi tevékenységéről készült szakmai beszámolóját és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület a Gombai Polgárőr Egyesület szakmai beszámolóját elfo-
gadva köszönetét  fejezi  ki a egyesület  minden tagjának a település érdekében 
végzett munkájáért.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat kivonatá-
nak megküldésével értesítse az egyesület vezetőségét és kérje fel az egyesület el-
nökét a köszönetnyilvánítás tagok felé történő tolmácsolására.

 
Határidő: 2012. április 27. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

/ Kósa Attila és Mátyás Ferenc 18.00 órakor távoztak az ülésről /

/ Szünet: 18.00 – 19.00 /

7. napirendi pont
Javaslat a település parkolási rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. 
A bizottságok elnökeinek véleményét kérte.

Szegedi Csaba 
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezetet 
továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-
tervezetet szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Tóth József
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Megjegyezte, hogy annak idején az akciótervet elfogadták, a templom körüli parkolót nem 
tartja helyesnek.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az egy vázlatterv volt, az alapján nem kezdhetnek semmit, mindenképpen új 
elhatározás, terveztetés, kivitelezés szükséges. Jelen pillanatban a parkolási  rendeletet  csak 
annyiban érinti,  hogy a  templom egyik  oldalán 7 darab párhuzamos  parkolási  lehetőséget 
megemlít a melléklet.

Szabó Gyula
Véleménye szerint a lakosságot meg kellene kérdezni ezzel kapcsolatban.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy egy vázlattervet elfogadtak, így lehet, hogy azt is el tudják fogadni, hogy 
le van az az útszakasz zárva, de biztos, hogy lesz ellene zúgolódás. 
Véleménye  szerint  a  lakossági  fórum  után  szülessen  döntés.  Kérése,  hogy  a  KRESZ 
vonatkozását  vizsgálják  meg.  Később,  ha  a  parkolással  is  lesz  esetleg  probléma,  akkor 
legalább a KRESZ-szel kapcsolatos ütközéseket előre tudják.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy mindenképpen beleértette abba, amit a kapitány úr felajánlott, hogy kijön a 
közlekedésrendészeti  osztályvezető  és  vele  együtt  nemcsak a  táblákat  fogják  végig  nézni, 
hanem ezeket a tényezőket is.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy van egy előterjesztés, amelyben szerepelnek kitételek, és van a plusz-mínusz 
50 %-os eltérítés. Mi magunk a rendeletben  az 50 %-os csökkentett értéket állapítjuk meg. Ez 
azt jelenti, hogy a helyi szabályozás a jogszabályban felsorolt tételeket az 50 %-os mértékre 
csökkenti?  Az  elfogadott  rendelet  után  van-e  mozgástere  a  hivatalnak,  vagy  ezek  a 
rendeletben lefektetett keretek?
Amennyiben nem hoztunk volna létre ilyen rendeletet ez a törvényi előírás akkor is élt volna?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a törvényi előírás mindenképpen él. 

További  hozzászólás  nem lévén,  kérte,  aki  a rendelet-tervezetet  elfogadja,  kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete

a parkolás szabályairól, az ingatlanon belüli gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli 
megváltásáról, a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )
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8. napirendi pont
Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. 
A bizottságok elnökeinek hozzászólását kérte.

Szegedi Csaba 
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezetet 
továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy az, hogy valaki megtéríti az általa okozott kárt az a minimum, de hogy 
szabálysértési díjat ne szabhassunk ki számtalan indokolt esetben az számára elfogadhatatlan.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy ahogy a bizottsági üléseken is elhangzott a következő kategória nem olyan 
elnevezésű  lesz,  hogy  szabálysértés,  hanem  helyszíni  birság,  illetve  a  kirívóan  közösség 
ellenes magatartást tanúsító személy ellen lehet rendelet alapján eljárni, de rendeletben kell 
ezeket létrehozni.

További  hozzászólás  nem lévén,  kérte,  aki  a rendelet-tervezetet  elfogadja,  kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1 
ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat rendeleteiben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon 
kívül helyezéséről

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

9. napirendi pont
Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának  

jóváhagyására
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Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. 
A bizottsági vélemények ismertetését kérte.

Szegedi Csaba 
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezetet  és 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezetet  és 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-
tervezetet és határozati javaslatot szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Megjegyezte,  hogy  amennyiben  ténylegesen  könnyítést  kap  a  polgármesteri  hivatal  és 
feladatban, ügyszámban ez kimutatható, akkor nem fognak ragaszkodni egy aljegyzői státusz 
megtartásához. Szeretné most előre deklarálni, hogy amennyiben odajutnak akkor akárki és 
akármilyen módon fogja ezt a pozíciót betölteni az nem a személynek fog szólni, de akkor 
szorgalmazni fogja, azt, hogy ez kerüljön megszüntetésre, esetleg helyette egy előadói státusz 
megtartására, de a jelen állapot szerint minden indok megvan ahhoz, hogy ezt létrehozzák.

Kósa Erzsébet Anikó
Úgy gondolja,  hogy amennyiben a  közös hivatal  létrehozására sor kerül,  akkor bármilyen 
feladat, hatáskör marad is meg a jegyzőknél és az önkormányzatoknál, akár kettő akár három 
önkormányzat ügyeinek vitele azonos színvonalon egy embernek az erejét meghaladó feladat. 

