
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2012. június 28. napján megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok és rendeletek:
108/2012.  (VI.28.) számú határozattól    a   148/2012. (VI.28.) sz. határozatig,

15/2012. (VI. 29.) sz. rendelettől    18/2012. (VI. 29.) sz. rendeletig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28. napján 
15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Megérkezett a terembe Dr. Jenei András, Surmanné Nagy Krisztina, Imréné Szemők Brigitta  
és Dr.Schidt György.

Lehota Vilmos

Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket.  Külön  köszöntötte  a  jegyzőt,  valamint  a 
vendégeket:  védőnőt,  asszisztenseket  és  doktor  urakat.  Bejelentette,  hogy  Kiss  Tibor 
képviselő jelezte késését, továbbá Szegedi Csaba képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni 
az ülésen. Megállapította, hogy az ülésen 4 képviselő megjelent, az határozatképes.

Napirendi pontokként javasolta a meghívókban kiküldött tárgysorozatot
Kérdezte,  hogy  a  tárgysorozattal  kapcsolatban  van-e  valakinek  módosító  javaslata. 
Amennyiben  nincs  kérte  a  meghívóban  kiküldött  napirendi  pontot  elfogadni.  Kérte 
kézfelemeléssel  jelezze,  aki  egyetért  a  napirendi  javaslattal.  Szavazást  követően 
megállapította, hogy 

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

     108/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2012.  június  28-i  nyilvános 
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

1) Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-
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 2012. évi költségvetési rendelet módosítására
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3) Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       egészségügyi szolgáltatók
          Véleményező:                  ügyrendi bizottság



4) Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

5) Javaslat  az  önkormányzat  és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 
16/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság

6) Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2011/2012. nevelési év feladatainak végrehajtásáról és 
tájékoztató a 2012/2013. nevelési évének előkészítéséről

          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       intézményvezető
          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

7) Tájékoztató a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben a 2011/2012. tanévben kitűzött feladatok végrehajtásáról és a 2012/2013. 
tanév előkészítéséről

          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       intézményvezető
          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

8) Tájékoztató Káva község közös hivatal létrehozására vonatkozó kezdeményezéséről
Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző
          Véleményező:                 valamennyi bizottság

9) Javaslat kártérítési per megindítására
Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző
          Véleményező:                 valamennyi bizottság

10) Egyebek

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Javasolta  a  Képviselő-testületnek,  hogy  elsőként  a  község  egészségügyi  ellátásáról  szóló 
beszámolót  tárgyalják  meg,  hogy  a  beszámolókat  készítő  és  jelenlévő  egészségügyi 
szolgáltatókat ne várakoztassák. Miután a képviselőknek ellenvetése nem volt, megnyitotta a 
község egészségügyi ellátásról szóló napirendi pont tárgyalását.



1. napirendi pont
Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy valamennyi képviselő megkapta az előterjesztéseket és az ügyrendi bizottság 
tárgyalta  az ide tartozó beszámolókat.  Kérdezte,  az ügyrendi  bizottság elnökét  a bizottság 
álláspontjáról.

Tóth József
A bizottság  tárgyalta  a  beszámolókat  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
mellett szereplő határozati javaslat elfogadását.

Lehota Vilmos
Megkérdezte védőnőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni beszámolójához.

Surmanné Nagy Krisztina
Nem élt a kiegészítés lehetőségével.

Lehota Vilmos
Kérdezte van-e valami kérdés a védőnői beszámolóval kapcsolatban a képviselő-testületnek?

Dr. Zimonyi Károly
Gratulált a védőnőnek az „Év védőnője” díjhoz. 

Lehota Vilmos
Hozzáfűzte, hogy a díjátadáson gratulált a védőnőnek. 
Több  kérdés  nem  lévén  megkérdezte  dr.  Schidt  György  háziorvost,  hogy  van-e  szóbeli 
kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban?

Dr. Schidt György
Nem kívánt a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést fűzni.

Lehota Vilmos
Kérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük a háziorvosi beszámolóval kapcsolatban?

Dr. Zimonyi Károly
Megkérdezte, hogy július 1-jétől mennyire változnak meg a beteg utak?

Dr. Schidt György
Elmondta, hogy konkrétumot még nem tud, volt háziorvosi értekezleten és akkor ott a Dél-
Pesti kórház volt szóban.

Surmanné Nagy Krisztina
Hozzáfűzte,  hogy  a  ceglédi  védőnő  kereste  meg  őt  telefonon  és  a  tudomása  szerint 
szülészetileg Ceglédhez fognak tartozni.

Dr. Schidt György
Elmondta, hogy egyik betege nemrégen Kerepestarcsán volt a kórházban vizsgálaton és már 
nem igazán akarták őt ellátni. Az ott dolgozók is úgy tudják, hogy a Dél-Pesti kórházhoz fog 
Gomba tartozni.



Lehota Vilmos
Kérte dr. Schidt György háziorvost, amennyiben őt tájékoztatják, akkor az információkat az 
önkormányzattal ossza meg, hogy a honlapon közzé tudják azt tenni.

Dr. Schidt György
Természetesen tájékoztatni fogja az önkormányzatot erről az információról.

Lehota Vilmos
Megkérdezte  a  Képviselő-testületet  hogy  van-e  további  kérdés?  Több  kérdés  nem  lévén 
megkérdezte  dr.  Jenei  András  fogorvost,  hogy  a  fogászati  beszámolót  kívánja-e  szóban 
kiegészíteni?

Dr. Jenei András
Kiegészíteni valója igazából nincs viszont azt hozzátette, hogy napi szinten nagyon sok betege 
van, mely szerinte a teljes körű ellátásnak is köszönhető.

Lehota Vilmos
Örömét  fejezte  ki,  hogy  az  írásos  beszámolókból  az  is  kiderült,  hogy  milyen  jellemző 
problémák vannak a településen és tudomása szerint egyre többen igénylik az ellátásokat.

Dr. Jenei András
Bármilyen új információja lesz, azt közzé szeretné tenni a honlapon.

Lehota Vilmos
Ezzel  egyetértett.  Több  kérdés  nem  lévén  az  egészségügyi  szolgáltatókhoz,  ajánlotta  a 
Képviselő-testületnek  az  előterjesztés  1.  határozati  javaslatának  elfogadását.  Kérte,  aki  a 
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, 
hogy 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     109/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  község 
egészségügyi  alap- és szakellátásáról  szóló beszámolókat  és az alábbi  határozatot 
hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  község  egészségügyi  alap-  és  szakellátásáról  szóló 
valamennyi beszámolót elfogadta.

2. A  Képviselő-testület  köszönetét  fejezi  ki  az  egészségügyben  közreműködő 
szolgáltatóknak a településen végzett munkáért.

3. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki Surmanné Nagy Krisztina védőnőnek 
a kiemelkedő szakmai teljesítményéért,  mellyel elnyerte a Magyar Védőnők 
Egyesülete által 2012. évben megítélt „Év védőnője” címet. 

4. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az  érintett 
egészségügyi szolgáltatókat értesítse.

Határidő: 2012. július 15. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 



Surmanné Nagy Krisztina
Megköszönte  az  iskolának,  az  óvodának  a  hozzáállást,  ahogy  a  munkáját  segítik,  és  a 
csapatban dolgozás lehetőségét,  mert  véleménye szerint  csapatmunka nélkül az ő munkája 
sem lenne ennyire kiemelkedő.

Lehota Vilmos
Több kérdés nem lévén megköszönte a vendégeknek a jelenlétet.

dr. Jenei András
Megköszönte a polgármesternek, a jegyzőnek, a Képviselő testületnek és az önkormányzatnak 
azt a sok segítséget amit kapott az induláshoz.

Lehota Vilmos
További jó munkát kívánt mindenkinek.

 Megérkezett a terembe Pángyánszki Jánosné 15:17-kor.

Lehota Vilmos
Köszöntötte a nemzetiségi önkormányzat elnökét, Pángyánszki Jánosnét.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Surmanné Nagy Krisztinát munkája elismeréseként 
részesítse  jutalomban.  Kérte  a  képviselőket,  aki  az  előterjesztésben  szereplő  2.  határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

     110/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  Surmanné 
Nagy Krisztina szakmai teljesítményének elismerésére vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  Surmanné  Nagy  Krisztina  védőnő  szakmai 
teljesítményének  elismeréseként  2012.  évi  költségvetésében  pótelőirányzatot 
biztosít 2 havi illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetésére. 

2. A Képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert,  hogy a  költségvetési  rendelet 
soron következő módosításakor az 1./ pontban meghatározott mértékű jutalom 
fedezetének  biztosításaként  a  személyi  juttatások  és  a  munkaadót  terhelő 
járulékok kiemelt előirányzatokat az általános tartalék terhére emelje meg. 

Határidő: 2012. július 15. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Lehota Vilmos
Bejelentette,  hogy  a  Képviselő-testület  az  ülést  az  elfogadott  napirendi  pontok  alapján 
folytatja. 



2. napirendi pont
Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-

testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben 
történt fontosabb eseményekről

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a gyógyszertár bérleti szerződése június 30-án lejár. Korábban eddig kötöttek 
az Azulén Patika Bt-vel szerződést,  mert  az IKSZT beruházása szükségessé teszi  a bérleti 
jogviszony megszűnését. A bérleti szerződés meghosszabbítása szeptember 30-ig megtörtént. 
Tervek szerint július 10-én zajlik majd a munkaterület átadása az IKSZT kivitelezője részére, 
ezt követően még több mint 2 hónapig az Azulén Patika Bt. használhatja az épületrészt, ami 
patikaként  működik,  és  csak  szeptember  végén  kell  felhagyni  a  bérlettel.  Július  1-től 
szeptember  30-ig  úgy  történt  a  szerződéskötés,  hogy  az  Azulén  Patika  Bt.  már  nem 
használhatja az udvart, tárolót, mert lebontásra kerül az építkezés miatt. Az új gyógyszertár 
építtetőjével egyeztetés történt, melynek során bemutatott egy olyan ütemtervet, ami alapján 
várhatóan  szeptember  végére  elkészülhetnek  úgy  az  épülettel,  hogy  át  tudjanak  költözni. 
Lehetőség nyílik majd a használatba vételi engedély és a működési engedély megszerzésére 
is. Amennyiben csúsznának a patika építési munkálatok, további egyeztetésre kerül majd sor a 
bérleti szerződés meghosszabbítása miatt.

Kiss Tibor képviselő 15:30-kor megérkezett.
Szabó Gyula elhagyta a termet 15:32-kor.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  június  27-én  tanyagondnoki  találkozó  volt  Gombán.  Véleménye  szerint 
nagyon  sikeres  volt  a  rendezvény,  bár  nem  minden  meghívott  volt  jelen.  Bemutatták  a 
település tanyagondnokának a munkáját. A rendezvény keretében került sor a tanyapályázat 
díjátadására  is.  3  fiatalember  pályaművét  értékelte  korábban  a  zsűri,  amihez  ösztöndíj  is 
társul.  Részt  vett  továbbá  a  találkozón  a  Vidékfejlesztési  Minisztérium  Stratégiai 
Főosztályának osztályvezetője, valamint a kollégája, aki stratégiai szakreferens. Ők tartottak 
bemutatót  az  új  tanyafejlesztési  pályázatokkal  kapcsolatban,  melyre  a  közeljövőben  már 
pályázni is lehet. A találkozó résztvevői megtekintették Fetti Kft üzemét és lovardáját majd 
azt követően ellátogattak a vendégekkel Magfalvára is ahol rövid bemutatót tartott az alapító. 
Majd  vendégül  látták  a  rendezvény  résztvevőit  a  rendezvényházban.  Az  ebéd  után  még 
megtekintették az újonnan épült játszóteret és a Gólyafészek Óvoda is bemutatásra került az 
intézményvezető segítségével. Kiss Attila borász is nagy segítségére volt a rendezvénynek, 
aki borkóstolót tartott a meghívottaknak.

Az írásos anyag kiegészítése után megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a polgármesteri 
beszámolóval és a lejárt határidejű határozatokról készült tájékoztatóval kapcsolatban?
Elmondta,  hogy  a  bizottságok  tárgyalták  a  napirendi  pont  előterjesztését.  Kérte,  hogy  a 
bizottságok képviselői/elnökei ismertessék a bizottsági álláspontokat.

Tóth József 
Elmondta,  hogy  az  ügyrendi  bizottság  és  a  pénzügy  bizottság  is  elfogadásra  javasolta  a 
határozati javaslatot a képviselő testületnek.



Dr. Zimonyi Károly
Tájékoztatta a jelenlévőket,  hogy a szociális  bizottság is elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot a képviselő testületnek.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat?
Több kérdés nem lévén kérte kézfelemeléssel a határozat elfogadását. A szavazást követően 
megállapította, hogy 

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

     111/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

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 a 2012-es költségvetési rendelet módosítása

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet valamennyi képviselő megkapta, és 
minden bizottság tárgyalta azt. Kérte a bizottságok képviselőit/elnökeit, hogy ismertessék a 
bizottságok álláspontjait.
 
Tóth József 
Elmondta,  hogy az  ügyrendi  bizottság  és  a  pénzügyi  bizottság  is  elfogadásra  javasolta  a 
képviselő-testületnek a rendeletmódosítást.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a szociális bizottság is elfogadásra javasolta az előterjesztést és a rendelet 
módosítását.

Lehota Vilmos
Miután  a  napirendi  ponthoz  kérdés  és  kiegészítés  nem  volt,  rendeletalkotásra  kérte  a 
Képviselő-testületet.  Kérte,  aki  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló 2/2012. 
(II.10.)  önkormányzati  rendelet  módosítását  tartalmazó  módosító  rendelet  megalkotásával 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy a

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotta 



Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet-ét

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

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

4. napirendi pont
Javaslat étkezési térítési díj felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezeteket valamennyi képviselő megkapta, 
és minden bizottság tárgyalta.  Kérte a bizottságok képviselőit/elnökeit,  hogy ismertessék a 
bizottságok álláspontjait.