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy amit a járási kormányhivatali szándékokról hallanak nem a mai, holnapi 
feladatokat,  hanem az  egy évvel  későbbit  jelentené,  tehát  nem egy hirtelen  dolog,  amibe 
belecsapnak.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy szeretné megtartani azt a testületi ülést előkészítő színvonalat, ami alapján 
úgy gondolja, hogy gördülékenyen zajlik a képviselő-testületi munka.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén,  kérte,  aki  a rendelet-tervezetet  elfogadja,  kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI.17.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról
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( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

Lehota Vilmos
Kérte,  aki   a  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  módosítására 
vonatkozó javaslatot elfogadja,  kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     70  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  módosítására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület 2012. január 1-i visszamenőleges hatállyal jóváhagyja a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
a) 2.13 pont szövegezését az alábbiak szerint:

2.13 Alaptevékenység költségvetési
                       kiadásainak forrásai:            - közhatalmi bevételek

- intézményi működési bevételek
- intézményfinanszírozás önkormányzattól

b) 4.3 pont szövegezését az alábbiak szerint:

4.3 Kötelezettségvállalás, utalványozás,
      pénzügyi-ellenjegyzés, érvényesítés, 
      szakmai teljesítés igazolás:

A  kötelezettségvállalásra,  
utalványozásra, pénzügyi-ellenjegyzésre,  
érvényesítésre  és  szakmai 
teljesítésigazolásra  jogosultak  nevét,  
munkakörét,  aláírás  mintáját  a 
„Kötelezett-ségvállalás,  utalványozás,  
pénzügyi  ellen-jegyzés,  érvényesítés,  
szakmai  teljesítés  igazolás  rendjét  
meghatározó szabályzat” tartalmazza. 

2. A képviselő-testület  2012.  július 1-i  hatállyal  jóváhagyja  a  Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
a) 3.2.1 pont szövegezését az alábbiak szerint

3.2.1 A költségvetési szerv jóvá-
      hagyott létszámának megfelelően
      kialakított köztisztviselői

munkakörök:
I.  Jegyzői munkakör
II. Aljegyzői munkakör
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III. Beruházási előadói munkakör
IV. Műszaki előadói munkakör
V. Gazdálkodási előadói munkakör I.
VI. Gazdálkodási előadói munkakör 
II.
VII. Gazdálkodási előadói munkakör 
III.
VIII. Igazgatási előadói munkakör I.
IX. Igazgatási előadói munkakör II.
X. Igazgatási előadói munkakör III.
XI. Igazgatási előadói munkakör IV.
XII. Igazgatási előadói munkakör V.

b) 3.6 pont szövegezését az alábbiak szerint

3.6 Helyettesítés: A  3.2  pontban  meghatározott  munkakörökre 
vonatkozó helyettesítési rendet az 1. sz.  
függelékben  meghatározott  munkakör-
térké-pek  egyedileg  szabályozzák.  
Akadályoztatás  esetén  a  helyettesítés  
biztosításáról  a  jegyző  intézkedik.   A 
jegyző helyettesítését az aljegyző látja el.  

c) 1. sz. mellékletét a határozat 1. sz. melléklete szerint.

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal egységes 
szerkezetbe  foglalt  szervezeti  és  működési  szabályzat  közzétételéről, 
valamint a módosításoknak a köztisztviselőkkel történő ismertetéséről 
gondoskodjon.

 
Határidő:   azonnali
Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó jegyző

10. napirendi pont
Javaslat az önkormányzat és Gomba Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 

megállapodás tervezetének jóváhagyására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. 
A véleményező bizottságok elnökeinek hozzászólását kérte.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.
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Szegedi Csaba 
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  aki  a  határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     71  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta 
az  önkormányzat  és  Gomba  Község  Roma  Nemzetiségi 
Önkormányzata  közötti  megállapodás  tervezetének  jóváhagyására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy 
Gomba  Község  Önkormányzata  Gomba  Község  Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata  között létrejövő - a nemzetiségi 
önkormányzat  működési  feltételeit  biztosító  -  megállapodást 
Gomba  Község  Önkormányzata  képviseletében  a  határozat 
melléklete szerinti szövegezéssel aláírja.

2./ A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy döntéséről 
Gomba Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnökét 
tájékoztassa.

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

14. napirendi pont
Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményi minőségirányítási program éves értékelésének 

jóváhagyására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést  a  Szociális-  és  Gyámügyi 
Bizottság tárgyalta. A bizottság elnökének hozzászólását kérte.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.
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Lehota Vilmos
A bizottsági véleményen kívül további hozzászólás nem lévén az előterjesztésben szereplő 
határozati  javaslat  elfogadását  kérte.  Aki a  határozati  javaslatot  elfogadta,  kézfelemeléssel 
jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     72  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
intézményi  minőségirányítási  program  éves  értékeléséről  szóló  tájékoztatót,  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az intézményvezető által  a nevelési intézmény minőségirá-
nyítási programjának éves értékeléséről készített tájékoztatóját elfogadta.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt 
tájékoztassa.

3. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Gólyafészek Óvoda közalkalmazottai-
nak a színvonalas munkavégzésért, és felkéri a polgármestert, hogy a dolgozók fe-
lé elismerését tolmácsolja. 

Határidő:  2012. április 27.
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

15. napirendi pont
Javaslat az önkormányzat 2011. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének elfo-

gadására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést  az  Ügyrendi  Bizottság 
véleményezte. A bizottsági vélemény ismertetését kérte.

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Az Ügyrendi Bizottság véleményén kívül további hozzászólás nem lévén az előterjesztésben 
szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra.  Aki  a  határozati  javaslatot  elfogadta, 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     73  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 2011. 
évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  az önkormányzat  2011. évi közbeszerzései-
nek statisztikai  összegzését  a határozat  1.  sz.  melléklete  szerinti 
formában és tartalommal jóváhagyja.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  statisztikai 
összegzést  az  önkormányzat  honlapján tegye  közzé és a Közbe-
szerzések Tanácsa részére határidőben küldje meg.

Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

16. napirendi pont
Tájékoztató a 2011. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. 
A bizottságok elnökeinek hozzászólását kérte.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba 
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén  a  határozati  javaslat 
elfogadását kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     74  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2011.  éves  belsőellenőrzésekről  készült  éves  összefoglaló  jelentés 
elfogadására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a belsőellenőri 2011. éves összefoglaló jelen-
tést elfogadta.
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a 
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

  Határidő: 2012. április 20. 
  Felelős: Lehota Vilmos polgármester

17. napirendi pont
Javaslat az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság külső tagja a bizottsági ülésen jelezte,  hogy hajlandó a 
szabályzat módosítása által ráháruló feladatokat vállalni. A napirendi ponttal kapcsolatos 
előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottságok elnökeinek véleményét kérte.

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot szintén 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén  a  határozati  javaslat 
elfogadását kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     75  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Közbeszerzési 
Szabályzatának felülvizsgálatára tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1. A  képviselő-testület  Gomba  Község  Önkormányzata  Közbeszerzési  Szabályzatát 
2012. április 13.-i hatállyal a határozat 1. melléklete szerinti szövegezéssel fogadja el.

2. A képviselő-testület az 50/2009. (III.26.) sz.  számú határozatát 2012. április 13-i ha-
tállyal visszavonja.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési szabályzat közzété-
teléről, és az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenéséről gondoskodjon.

Határidő: 1-2. pont tekintetében értelemszerűen,
3. pont tekintetében 2012. április 13.  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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18. napirendi pont
Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda belsőellenőrzéséről szóló jelentés 

megállapításairól

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést  valamennyi  bizottság 
véleményezte. A véleményező bizottságok elnökeinek hozzászólását kérte.

Szegedi Csaba 
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  aki  a  határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     76  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Gólyafészek Óvoda belsőellenőrzéséről szóló tájékoztatót és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda jogszabályoknak történő 
megfelelés tükrében készült vizsgálatról készült belsőellenőri jelen-
tést, valamint az intézményvezető által a határozat 1. sz. melléklete-
ként elkészített intézkedési tervet tudomásul vette.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a 
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

  Határidő: 2012. április 20. 
  Felelős: Lehota Vilmos polgármester

19. napirendi pont
Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítése során eladási ár meghatározására
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Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előző testületi ülésen felhatalmazást kapott az irányárak előterjesztésére, 
viszont,  ahogy  azt  jelezte  is  az  előterjesztésben,  amelyet  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésére 
készített, a javaslattétel joga nem a polgármesteré, hanem a Pénzügyi Bizottságé a február 09-
én  elfogadott  vagyonrendelet  értelmében.  Kérte  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökét,  hogy  a 
napirendi pont előterjesztését terjessze elő.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalták az ingatlanértékesítési árakat. Az a 
javaslat született, hogy a 19. és 20. helyrajzi számú ingatlanok együttes értékesítési hirdetésre 
kerüljenek,  azzal  a  kitétellel,  hogy  amennyiben  a  20.  helyrajzi  számú  ingatlanra  külön 
érdeklődés  van,  akkor  az  önállóan  is  értékesíthető,  egyébként  20  millió  forintos  együttes 
irányárat javasolt a bizottság a két ingatlanra elfogadni.
A 490/l. helyrajzi számú, Gombai út 10. szám alatti ingatlanra az a javaslat, hogy előzetesen 
egy 9 millió forintos irányáron kerüljön meghirdetésre és azt követően, amennyiben az nem 
vezet eredményre, kerüljön sor a polgármester úr által javasolt koncepciónak megfelelően az 
értékesítés  meghirdetésére.  Az  538/1  helyrajzi  számú,  Rózsa  u.  10.  szám  alatti  ingatlan 
esetében pedig a nyilvántartási értéktől alacsonyabb, 10 millió forintos irányárat javasolt a 
bizottság, azzal a kitétellel, hogy amennyiben hitel felvétel útján az ingatlan jelenlegi lakója 
szeretné megvásárolni és ha ennek módja, lehetősége van, akkor akár munkáltatói kölcsönnel 
hozzá tudja segíteni az önkormányzat.

Tóth József
Kérdezte, hogy a Gombai úton ki lehet alakítani a két telek között egy nyeles telket?

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszként elmondta, hogy nem lehet kialakítani. Mélyebbnek kellene lenni, mint 
50 méter a nyélnek.

További  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  aki  a  felolvasott  határozati  javaslatot  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     77  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta  az 
önkormányzati  ingatlanok értékesítése vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatban tesz 
javaslatot a Képviselő-testület felé:

1. A  Képviselő-testület  a  19,  és  20  hrsz-ú  ingatlanok  együttes  eladási  irányárát 
20.000.000,- forintban, eladás idejét legkorábban 2013. április hónapra határozta meg 
úgy, hogy a két ingatlan közül a 20 hrsz-ú ingatlan önállóan is értékesíthető.

2. A Képviselő-testület a 490/1 hrsz-ú ingatlan eladására irányárát 9.000.000,- forintban 
határozta meg.

3. A Képviselő-testület az 538/1 hrsz-ú ingatlan eladási irányárát 10.000.000 forintban 
határozta meg. 

4. A Képviselő-testület a döntés időpontjában kijelölt bérlő részére az 538/1 hrsz-ú ingat-
lan vásárlása esetén munkáltatói támogatás igénybevételét is biztosítja.  
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

20. napirendi pont
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási 

megállapodása módosításának jóváhagyására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. 
A bizottságok elnökeinek hozzászólását kérte.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba 
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén  a  határozati  javaslat 
elfogadását kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     78  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  
Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta 
a  Monor  és  Térsége  Többcélú  Önkormányzati  Társulás  társulási 
megállapodásának  módosítására  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1./ A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának  módosítását  tartalmazó  megállapodást 
Gomba Község Önkormányzata  képviseletében -  a határozat 
mellékletében rögzített módosításokkal - aláírja.