Dr. Zimonyi Károly elhagyta a termet 15:41-kor
Szabó Gyula visszatért a terembe 15:41-kor.

Tóth József
Az  ügyrendi  bizottság  és  a  pénzügyi  bizottság  is  tárgyalta  az  előterjesztést,  és  mindkét 
bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a rendeletek megalkotását, valamint a határozati 
javaslat jóváhagyását.

Kósa Erzsébet Anikó
Szociális  és  Gyámügyi  bizottság  képviselőjének  távollétében  tájékoztatta  a  Képviselő-
testületet,  hogy  a  bizottság  tajgai  az  ülésükön  az  új  alaprendelet  tervezetét,  a 
rendeletmódosítást,  valamint  az  előterjesztés  mellé  kiküldött  határozatot  is  támogatta. 
Elmondta  továbbá,  hogy a  Szociális  és  Gyámügyi  Bizottság  már  tárgyalta  a  2.  határozati 
javaslatot is, mely a képviselő-testület részére az ülésen kiosztásra került. 

Dr. Zimonyi Károly visszatért a terembe 15:43-kor.

Lehota Vilmos
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  a  rendelet  tervezetekkel,  határozati  javaslatokkal 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás, vélemény?

Az  új  alaprendelet  tervezetéhez  hozzáfűzte,  hogy  az  tartalmában  nem  tér  el  a  korábbi 
nyersanyagnormát  és  térítési  díjat  megállapító  önkormányzati  rendelettől,  de  a  jelenleg 
hatályos rendelet bevezetőjében a polgármesteri hivatal főzőkonyhája szerepel, és a bevezető 
részt rendeletmódosítással átírni nem lehet, ezért került új alaprendelet előkészítésre, melyet 
minden  bizottság  ebben  a  formában  tárgyalt.  További  hozzászólás  nem  lévén, 
rendeletalkotásra kérte a Képviselő-testületet.  Kérte, aki a nyersanyagnormáról és a térítési 
díjak  megállapításáról  szóló  rendelet  megalkotásával  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A 
szavazást követően megállapította, hogy 



Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal, 
ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkotta 

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet-ét

a nyersanyagnormákról és a megállapított étkezési térítési díjakról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

Lehota Vilmos
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  a  szociális  rendelet  módosításának  tervezetével 
kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Hozzászólás nem lévén, rendeletalkotásra 
kérte  a  Képviselő-testületet.  Kérte,  aki  a  helyi  szociális  rendeletet  módosító  rendelet 
megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal, 
ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkotta 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet-ét

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
9/2012. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy  az  általános  iskolás  gyermekek  étkeztetése  során  keletkező  általános 
költség  önkormányzati  átvállalásával  kapcsolatos  határozati  javaslathoz  van-e  kérdés, 
észrevétel, módosító javaslat?
Hozzászólás nem lévén, kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki a kiküldött 
határozati javaslatot elfogadja. A szavazást követően megállapította, hogy  

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

     112/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
étkezési  térítési  díjak  felülvizsgálatára  vonatkozó  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület a Fáy András Református Általános Iskola és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  tanulói  részére 
szolgáltatásként  biztosított  gyermekétkeztetésre  tekintettel  az 
iskolás gyermekek étkezési térítési díjának megállapítása során nem 



érvényesíti az 1 adag tízóraira jutó 100,- Ft, az 1 adag ebédre jutó 
192,-  Ft  és  az  1  adag  uzsonnára  jutó  47,-  Ft  nyersanyagnormán 
felüli általános költséget.

2. A  Képviselő-testület  a  gyermekétkeztetés  során  a  1.  pontban 
rögzítettek  alapján  számított  általános  költséget  a  közoktatási 
intézménytől átvállalja.

3. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a 
oktatási  intézmény  igazgatóját,  valamint  fenntartóját,  a  Gombai 
Református Egyházközséget tájékoztassa.

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

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a következő határozati javaslat a napirendi ponton belül az egyszerű ünnepi 
menü tekintetében került beterjesztésre. Tapasztalati adatok alapján javasolta megemelni az 
egyszerű menü szolgáltatási díján belül a nyersanyagnormát 400 Ft-ról 650 Ft-ra. Ez arányos 
a lakodalmas ünnepi menüre megállapított szolgáltatási díjon belül meghatározott nyersanyag 
norma  mértékével.  Megkérdezte,  hogy  ezzel  kapcsolatban  van-e  kérdés,  hozzászólás 
vélemény?

Tóth József
Megjegyezte, hogy bizottsági ülésen is megkérdezte, hogy ha valaki szervez egy rendezvényt, 
hány forintra jön ki egy személy menüje?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a javasolt szolgáltatási díjba 25 fős megrendelés felett belefér a dekoráció és 
a takarítás költsége is. Elmondta továbbá, hogy a civil szervezetek bérleti díj nélkül vehetik 
igénybe a helyiségeket, ezzel járul hozzá az önkormányzat a civilszervezet működéséhez. Ha 
üzleti jellegű kiadás van, ahol alkalmazni kell a szolgáltatási díjat is, ott a 2000 Ft-ot kell 
alkalmazni vendégenként.

Tóth József
Véleménye szerint az éves költséget meg lehet állapítani.

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy van-e további  kérdés,  hozzászólás  az előkészített  határozati  javaslattal 
kapcsolatban?  További  hozzászólás  nem lévén,  kérte,  hogy kézfelemeléssel  jelezze,  aki  a 
határozati javaslatot támogatja. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

     113/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
87/2012.  (IV.12.)  határozat  módosítására  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta.



1. A  Képviselő-testület  a  87/2012.  (IV.12.)  határozat  3.  pont  a) 
bekezdésének rendelkezését 2012. június 29-i hatállyal visszavonja.

2. A Képviselő-testület a rendezvényház étkezés biztosításával történő 
együttes  bérbeadása  esetére  szolgáltatási  szerződéskötési 
kötelezettséget  ír  elő,  mely  szerződéskötéshez  a  szolgáltatási  díjat 
2012. június 29-i hatállyal egyszerű menü biztosítása esetén, legalább 
25 fő részvételével, résztvevőnként 2.000,- Ft-ban határozza meg. 

3. A  Képviselő-testület  a  2.  ponttal  meghatározott  2.000,-  Ft/fő 
szolgáltatási díjon belül az egyszerű menü nyersanyagnormáját bruttó 
650,- Ft-ban határozza meg.

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

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

 16/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  valamennyi  bizottság  tárgyalta  az  önkormányzati  SZMSZ  módosítására 
vonatkozó  előterjesztést,  melyre  azért  került  sor,  mert  a  hatályos  jogszabály  szerint  a 
nemzetiségi  önkormányzattal  április  hónapban  aláírt  megállapodás  beemelése  szükséges  a 
rendeletbe.  Kérte  a  bizottságok  képviselőit,  hogy  ismertesség  a  rendeletmódosításhoz 
kapcsolódó bizottsági véleményeket.