2./ A képviselő-testület  felkéri  a polgármestert,  hogy a Társulás 
Munkaszervezetét  -  a  megállapodás  módosításának 
előkészítése  érdekében  -  a  határozatban  foglaltakról 
tájékoztassa.

Határidő: 2012. április 20. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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21. napirendi pont
Tájékoztató Bénye község közös hivatal létrehozására vonatkozó 

kezdeményezéséről

Lehota Vilmos
Kiegészítésként elmondta, hogy még a bizottsági ülések után is volt szerencséje tájékozódni a 
témában.  Nagy  valószínűséggel  szeptemberig  nem  fogják  tudni  meghatározni  azokat  a 
feladatokat, amelyekre közös hivatalt kell létrehozni. A megállapodás, ami kettő vagy több 
önkormányzat között létrejön, az addig nem tud megszületni, mert nincs mire alapozni ezt a 
megállapodást.  Elmondta,  hogy  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést  valamennyi 
bizottság tárgyalta. A véleményező bizottságok elnökeinek hozzászólását kérte.

Szegedi Csaba 
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság a kezdeményezés támogatását javasolta. 

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Magánvéleményként megjegyezte, hogy az önkormányzat súlyos sérelme, hogy nem mondhat 
nemet azoknak, akik megkeresik az önkormányzatot.

Szegedi Csaba
Tekintettel  a  polgármester  úr  által  említett  szeptemberi  határidőre,  javasolta,  hogy  ezt 
figyelembe véve, illetve a törvényi kötelezettségekkel tisztában léve, írják azt a megkeresésre, 
hogy nyitottak.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  a  határozati  javaslat  elfogadását  kérte,  aki  a  határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     79  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Bénye 
Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó 
kezdeményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület kölcsönös előnyöket biztosító együttműködés 
esetén tudomásul veszi Bénye Község Önkormányzatának a közös 
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó szándékát.

2. A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal székhelytelepü-
léseként Gombát javasolja elfogadni Bénye Község Önkormányza-
tának.

3. A Képviselő-testület a közös önkormányzati  hivatal létszámára az 
ellátandó hatáskörök és feladatok ismeretében tesz javaslatot.

4. A Képviselő-testület felkéri Bénye Község Önkormányzatát, hogy 
a) mérje fel a településen a tervezett közös önkormányzati hivatal 

által ellátandó feladatokat, s arról nyújtson tájékoztatást Gomba 
Község Önkormányzata részére,

b) nyilatkozzon  arra  vonatkozóan,  hogy a  javasolt  közös  önkor-
mányzati hivatal esetén kirendeltség vagy ügyfélszolgálati meg-
bízott működését támogatja,

c) határozza meg, hogy a Bénye-Káva Körjegyzőség személyi állo-
mányából milyen létszám foglalkoztatását igényelné a közös ön-
kormányzati hivatalban,

d) tájékoztassa Gomba Község Önkormányzatát, hogy a közös ön-
kormányzati hivatal létrehozása esetén Bényén folyamatos vagy 
időszakos igazgatási munkavégzést támogatna.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Bénye 
Község Önkormányzatát tájékoztassa.

  Határidő: 2012. április 20. 
  Felelős: Lehota Vilmos polgármester

/ Kiss Tibor  20.45 órakor elhagyta az üléstermet /

22. napirendi pont
E g y e b e k

Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratainak módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést  mindhárom  bizottság 
véleményezte. A bizottsági vélemények ismertetését kérte.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba 
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Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Kósa Erzsébet Anikó
Előterjesztői  kiegészítésként  elmondta,  hogy  az  óvoda  alapító  okiratában  felsorolt 
szakfeladatok  között  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény szakfeladatot  is  meg  kell 
jeleníteni könyveléstechnikai okok miatt. Ez nem szerepelt az írásos előterjesztésben.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén  az  előterjesztői 
kiegészítéssel  együtt  a  határozati  javaslat  elfogadását  kérte,  aki  a  határozati  javaslatban 
foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     80  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Gólyafészek 
Óvoda  alapító  okiratának  módosítására  irányuló  javaslatot  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

1. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosító 
okiratát a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóvá-
hagyja.

2. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda - a jelen határozat 1./ pontjá-
val módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 
2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

3.  A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Állam-
kincstár  területileg  illetékes  szervénél  a  módosításnak  a  törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2012. április 20. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tájékoztatás a fogorvosi ellátásra kötött közreműködői szerződés megszűnéséről

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. 
A véleményező bizottságok elnökeinek hozzászólását kérte.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.
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Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba 
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot szintén 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén  a  határozati  javaslat 
elfogadását kérte, aki a határozati javaslatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     81  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  fogorvosi 
ellátásra kötött közreműködői szerződés megszűnéséről szóló tájékoztatót és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az Ép és Szép Fogak Kft-vel kötött, 2012. február 1. napján 
hatályba lépett feladat-ellátási szerződésre tekintettel tudomásul vette a fogorvosi 
alapellátásra 2012. január 5. napjától dr. Jenei Andrással határozatlan időre kötött 
közreműködői szerződésnek a szerződés 8.3 pontja szerinti megszűnését.

2. A Képviselő-testület  jóváhagyta  a  fogászati  alapellátásban  2011.  november  1. 
napjától 2012. január 4. napjáig terjedő időszakra, dr. Kalácskáné dr. Papp Zsu-
zsannával kötött közreműködői szerződés pénzügyi elszámolását.