Tóth József 
Az ügyrendi bizottság tárgyalta és megalkotásra javasolta a Képviselő-testület felé a tervezet 
alapján a rendeletmódosítást. 

dr. Zimonyi Károly
Szociális bizottság is elfogadásra javasolta rendelet tervezetet.

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy  az  előterjesztéssel  és  a  rendelettervezettel  kapcsolatban  van-e  kérdés, 
hozzászólás  vélemény?  Hozzászólás  nem  lévén  kérte,  aki  egyetért  a  módosító  rendelet 
megalkotásával, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotta 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet-ét

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

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

Megérkezett a terembe dr. Zimonyi Károlyné 15:57-kor.



6. napirendi pont
Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2011/2012. nevelési év feladatainak végrehajtásáról és 

tájékoztató a 2012/2013. nevelési évének előkészítéséről

Lehota Vilmos
Üdvözölte dr. Zimonyi Károlyné intézmény vezetőt.
Elmondta,  hogy az előterjesztést  az ügyrendi bizottság tárgyalta,  kérte a bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

Tóth József
Bejelentette, hogy az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.

Lehota Vilmos
Megkérdezte  az  intézményvezetőt,  hogy  kíván-e  szóbeli  kiegészítést  tenni  az  írásbeli 
beszámolóhoz?

Dr. Zimonyi Károlyné
Megköszönte a képviselő-testületnek a pozitív hozzáállást és a sok segítséget. Hangsúlyozta, 
hogy a pozitív háttér sokat segít a munkájukban. Bízik a további támogatásokban.

Lehota Vilmos
Megköszönte a szóbeli kiegészítést.

Lehota Vilmos
Kérdezte, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? További hozzászólás nem lévén, 
kérte, aki az óvodai beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást 
követően megállapította, hogy 

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

     114/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
beszámolóját a 2011/2012-es nevelési évről és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.
2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  határozati  kivonat 

formájában  az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő:  értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos

Lehota Vilmos
Javaslatot tett az óvodai kollektíva jutalmazására, hogy a képviselő-testület az évek óta tartó 
színvonalas  munkát  pluszjuttatással  is  ismerje  el.   Kérte  a  véleményező  bizottságok 
képviselőit, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.



Tóth József
Ügyrendi  és  a  pénzügyi  bizottságok véleménye  alapján 1 havi  bérnek megfelelő  összeget 
javasolt.

Lehota Vilmos
Kérte,  aki a határozati  javaslatot  elfogadja,  kézfelemeléssel  jelezze.  A szavazást  követően 
megállapította, hogy 

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

     115/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
2011/2012-es nevelési évről szóló beszámolójához kapcsolódó előterjesztői javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület megköszöni a Gólyafészek Óvoda kollektívájának az elmúlt öt 
nevelési  évben  nyújtott  kiemelkedő  teljesítményét,  és  közalkalmazottak  anyagi 
elismeréséhez  jutalom  jogcímen  egy  havi  illetményüknek  megfelelő  összegben 
fedezetet biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésében - az általános tartalék 
terhére.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetési  rendelet  soron 
következő  módosításakor  gondoskodjon  a  Gólyafészek  Óvoda  intézményi 
költségvetésében  a  személyi  juttatás  előirányzat  2.447  e  Ft  összegű,  valamint  a 
munkaadókat terhelő járulékok előirányzat 660 e Ft összegű növeléséről az 1. pontban 
rögzítettek szerint. 

3. A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőket, hogy a jutalom 
összegének  megállapításáról  és  közalkalmazottak  részére  történő átutalásáról  2012. 
július 15. napjáig gondoskodjanak.

Határidő:  értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos

Dr. Zimonyi Károlyné
Megköszönte a képviselő-testület döntését.  

Lehota Vilmos
Megköszönte a jelenlétet.

Dr. Zimonyi Károlyné elhagyta a termet 16:10-kor.



7. napirendi pont
Tájékoztató a Fáy András 2010/11-ben kitűzött feladatok végrehajtásáról és a 2012/2013 

tanév előkészítésről.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  elterjesztést  az  ügyrendi  bizottság  tárgyalta.  Megkérte  az  ügyrendi 
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Tóth József
Megköszönte beszámolót.

Lehota Vilmos
Kérdezte a képviselő-testületet az előterjesztéssel illetve a határozati javaslattal kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot tette fel 
szavazásra.  Kérte,  aki  azzal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A  szavazást  követően 
megállapította, hogy 

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

     116/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Fáy András Református 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója által a 2011/2012-es 
tanévről benyújtott tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület megtárgyalta és megköszönte a Fáy András Református Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója által benyújtott tájékoztatást.

2. A  Képviselő-testület  a  Fáy  András  Református  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  intézményvezetőjénél  és  fenntartójának  képviselőjénél 
kezdeményezi, hogy a jövőben a lezárt tanév feladatainak végrehajtását és a következő 
tanév előkészítését összefoglaló tájékoztatót az intézményvezető a fenntartó erre hivatott 
szervének elfogadó határozatával küldje meg a települési önkormányzat részére. 

3. A Képviselő-testület a 2. pontban megfogalmazott  javaslat támogatása esetén felkéri a 
Gombai  Református  Egyházközség Presbitériumát,  hogy a jövőre vonatkozóan tegyen 
javaslatot  az  oktatási  intézményben  folyó  munkáról  készített  tájékoztató 
megtárgyalásának időpontjára.  

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az Fáy András Református 
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  intézményvezetőjét  és  a 
Gombai Református Egyházközség Presbitériumát tájékoztassa. 

Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



8. napirendi pont
Tájékoztató Káva község közös hivatal létrehozására vonatkozó kezdeményezéséről. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezte. Kérdezte a bizottságok 
képviselőit a kialakult állásponttal kapcsolatban.

Tóth József
Az ügyrendi bizottság és a pénzügyi bizottság is tárgyalta az előterjesztést és a határozatot 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

Dr. Zimonyi Károly
A szociális és gyámügyi bizottság is elfogadására javasolta a határozatot.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy van-e a kérdés a közös hivatal létrehozásához kapcsolódó előterjesztéssel, 
határozati  javaslattal  kapcsolatban?  Hozzászólás  nem  lévén,  kérte  a  határozati  javaslat 
elfogadását,  Kérte,  aki  azzal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A  szavazást  követően 
megállapította, hogy 

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

     117/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Káva  Község 
Önkormányzatának  közös  önkormányzati  hivatal  létrehozására  vonatkozó 
kezdeményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  Káva  Község  Önkormányzatának  a  közös 
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó szándékát.

2. A  Képviselő-testület  a  közös  hivatal  működtetésére  vonatkozó  megállapodás 
tartalmára az önkormányzati  törvény végrehajtására jövőben megjelenő jogszabály 
előírásainak figyelembe vételével tesz javaslatot a jogszabály megjelenését követő 45 
napon belül. 

3. A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal székhelytelepüléseként Gombát 
javasolja elfogadni Káva Község Önkormányzatának.