3. A Képviselő-testület a 2. pontban foglaltak alapján Dr. Papp Zsuzsanna részére 
42.139 Ft megbízási díj kifizetésére az általános tartalék terhére biztosít pótelő-
irányzatot. 

4. A Képviselő-testület jóváhagyja a fogászati alapellátásban 2012. január 5. napjá-
tól 2012. január 31. napjáig terjedő időszakra, dr. Jenei Andrással kötött közre-
működői szerződés pénzügyi elszámolását.

5. A Képviselő-testület - tekintettel a január hónapban 30 órás rendelési idővel meg-
valósuló fogászati alapellátásra - a 4. pontban foglaltak alapján a dr Jenei András 
részére közreműködői szerződés 5.3 pontjában rögzített  megbízási  díj  összegét 
45.591,- Ft-tal megemeli.   A megnövelt megbízási díj fedezetére a 45.591,- Ft 
pótelőirányzatot az általános tartalék terhére biztosítja. 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. és 5. pontban rögzítettek 
szerint az előirányzatok módosításáról a soron következő költségvetési rendelet 
módosítása során gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a házi szociális gondozó béren kívüli juttatásának jóváhagyására

Lehota Vilmos
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Elmondta,  hogy  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság 
véleményezte. A bizottsági vélemény ismertetését kérte.

Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A Pénzügyi Bizottság véleményén kívül további hozzászólás nem lévén az előterjesztésben 
szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra.  Aki  a  határozati  javaslatot  elfogadta, 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     82  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  házi 
szociális gondozó béren kívüli juttatásának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a házi-szociális gondozást végző - Üllő Város Humán Szol-
gáltató Központ, Nevelési Tanácsadó Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Kö-
zös Igazgatású Intézmény alkalmazásában álló - közalkalmazott béren kívüli jut-
tatásához az általános tartalék terhére biztosít 79 e Ft pótelőirányzatot.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntés alap-
ján az előirányzat módosításról a soron következő költségvetési rendelet módosí-
tásakor gondoskodjon.

Határidő: 2012. április 22. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Szűcs Sándor gombai lakos haszonbérleti kérelme

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. 
A bizottsági vélemények ismertetését kérte.

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
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Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot szintén 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  aki  a  határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     83  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szűcs 
Sándor Gomba Arany J. u. 2. szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  Szűcs Sándor Gomba Arany János u. 2. szám alatti lakos 
részére a 880/1 hrsz-ú 500 m2  területű ingatlan ½ részét a 2012-es esztendőre 
750.- Ft összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

2. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  haszonbérleti-
szerződés, önkormányzat nevében történő aláírására.

Határidő: 2012. április 22. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Földváriné Táborhegyi Zsuzsanna tetepusztai ingatlan bérlemény iránti kérelme

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  előterjesztés  nem  tartalmazott  határozati  javaslatot.  Javasolta,  hogy 
kezdetben egy 2000 m2-nyi terület kerüljön felajánlásra bérleti konstrukcióban, úgy, hogy a 
mai ülésen is alkalmazott elveknek megfelelően 3.- Ft/m2-es éves bérleti díj alapján kérjenek 
bérleti díjat. A bérbeadást egy évre javasolja.

Kérdezte  a  véleményeket,  javaslatokat,  hozzászólás  nem  lévén  az  elhangzott  határozati 
javaslat elfogadását kérte, aki elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1 
ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     84  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  Földváriné 
Táborhegyi Zsuzsanna tetepusztai ingatlan bérlemény iránti kérelmét és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület Földváriné Táborhegyi Zsuzsanna részére az általa megje-
lölt helyrajzi számú tetepusztai zártkerti ingatlanok közül - soron következő ülé-
sen hozott döntés alapján kijelölt -  megközelítően  2000 m2  területű ingatlant 
egy éves időtartamra   3 Ft/m2 összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntésről kérelmezőt tájé-
koztassa.

Határidő: 2012. április 22. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Somogyi Józsefné gombai lakos haszonbérleti kérelme

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést  mindhárom  bizottság 
véleményezte. A bizottsági vélemények ismertetését kérte.

Szegedi Csaba 
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot azzal a 
kiegészítéssel javasolta elfogadásra, hogy a döntés rögzítse, hogy 1 millió forintos vételárért 
az önkormányzat a területet nem kívánja értékesíteni. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy ezen 
az áron az önkormányzat is megvásárolná a másik területet.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  aki  a  határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     85  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Somogyi 
Józsefné Gomba Akácfasor u. 7. szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 752 hrsz-ú ingatlant 1 millió forintos vételárért nem érté-
kesíti.

2. A Képviselő-testület Somogyi Józsefné Gomba Akácfasor u. 7. szám alatti lakos 
részére a 752 hrsz-ú 1582 m2 területű ingatlant 2012. évre 4.746,- Ft összegű bér-
leti díj megfizetése mellett haszonbérletbe adja.

3. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  haszonbérleti-
szerződés önkormányzat nevében történő aláírására.

Határidő: 2012. április 25.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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/ Kiss Tibor  21.15 órakor visszatért az ülésterembe  /

Javaslat a Rendezvényház rendezvénytermének bérbeadása során alkalmazásra kerülő 
bérleti szerződés jóváhagyására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést  a  Szociális-és  Gyámügyi 
Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. A bizottsági vélemények ismertetését kérte.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Megjegyezte,  hogy eltérő az eddig alkalmazott  bérleti  szerződések mintájától,  sokkal több 
kitételt  sikerült  ebbe  belefogalmazni,  jogokkal,  kötelezettségekkel  kapcsolatban,  különös 
tekintettel  az  állagmegóvásra  és  ellentétben  az  eddigi  bérleti  szerződésekkel  itt  óvadék 
megfizetése  is  szerepel  a  bérleti  szerződésben.  Mindenképpen azt  tartanák  szerencsésnek, 
hogy bármilyen kártételre - vagy ha nem is kártételre, rendezetlenül visszaadott bérleményre - 
készüljenek  fel  azzal,  hogy  kérnek  előre  óvadékot,  amiből  akár  a  takarítást,  akár  a 
helyreállítást meg lehet oldani. Javasolta az óvadék mértékét közel a bérleti díj, vagy a bérleti 
díjjal azonos értékében megállapítani.

További hozzászólás nem lévén, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

     86  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendezvényház 
rendezvénytermének  bérbeadása  során  alkalmazásra  kerülő  bérleti  szerződés 
jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Gomba, Kossuth u. 21. sz. alatt lévő Rendez-
vényház rendezvénytermének bérbeadása során alkalmazásra kerülő bérleti szer-
ződés tervezetét.

2. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás sza-
bályairól  szóló 4/2012. (II.  10.) önkormányzati  rendelet  11. § (1) bekezdés d) 
pontjában adott felhatalmazás alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény-
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terem bérletére jelentkező igények esetén a bérleti szerződést a határozat 1. mel-
léklete szerinti szövegezéssel kösse meg. 

Határidő: 2012. április 25.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a Rendezvényház rendezvénytermének bérbeadása során alkalmazásra kerülő 
bérleti szerződés jóváhagyására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a rendezvényház II. ütemének használatbavételi engedélyét a holnapi napon 
kézhez kapja az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban született napirendi előterjesztés. A tegnapi 
bizottsági  ülésekre készült  el  a kedden megtartott  Pénzügyi  Bizottság ülésén egyeztetettek 
szerint.
Eddig a rendezvényházból az étkező és konyha együttes használatára volt megállapítva bérleti 
díj.  Ebben  a  határozati  javaslatban  nem  javasolják  már  a  konyha  kiadását,  a  konyha 
igénybevételével együtt egészen más jellegű, nem bérleti, hanem szolgáltatási szerződésben 
meghatározott díjakat javasolnak meghatározni.
Nem szerepel  a határozati  javaslatban,  de szeretne javaslatot  tenni  arra  is,  hogy egyszerű 
menü biztosításával történő vendéglátásnál mindenképpen szabjanak egy minimum 25 főt és 
módosítva a tegnapi javaslatot, még azt is hozzátenné, hogy alkalmi lakodalmi menünél pedig 
ennek legyen a duplája, mondjuk 50 főnél legyen a minimum, mert az alatt nem biztos, hogy 
érdemes ilyennel foglalkozni.
Javasolta, hogy a nyersanyagnorma növelésével arányosan nőjön a teljes szolgáltatási díj.

Szegedi Csaba
Véleménye  szerint  elképzelhető,  hogy  esküvőnél  kisebb  létszámmal  is  kérnek  alakalmi 
menüt. Az egész létszámmal 3.000.-Ft-ra jön  ki, akkor ez nem éri meg, viszont azt el tudja 
képzelni, ha kérik, akkor lehet, hogy drágában kellene adni.
Az igényeket  mindenképpen fel  kell  mérni,  mielőtt  szerződnének és amennyiben olyannal 
találkoznak, ami valamelyik keretet eléri, akkor inkább kerüljön a Képviselő-testület elé, hogy 
újra döntsenek.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén  az  utolsó  pont  megszövegezésével  kiegészített  határozati 
javaslat elfogadását kérte, aki a határozati javaslatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     87  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Rendezvényház  bérbeadása  során  alkalmazásra  kerülő  bérleti  díjakra  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a rendezvényházban üzemelő étkező bérbeadása esetén 
alkalmazandó bérleti díjat 2012. év április 13. napjától az alábbiak szerint 
határozza meg:
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a) 24 órás igénybe vétel esetén 20.000,- Ft,
b) napközbeni igénybe vétel 7 órától 22 óráig terjedő 

időtartamon belül 2.000,- Ft/óra,   de minimum                       10.000,- Ft,
2. A  Képviselő-testület  a  rendezvényházban  üzemelő  rendezvényterem 

bérbeadása esetén alkalmazandó bérleti díjat 2012. év április 13. napjától az 
alábbiak szerint határozza meg:
a) 24 órás igénybe vétel esetén 60.000,- Ft,
b) napközbeni igénybe vétel 7 órától 22 óráig terjedő 

időtartamon belül 8.000,- Ft/óra,   de minimum           40.000,- Ft,
3. A  Képviselő-testület  a  rendezvényház  étkezés  biztosításával  történő 

együttes bérbeadása esetére szolgáltatási szerződéskötési kötelezettséget ír 
elő,  mely  szerződéskötéshez  a  szolgáltatási  díjat  az  alábbiak  szerint 
határozza meg:
a) egyszerű menü biztosítása legalább 25 fő esetén (amelyen 

belül a bruttó nyersanyagnorma 400,- Ft/fő) résztvevőnként 2.000,- 
Ft/fő,

b) alkalmi (pl.: lakodalmi) menü biztosítása legalább 50 fő esetén 
(amelyen belül a bruttó nyersanyagnorma 2.000,- Ft/fő) 
résztvevőnként   6.000,- Ft/fő.

4. A 3. a) pont szerint meghatározott szolgáltatási díj a rendezvényház 8 órás 
igénybe  vételén  túl  50  %-kal  növelt  mértékben  kerül  a  szolgáltatási 
szerződésben megállapításra. 