4. A Képviselő-testület a közös hivatal működtetése során mind az igazgatási-, mind a 
funkcionális feladatok ellátását a közös hivatal szervezeti egységén belül a székhely 
településen javasolja kávai ügyfélszolgálati pont működtetésével, ahol a benyújtott 
kérelmek átvételére és egyes ügycsoportok helyi ügyintézésére nyílik lehetőség egy 
rész-  vagy  teljes  munkaidőben  kinevezett  köztisztviselő  állandó,  valamint  a 
szakelőadók igény- és szükség szerinti jelenlétével.

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

6. A Képviselő-testület felkéri Káva Község Önkormányzatát, hogy 
a) határozza  meg,  hogy  a  Bénye-Káva  Körjegyzőség  személyi  állományából 

milyen létszám foglalkoztatását igényelné a közös önkormányzati hivatalban,



b) tájékoztassa  Gomba  Község  Önkormányzatát,  hogy  a  közös  önkormányzati 
hivatal  létrehozása  esetén  Káván  folyamatos  vagy  időszakos  igazgatási 
munkavégzést támogatna.

7. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  Káva  Község 
Önkormányzatát tájékoztassa.

  Határidő: 2012. július 15. 
  Felelős: Lehota Vilmos polgármester

9. napirendi pont
Javaslat kártérítési per megindítására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponthoz nem készült írásos előterjesztés, de az ún. pinceperhez 
kapcsolódó  előzményeket  a  képviselő-testület  ismeri,  s  a  tárgyban  már  hozott  is  döntést. 
Ismertette,  hogy  az  ügyben  konzultáltak  a  perben  önkormányzati  képviseletet  ellátó 
ügyvéddel, s a bizottsági üléseken elhangzottak alapján összeállított határozati javaslat az ülés 
előtt kiosztásra került.  A határozat tartalmazza a 2009-ben a szemétbánya letakarásához ki 
nem vitt földmennyiséget, a 112 m3-t és ennek költségeit tartalmazza, valamint tartalmazza 
azt  a  bírságot,  melyet  a  környezetvédelmi  hatóság  a  földtakarás  hiánya  miatt  szabott  ki. 
Továbbá tartalmaz még egy tételt, melyről csak részben ejtettek szót bizottsági üléseken. A 
felperesek a  per  értékét  meghatározó  kereset-kiegészítésükben taglalták  a  pince használati 
díjat. Ez a pince használati díj 2008. március 18-tól (amikortól a földrészlet az önkormányzat 
tulajdonába került) 2012. január 31. napjáig tartó időszakra terjed. A használati díj mértéke a 
fentiek alapján került meghatározásra.

Felhívta a figyelmet arra, hogy amikor a pinceper elindult, erről perfeljegyzés címen kapott az 
önkormányzat tájékoztatást. Akkor az önkormányzat írásban tájékoztatta az érintetteket, hogy 
a földelhordást,  terepkialakítást leállította,  amellyel  kapcsolatban az önkormányzatnak kára 
keletkezik, s érvényesíteni kívánja a kárigényt. Kérte, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan 
a képviselők mondják el véleményüket.

Tóth József
A határozat a bizottsági üléseken elhangzottakkal megegyezik, ennek ellenére a 3. pontot nem 
érzi biztosnak. Úgy gondolja, hogy ami nincs földhivatali  nyilvántartásban, arra nem lehet 
használati díjat kérni. 

Kiss Tibor
Megkérdezte, hogy dr. Benedek Péterék 2008-ban biztosan használták-e a picét és tudtak-e 
róla, hogy jogtalanul használják? Az önkormányzat küldött-e részükre felszólítást?

Lehota Vilmos
Nem szólította fel az önkormányzat, de 2008-ban már biztos használták.

Kiss Tibor
Véleménye szerint a határozati javaslat szerint kérjék a pincehasználati díjat is. 



Dr. Zimonyi Károly
Kiss Tiborral értett egyet, hiszen dr. Benedek Péterék erre az összegre tartottak volna igényt a 
per során is. 

Kósa Erzsébet Anikó
Véleménye  szerint  az életveszélyessé nyilvánított  pince után nem célszerű használati  díjat 
kérni.

Tasi Péter
A keresetben  is  szerepelt,  hogy ideköltözésük óta  használják  a  pincét.  Az önkormányzati 
tulajdonba kerüléstől véleménye szerint jogos a használati díj iránti igény. 

Lehota Vilmos
Az ülés elején kiosztott  határozati  javaslatot  tette fel szavazásra.  Kérte, aki azzal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

     118/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
Bercsényi  utcai  pinceperhez  kapcsolódó  kártérítési  per  perértékének 
meghatározására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Gomba Község 
Önkormányzata nevében és képviseletében nyújtson be keresetet dr. 
Benedek  Péter  és  Szigetvári  Mónika  gombai  lakosok  ellen  a 
Bercsényi utcai pinceper által okozott kár megtéríttetése érdekében.

2. A Képviselő-testület a kárértéket az alábbiak szerint határozza meg:
a)  112  m3  földnek  a  gombai  volt  hulladéklerakó  rekultivációs 

területének fedéséhez történő szállítási  költsége 106.400,- Ft + 
28.728,- Ft Áfa, 

b) 25.000,- Ft környezetvédelmi bírság.
3. A Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy a  keresetlevél 

térjen ki a pince használatára tekintettel 2008. március 18. napjától 
2012.  január  31.  napjáig  40.675,-  Ft  használati  díj 
megállapíttatására is. 

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



Egyebek napirendi pont

Tájékoztató  Káva  Község  Önkormányzata  településszerkezeti  tervének,  helyi  építési 
szabályzatának és szabályozási tervének eseti, részleges módosításáról

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a kávai helyi építési szabályzatban való közreműködés kérdését mindhárom 
bizottság megvitatta. Kérte a bizottságok képviselőit, hogy ismertessék az álláspontjukat. 

Tóth József
Az ügyrendi és a pénzügy bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a 
képviselő-testületnek.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Hozzászólás 
nem lévén kérte,  aki a határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A szavazást 
követően megállapította, hogy 

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

     119/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  Káva 
Község helyi építési szabályzatának módosításáról készült előterjesztésben foglalt 
tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy Káva Község Önkormányzata a 
település helyi építési szabályzatának módosítására lefolytatott eljárásban a 
Gomba  Község  Önkormányzatát  kifogást  nem  emelő  véleményezőnek 
tekinti.

2. A Képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Káva község 
Polgármesterét tájékoztassa

Határidő: 2012. július 15. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tájékoztató Monor Város egykori zártkertje (Strázsa-hegy) településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatáról

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  mindhárom  bizottság  megvitatta.  Kérte  a  bizottságok 
képviselőit, hogy ismertessék az álláspontjukat. 

Tóth József
Az ügyrendi és a pénzügy bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a 
képviselő-testületnek.



Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Hozzászólás 
nem lévén kérte,  aki a határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A szavazást 
követően megállapította, hogy 

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

     120/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  Monor 
Város  egykori  zártkertje  (Strázsa-hegy)  településrendezési  eszközeinek 
felülvizsgálatáról  készült  előterjesztésben  foglalt  tájékoztatót   és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Monor Város Önkormányzata a 
Monor  Város  egykori  zártkertje  (Strázsa-hegy)  településrendezési 
eszközeinek  módosítására  lefolytatott  eljárásban  a  Gomba  Község 
Önkormányzatát kifogást nem emelő véleményezőnek fogja tekinti.