5. A  3.  a)  és  b)  pont  szerint  meghatározott  szolgáltatási  díjban  jelölt 
nyersanyagnorma növelésével arányos mértékben nő a szolgáltatási díj is.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a Gombai Polgárőr Egyesület támogatásának jóváhagyására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a költségvetési rendeletben 1 millió forint szerepel az átadott pénzeszközök 
között  a működési  célú kiadásoknál.  Ebből  400.000.-Ft-ot javasolnak a határozati  javaslat 
szerint a polgárőrség számára átadni. Az Egyesület 2011-ben nem vette igénybe a támogatási 
lehetőséget.  A  tájékoztatás  alapján  tudomásul  vették;  hogy  kérniük  kell  és  kérelemre 
támogatási szerződést tudnak kötni. Ebben az esztendőben kérték, ezért került az előterjesztés 
a Képviselő-testület elé.

Szegedi Csaba
Megjegyezte,  hogy  a  határozati  javaslatban  400.000.-Ft-os  összeg  szerepel,  nyilván  ezt 
ismerve gondolkodnak autó vásárláson, de amennyiben szándékban áll a következő években 
is támogatni a polgárőrséget és az autó megvásárlása bizonyos összegen múlhat, akkor azért 
azt  a   rugalmasságot  meg  kell  adni,  hogy  ez  az  összeg  változhat,  és  a  következőkben 
elszámolják, csak az éves keretet ne lépjék túl.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  a  határozati  javaslat  elfogadását  kérte,  aki  a  határozati 
javaslatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     88  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Gombai 
Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a Gombai Polgárőr Egyesület részére 2012. évi felhalmozá-
si célú támogatásként 400.000,- Ft-ot biztosít használt gépjármű vásárlására.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést 
Gomba Község Önkormányzata nevében és képviseletében eljárva aláírja.

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Kósa Erzsébet Anikó
A Képviselő-testület döntött arról, hogy az SZMSZ-ben aljegyzői státuszt hoz létre, a hivatal 
SZMSZ-ét  is  módosította  a  Képviselő-testület,  viszont  annak  a  döntésnek  a  joga  is  a 
Képviselő-testületé, hogy aljegyzői pályázatot írjon ki.
Javasolt  felhatalmazást  adni  arra,  hogy  a  pályázati  felhívás  közzétételre  kerüljön  olyan 
formában,  hogy a maximálisan kiköthető próbaidővel,  jegyző helyettesítésére,  jegyző által 
meghatározott  feladatok  ellátására,  határozatlan  idejű,  közszolgálati  jogviszonyban  ellátott 
feladat  és  képviselő-testületi  kinevezési  jogkörben,  május  31-i  pályázati  benyújtási 
határidővel és június 28-ai döntéssel.  Kérdezte, hogy előzetes meghallgatást  a döntés előtt 
kíván-e tartani a Képviselő-testület?

Szegedi Csaba
Úgy  gondolta,  hogy  a  testületi  ülés  akár  rendkívüli  is  lehetne.  Hangot  adott  annak  a 
véleményének, hogy a jelentkezők meghallgatásának a jegyzőasszony és polgármester úr által 
adott véleménnyel együtt lenne értelme.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  a  határozati  javaslat  elfogadását  kérte,  aki  a  határozati 
javaslatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     89  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  aljegyzői 
pályázat kiírására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a köz-
szolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45. § (1) bekezdésé-
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ben foglaltakra 2012. július 2. napjával kezdődő határozatlan idejű köztisztviselői 
jogviszonyban aljegyzői munkakör betöltésére pályázatot ír ki

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzététe-
léről gondoskodjon.

Határidő: 2012. április 25.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy közbeszerzési kiírást tudnának elfogadni most a Szemők Balázs téren lévő 
két beavatkozás megkezdésére, de nincs a kezükben az elárusító pavilonhoz szükséges építési 
engedély, így nem tudják a pályázatot megjelentetni és ezért nem is tudják a határidőket most 
elfogadni. Ezzel kapcsolatban jelezte, hogy egy rendkívüli ülésen tudnak majd dönteni. 

Az elmúlt rendkívüli ülésen döntött a Képviselő-testület a rendezvényház mobilfalának két 
lehetséges árajánlatáról. Azóta az olcsóbb árajánlatot adó asztalos nem vállalta a kivitelezést. 
Egyetlen lehetőség maradt, további árajánlatokat kérni.

Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy a Pénzügyi  Bizottság ülésén felmerült,  hogy a  településrendezési  tervnek 
megfelelően a központi vegyes területek rendje még mindig nem úgy van, ahogy azt a majd 
10  évvel  ezelőtt  elfogadott  HÉSZ  szabályozta.  Ez  ügyben  a  bizottság  azt  javasolja  a 
Képviselő-testületnek, hogy a polgármester urat hatalmazza fel, hogy ismételten, ha még ez 
eddig írásban nem történt meg, írják meg a Fáy András Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, 
illetve Agromobil Mezőgazdasági Szövetkezetnek a telephelyén lévő eszközöknek a község 
belterületéről történő határidő meghatározásával történő kiköltöztetését.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a bizottsági döntés alapján igyekeznek a HÉSZ-ben szereplő kötelezettséget 
végrehajtani. Kérte, aki a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
3/2003. (II.5.) sz. rendelet  6. § (5) bekezdés szabályainak betartatására  irányuló  javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     90  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település helyi 
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) sz. rendelet 6. § (5) 
bekezdés szabályainak betartatására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 
1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) sz. rendelet 6. § (5) 
bekezdésében rögzítettek alapján utasítja a polgármestert, hogy haladéktalanul te-
gye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a település központjában működő szö-
vetkezeti  géppark,  üzemanyag-töltő  berendezés  és  raktár  felszámolását  a  Fáy 
András Mezőgazdasági Termelőszövetkezet megkezdje. 
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2.    A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Fáy András Me-
zőgazdasági Termelőszövetkezet elnökét tájékoztassa

Határidő: 2012. április 13.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Bercsényi utcai telek energia ellátása

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  polgármesteri  jelentésben  tájékoztatást  nyújtott  a  Bercsényi  utcában 
kialakított új telkek energiaellátásának biztosítása során felvetődött akadályokról. Az ügyben 
az  eladókkal  történt  levélváltást  a  képviselők  olvashatták.  Kérte,  hogy  képviselőtársai 
fogalmazzanak meg véleményt az üggyel kapcsolatban.

Tóth József
Az ügyben érintettségre vonatkozó bejelentést tett.

Lehota Vilmos
Kérte, aki Tóth József képviselőnek az érintettségre vonatkozó bejelentését tudomásul veszi, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

     91  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bercsényi utca új építési 
telkeit ellátó elektromos közműhálózat kiépítésének elhúzódása miatt szükségessé 
váló  szerződés  kiegészítésre  vonatkozó  javaslat  tárgyalása  során  Tóth  József 
képviselőnek  az  érintettségre  vonatkozó  bejelentését  tudomásul  vette,  de  a 
szerződés  kiegészítés  szükségességének  megállapítására  irányuló  szavazásból 
nem zárta ki.

 
            Határidő: azonnali
            Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte, aki a felolvasott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

     92  /2012. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 
és Tóth József valamint Tóthné Polyák Ágnes között a 36/2009. (II. 26.)  sz. határozat 
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alapján 2010. február  hó 22. napján kötött adás-vételi szerződés módosítására irányuló 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba  Község  Önkormányzata  köszönettel  vette  a  szerződő  felek  által 
felajánlott engedményt a 36/2009. (II. 26.)  sz. határozat alapján 2010. február 
hó 22. napján kötött adás-vételi szerződésben megfogalmazott önkormányzati 
kötelezettség tekintetében.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1/  pontban 
meghatározott  adás-vételi  szerződés  kiegészítését  Gomba  Község 
Önkormányzata  nevében  és  képviseletében  oly  módon  aláírja,  hogy  az 
elektromos  hálózat  kiépítésre  vállalt,  lejárt  önkormányzati  kötelezettség 
határideje  módosításra  kerül  úgy,  hogy  az  elektromos  közműhálózat  a 
szerződő felek igénybejelentésétől számított  4 hónapon belül rendelkezésre 
áll.

            Határidő: 2012. május 11. 
            Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

Tasi Péter
Kérte,  hogy a rendkívüli  testületi  ülés megtartásának időpontjáról e-mailen  mindenképpen 
értesüljenek.  Javasolta,  hogy  amennyiben  a  Képviselő-testületi  ülésig  megvannak  az 
egyébként  szóbeli  előterjesztésnek  minősülő  anyagok,  akkor  azokat  is  kapják  meg  a 
későbbiek folyamán elektronikusan is.
Megemlítette, hogy volt arról szó, hogy tavasszal látogatást tesz a Képviselő-testület a MOL 
kutaknál.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  MOL  kutat  most  már  a  használatbavétellel  együtt  fogják  tudják 
megtekintetni.

Tasi Péter
Kérdezte, hogy az ÉMÁSZ-tól nem kérnek-e kártérítést azért, hogy gyakorlatilag majdnem az 
összes rózsatő kiszáradt?

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszként elmondta, hogy 80 tő pótlást kértek.

Tasi Péter
Kérdezte, hogy a közútkezelőnek nem lehetne jelezni, hogy amit egyébként ők építettek meg 
részben a  mi  pénzünkből  Kossuth  téri  folyókát,  hogy ha már  a  Szemők Balázs  tér  úgyis 
rendezve  lesz,  legalább  azt  újítsák  fel?  Kérdezte  továbbá,  hogy  a  játszótér  mikor  lesz 
használatba vehető? Nem lehet megoldani kompromisszumos megoldásként legalább, hogy 
ha  nem  nő  ki  ez  a  fű,  hogy  legalább  az  eszközök  megközelítésére  tervező  útvonalat 
gyeptéglázzák le?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a játszótérrel  kapcsolatban egyeztetésre  kerül sor a hétfői,  illetve a keddi 
napon.
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Tasi Péter
Javasolta, hogy az idei évben a buszmegállók rendbetételére kerüljön sor. Megemlítette, hogy 
volt szó arról, hogy a rendezvényház végső munkáinak során a szomszédok megkérdezésre 
kerülnek, hogy elválasztó sövényre, vagy takaró növényekre van-e szükség? Továbbá 
felvetette a Katolikus templom kerítésének kérdését.

Szabó Gyula
Elmondta, hogy a Bercsényi utcában a Kövál Zrt. által visszaállított út nem sikerült egészen 
jól.  Erre  oda  kell  figyelni,  mert  arról  volt  szó,  hogy  olyan  állapotba  hozzák  az  utat, 
amilyenben volt.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy fel fogja kérni a HEDO Kft-t, mint akkori kivitelezőt, hogy adjon szakmai 
véleményt erről.

Szegedi Csaba
Javasolta, hogy esős idő után kerüljön a Képviselő-testület elé tájékoztatás arról, hogy eső 
után bejárás alkalmával milyen megállapításokat lehet tenni az utak állapotával kapcsolatban, 
van-e még olyan hely, ahol az utakon pocsolyában megáll a víz.

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 22.19 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó sk. Lehota Vilmos sk.
             jegyző   polgármester
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