2. A Képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Monor város 
Polgármesterét tájékoztassa

Határidő: 2012. július 15. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a Gomba Község Közalapítvány döntéshozó szerveinek kiegészítésére

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  mindhárom  bizottság  megvitatta.  Kérte  a  bizottságok 
képviselőit, hogy ismertessék az álláspontjukat. 

Tóth József
Az ügyrendi és a pénzügy bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a 
képviselő-testületnek.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Hozzászólás 
nem lévén kérte,  aki a határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A szavazást 
követően megállapította, hogy 



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

     121/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
„Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet 
döntéshozó szerveinek tagjaira vonatkozó tájékoztatást és az alábbi határozatot 
hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  „Gomba  Községért”  Gomba  Község 
Közalapítvány és Közhasznú Szervezet döntéshozó szerveinek tagjaira 
vonatkozó polgármesteri tájékoztatást tudomásul vette.

2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Pásztor Barnabásnak a felkérés 
elfogadása óta Ellenőrző bizottságban végzett munkájáért és a bizottsági 
tagságról történő lemondását elfogadta.

3. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  Pásztor 
Barnabást értesítse.

4. A Képviselő-testület felkéri  a polgármestert,  hogy kérje fel dr. Molnár 
Lajost  nyilatkozattételre  kuratórium  tagként  jövőben  tervezett 
tevékenységére vonatkozóan.

5. A  Képviselő-testület  a  2012.  szeptember  13-án  tervezett  ülésén 
napirendjére tűzi a „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány 
és  Közhasznú  Szervezet döntéshozó  szervei  személyi  kérdéseinek 
megvitatását.

Határidő: 3. és 4. pont tekintetében 2012. július 15.
5. pont tekintetében értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Tájékoztatás a közköltségen történő temetkezésre vonatkozó beérkezett árajánlatokról

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  mindhárom  bizottság  megvitatta.  Kérte  a  bizottságok 
képviselőit, hogy ismertessék az álláspontjukat. 

Tóth József
Ismertette,  hogy az ügyrendi és a pénzügy bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolta a 
határozati javaslat B variációját a képviselő-testületnek.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy  a  Szociális  és  Gyámügyi  Bizottság  szintén  a  határozati  javaslat  B 
variációjának elfogadására tett javaslatot.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  képviselő  testületet,  hogy  ezzel  kapcsolatban  van-e  kérdés,  hozzászólás, 
vélemény?



Tasi Péter
Megjegyezte, hogy a kiugróan alacsony ár elég szembetűnő.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén a határozat javaslatok közül - a bizottságok döntései alapján - 
a  B  variációt  tette  fel  szavazásra.  Kérte,  aki  azzal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A 
szavazást követően megállapította, hogy 

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

     122/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
közköltségen történő eltemetésre  vonatkozóan beérkezett  árajánlatokról  készült 
tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület közköltségen történő temetés elrendelése esetén 2012. 
évre nem határozza meg a közreműködő temetkezési szolgáltatót. 

2. A  Képviselő-testület  a  2013.  évi  munkatervében  napirendre  tűzi  a 
köztemetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  9/2008.  (III.  28.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tájékoztatás a településen eligazodást segítő utca név és házszám táblák hiányáról

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  mindhárom  bizottság  megvitatta.  Kérte  a  bizottságok 
képviselőit, hogy ismertessék az álláspontjukat. 

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  ügyrendi  és  a  pénzügy  bizottság  a  határozati  javaslat  B  variációját 
támogatta, míg a pénzügy bizottság egy új, C variációra tett javaslatot.

Dr. Zimonyi Károly
A szociális és gyámügyi bizottság ülésén már megismerte a pénzügyi bizottság javaslatát és 
azzal értett egyet. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat? További hozzászólás nem lévén kérte, aki a kiosztásra került C variáció 
szerinti  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A  szavazást  követően 
megállapította, hogy 



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

     123/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
településen  eligazodást  segítő  utcanév-  és  házszámtáblák  hiányáról  szóló 
tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  nem  él  a  jogszabályi  felhatalmazással,  és  nem 
szabályozza  helyi  rendeletben  a  közterületi  nevek  megállapításának,  a 
házszámozásnak, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének 
rendjét. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket,  hogy  az  ingatlan  tulajdonosai/használói  a  hiányzó 
házszámtáblákat  helyezzék  ki,  vagy  az  önkormányzat  által  elkészíttetett 
táblák beszerzési árát fizessék ki.

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

Tájékoztatás a Horgász u. 25. számú ingatlan melletti hulladékgyűjtő ponttal kapcsolatos 
lakossági bejelentésekről

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  mindhárom  bizottság  megvitatta.  Kérte  a  bizottságok 
képviselőit, hogy ismertessék az álláspontjukat. 

Tóth József
Az  ügyrendi  és  a  pénzügy  bizottság  tárgyalta  és  a  D  változatot  javasolta  elfogadásra  a 
képviselő-testületnek.

Dr. Zimonyi Károly
A határozati javaslat D változatát javasolta elfogadásra a képviselő-testületnek.

Tasi Péter
Javasolta,  hogy a  támogatott  változatba  is  kerüljön  beemelésre  az  a  pont,  mely  szerint  a 
döntésről Dani Józsefnét is tájékoztassa a polgármester. 

Lehota Vilmos
Kérte, aki egyetért  a határozati  javaslat fentiek szerinti  kiegészítésével,  az kézfelemeléssel 
jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

     124/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t



Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Horgász u. 
25.  számú  ingatlan  melletti  hulladékgyűjtő  ponttal  kapcsolatos  lakossági 
bejelentésekről  szóló tájékoztatót  és a bizottsági  üléseken elhangzottak alapján 
előkészítet határozati javaslathoz az alábbi módosító indítványt fogadta el:

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a határozati javaslat kiegészüljön 
az alább 3. ponttal:
 „3.  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  Dani  

Józsefné gombai lakost tájékoztassa.”

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérdezte a képviselő testületet, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
További  hozzászólás  nem  lévén  a  határozati  javaslat  kiegészített  D  variációját  tette  fel 
szavazásra. Szavazást követően megállapította, hogy 

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

     125/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Horgász u. 
25.  számú  ingatlan  melletti  hulladékgyűjtő  ponttal  kapcsolatos  lakossági 
bejelentésekről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy minden tóparti ingatlan 
tulajdonos/használó  részére  juttasson  el  a  hulladékkezelésre,  a  jelenlegi 
tóparti  hulladékkezelési  gyakorlat  változtatási  igényének  felmérésére,  a 
hulladék háztól történő gyűjtésének lehetőségére vonatkozó kérdőívet.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  kérdőívekre  adott 
válaszok kiértékeléséről a soron következő ülésen nyújtson tájékoztatás.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Dani Józsefné 
gombai lakost tájékoztassa. 

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

Javaslat Ledniczki Tibor gombai lakos ingatlanvásárlási kérelmének elbírálására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  mindhárom  bizottság  megvitatta.  Kérte  a  bizottságok 
képviselőit, hogy ismertessék az álláspontjukat. 

Tóth József
Elmondta, hogy az előterjesztést az ügyrendi és a pénzügy bizottság is tárgyalta. A bizottsági 
üléseken egy újabb, D variáció vetődött fel, amiatt, hogy a területet ipari területnek kérte a 



vevőjelölt,  mely  a  rendezési  terv  jelenlegi  formájának  nem  felel  meg.  A  bizottságok  a 
kiosztott D variációt támogatták. 

Lehota Vilmos
Kérdezte, hogy a szociális és gyámügyi bizottság ebben állásfoglalt-e?

Dr. Zimonyi Károly
A bizottság az előterjesztést tovább tárgyalásra javasolta, kérdésfeltevési javaslat volt csak. 
Megítélése szerint célszerű jelölni a határozatban, hogy az ingatlan művelési ága szántó, és 
erre a jogszabályban meghatározottaknak elővásárlási joga van. 

Kósa Erzsébet Anikó
Megerősítette,  hogy  külterületi  szántó  ingatlant  csak  hirdetmény  közzétételével  lehet 
értékesíteni, ahol például bármely szomszédos ingatlan tulajdonosának elővásárlási joga van. 
Ha szomszédos ingatlan tulajdonosa e jogával él, akkor a kialkudott  vételáron az ajánlatot 
tevő vevő helyett jogosult szerződést kötni az önkormányzattal. 

Kiss Tibor
Véleménye  szerint  a C variáció a legelfogadhatóbb,  a mai  gazdasági helyzetben nem kell 
semmit eladni.

Tóth József
D variációt javasolná, ha eladásra kerülne a sor. Javasolta, hogy minél előbb döntsenek, mert 
nem akarja, hogy egy vállalkozót a munkájában hátráltassanak.

Kiss Tibor
Javasolta a C variáció elfogadását, ne húzzák az időt.

Lehota Vilmos
Felhívta  a  figyelmet,  hogy  a  bizottsági  üléseken  elhangzott  az  a  D  változatot  kiegészítő 
javaslat is, mely szerint hívják fel a vevő figyelmét az adásvétel hirdetményi kötelezettségére, 
továbbá tegyenek fel kérdést a vételi  ajánlatot  tevő felé,  hogy miből gondolja azt,  hogy a 
belterületen csökkenni fog a gépjárműmozgás. 

Kiss Tibor
Megjegyezte,  hogy a vállalkozónak telephelyének kell,  hogy legyen, de ott sem tárolhatna 
hulladékot. A Deési utcán és az Akácfasor utcán bizonyára csökkenne a forgalom, de nem is 
kellene, hogy azokon az utakon annyit járjon.

Tóth József
Véleménye szerint két dolog fontos. Eladja a képviselő-testület a területet, vagy nem adja el. 
Ha testület az értékesítés mellett dönt, akkor fennáll a kérdés, hogy mennyiért?

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta, hogy mindkét bizottság ülésén az értékesítés elleni véleményének adott hangot. 
Megismételte,  hogy  annak  idején,  amikor  a  volt  polgármester  idejében  még  a  falutól 
messzebb  eső  részét  értékesítették,  akkor  a  faluban  többen  hangot  adtak  annak  a 
véleménynek, hogy a terület tartalék temetőterület. Ha valamikor a testületnek távolabb kell 
temetőt kialakítani, akkor ott ravatalozót is építeni fog majd kelleni. 



Lehota Vilmos
Először  a  határozati  javaslat  C  variációját  tette  fel  szavazásra.  Kérte,  aki  a  C  variációt 
támogatja, kézfelemeléssel szavazzon. A szavazást követően megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  1 
ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

     126/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  03/37 
hrsz-ú  ingatlanra  érkezett  vételi  ajánlatot  és  3  igen  szavazat  mellett,  1 
ellenszavazattal és 2 tartózkodással  elutasította azt a határozati javaslat „C” 
variációját,  mely  szerint a  Képviselő-testület  a  gombai  03/37  hrsz-ú,  szántó 
művelési ágú ingatlant nem értékesíti.

      Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Miután a  C változat  nem kapta  meg a  többséget,  így ismertette  a  D változathoz  érkezett 
javaslatot.  Kérte,  aki  a  forgalomcsökkenésre  vonatkozó  kérdésfeltevéssel  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  2 
ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     127/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  03/37 
hrsz-ú  ingatlanra  érkezett  vételi  ajánlatot  és  a  határozati  javaslat  „D” 
variációjának  kiegészítésére  vonatkozó  kiegészítő  javaslatot  elfogadta,  mely 
szerint a hivatalvezetés tegye fel azt a kérdést a vételi ajánlatot tevő felé, hogy 
miből gondolja, hogy kisebb lesz a forgalom a belterületi utakon?

      Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  a  megvásárlás  ügymenetére  vonatkozó  tájékoztatás  után  az  elővásárlási  jog 
ismeretére  vonatkozó  kérdésfeltevéssel  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A  szavazást 
követően megállapította, hogy 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

     128/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t



Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  03/37 
hrsz-ú  ingatlanra  érkezett  vételi  ajánlatot  és  a  határozati  javaslat  „D” 
variációjának  kiegészítésére  vonatkozó  kiegészítő  javaslatot  elfogadta,  mely 
szerint  a  hivatalvezetés  a  megvásárlás  ügymenetére,  a  kifüggesztési 
kötelezettségre  történő  figyelemfelhívás  után  feltegye  az  elővásárlási  jog 
ismeretére vonatkozó kérdést a vételi ajánlatot tevő felé?

      Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  az  előző  két  határozat  szerint  kiegészített  D  variációnak  megfelelő  határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  1 
ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

     129/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  03/37 
hrsz-ú  ingatlanra  érkezett  vételi  ajánlatot  és  3  igen  szavazat  mellett,  1 
ellenszavazattal  és  2  tartózkodással  elutasította  a  határozati  javaslat  „D” 
variációját is.

      Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
A  „C”  és  „D”  változat  elutasítása  után  a  határozati  javaslat  „A”  variációját  tette  fel 
szavazásra.  Kérte,  aki  azzal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A  szavazást  követően 
megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  0  igen  szavazattal,  6 
ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     130/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  03/37  hrsz-ú 
ingatlanra  érkezett  vételi  ajánlatot  és  6  ellenszavazattal  elutasította  a  határozati 
javaslat  „A” variációját, mely szerint a képviselő-testület elfogadva a vételi ajánlatot 
és ajánlati árat felhatalmazta volna a polgármestert szerződéskötésre. 

      Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Lehota Vilmos
Árajánlatot  kért,  hogy a  B variációt  szavazásra  tudja bocsátani.  Megkérdezte,  hogy van-e 
javaslat az eladási árra?

Kiss Tibor
5 millió forint.

Tóth József
1millió forint.

Lehota Vilmos
Aki  az  utolsóként  elhangzott  1  millió  forintos  vételár  beemelésével  egyetért  kérte,  hogy 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  1  igen  szavazattal,  5 
ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     131/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  03/37  hrsz-ú 
ingatlanra  érkezett  vételi  ajánlatot  és  a határozati  javaslat  „B”  variációjának 
kiegészítésére tett képviselői javaslatot - mely szerint a vételárat 1 millió forintban 
határozza meg - 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett elutasította.

      Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Aki  az  elsőként  elhangzott  5  millió  forintos  vételár  beemelésével  egyetért  kérte,  hogy 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2  igen  szavazattal,  2 
ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

     132/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  03/37  hrsz-ú 
ingatlanra  érkezett  vételi  ajánlatot  és  a határozati  javaslat  „B”  variációjának 
kiegészítésére tett képviselői javaslatot - mely szerint a vételárat 5 millió forintban 
határozza  meg  - 2  igen  szavazattal,  2  ellenszavazat  és  2  tartózkodás  mellett 
elutasította.

      Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Javaslat Lenkovics László gombai lakos ingatlanvásárlási kérelmének elbírálására

Lehota Vilmos
Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  Lenkovics  László  gombai  lakos  az  ingatlan 
megvásárlási kérelmét visszavonta. Javasolta, hogy a döntését vegyék tudomásul. Kérte, aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

     133/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  490/1 
hrsz-ú  ingatlanra  érkezett  vételi  ajánlat  alapján  készült  előterjesztést  és  annak 
szóbeli kiegészítését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület Lenkovics László gombai lakos által tett vételi ajánlat 
visszavonását tudomásul vette.

A határozat végrehajtást nem igényel

Megérkezett a terembe Varga Péter és Kádár Anikó a Fehér Gyolcs Alapítvány képviselői  
18:32-kor.

Fehér Gyolcs Alapítvány kérelme
Lehota Vilmos
Köszöntötte  a  Fehér  gyolcs  Alapítvány  képviselőit.  Elmondta,  hogy  Gomba  Község 
Önkormányzata  az  üllői  mikrotérségi  társulás  keretében  biztosítja  a  házi-segítségnyújtást, 
amelyet az alapítvány kíván végezni. A községben 7 ellátott van, akiket az üllői társulásnál 
alkalmazott  dolgozó  lát  el.  Rövid  bemutatkozást  kért  az  Alapítvány  képviselőitől  illetve 
tájékoztatást a terveikről.

Varga Péter
Elmondta,  hogy a  Fehér Gyolcs  Alapítvány házi  segítségnyújtást  biztosítana  a környéken. 
Nem kérnének hozzájárulást egyik településtől sem, hanem önerőből, a normatívából látnák 
el. Elmondta, hogy a Kormányhivatal ellenőrzi őket. Az Alapítvány azt a lehetőséget kéri, 
hogy akik rá vannak szorulva a házi-segítségnyújtásra, azokat ők láthassák el a településen, s 
ehhez az önkormányzattól nem kérnének támogatást.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy milyen időtávban gondolják ezt a szolgáltatást térítésmentesen végezni?

Varga Péter
Úgy  tervezik,  hogy  ebben  az  évben  még  biztos,  hogy  térítésmentesen  tudják  ellátni,  a 
következő évet is szeretnék ilyen formában, de nagyban függ attól,  hogy az állam mennyi 
normatívát  határoz meg az alapítvány részére.  Mindenképpen hosszútávon szeretnék ezt  a 



szolgáltatást  biztosítani a községben, és ha sikerül, akkor gombai lakosokat neveznének ki 
gondozóknak.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy a szolgáltatásaik körébe csak a házi-segítségnyújtás tartozik-e?

Varga Péter
Étkeztetésben gondolkodnak még a jövőben.

Lehota Vilmos
Megjegyezte,  hogy a főzőkonyha működik helyben.  Megoldhatónak látja-e az Alapítvány, 
hogy az étkeztetést a helybeli főzőkonyháról biztosítsa?

Varga Péter
Igen, véleménye szerint nagy könnyebbség lenne nekik.

Lehota Vilmos
Mennyire biztos az, ha az alapítvány elkezdi tevékenységét a községben, akkor egy idő múlva 
nem hárul ismét az önkormányzatra ennek a feladatnak az ellátása?

Varga Péter
Hosszútávon  gondolkodnak.  Akiknek  munkát  adnak,  és  szakképzetlenek,  azoknak  a 
továbbképzést is biztosítanák.

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy a  képesítés  megszerzése  maga után  vonja-e  majd a  dolgozók bérének 
változását is? 

Varga Péter
Elmondta, hogy a monori önkormányzat arra kérte az Alapítványt, hogy a gondozónőket a 
jelenlegi bérezéssel megegyezően vegye át. Szerződést is kötöttek. Nem kötik ki a 3hónap 
próbaidőt, hanem folyamatos munkaviszonnyal rendelkeznek a dolgozók.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy az Alapítvány a gondozók bérezését gondozotti létszámhoz köti-e?

Varga Péter
Megjegyezte, hogy az állam előírja, hogy 9 főt kell ellátnia 1 gondozónak.

 Szabó Gyula kiment a teremből 18:48-kor.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy van-e további kérdés?

Kósa Erzsébet Anikó
Mi történik azzal az alkalmazottal, akinek csökken a gondozotti létszáma? Mennyire stabil a 
munkahely?



Varga Péter
Amennyiben a gondozónak 9 fő alá csökken az ellátása már csak rész munkaidőben tudja 
foglakoztatni az alapítvány.

 Szabó Gyula visszatért a terembe 18:51-kor.

Lehota Vilmos
Szerződésbe tudja-e foglalni az elhangzottakat?

Varga Péter
Igen.

Kósa Erzsébet Anikó
Van-e akadálya annak, hogy Gomba Község Önkormányzata most ne hozzon döntést, hanem 
2 hónap múlva - megismerve az alapítvány munkáját  és referenciáit  -  döntsön arról,  hogy 
szeretne-e az Alapítvánnyal bármilyen jogviszonyt kialakítani?

Varga Péter
Sajnos,  amennyiben  július  1-jével  nem írják  alá  a  szerződést,  akkor  arról  a  területről  az 
Alapítványnak  ki  kell  vonulni.  Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet,  hogy további  település 
testületi ülésén kell megjelennie, ezért ha nincs további kérdés hozzájuk, akkor megköszönve 
a lehetőséget, távoznának. 

Lehota Vilmos
Megköszönte az alapítvány képviselőinek a bemutatkozást és a kérdésekre adott válaszokat. 
Tájékoztatást nyújtott, hogy a képviselő-testület döntését az ülés folyamán meg fogja hozni, 
arról az alapítvány képviselőjét a következő munkanapon tájékoztatja.

Varga Péter és Kádár Anikó elhagyták a termet 19. 07-kor.

Lehota Vilmos
Megfogalmazta  a  határozati  javaslatot,  mely  szerint  Gomba  Község  Önkormányzata 
hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Fehér  gyolcs  Alapítvány  Gomba  község  területén  szociális 
alapszolgáltatást végezzen azzal, hogy 2012. szeptember 30.-áig az önkormányzat hozzájáruló 
nyilatkozatát  felülvizsgálja.  Kérte,  aki  az  elhangzott  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel 
jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

     134/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. június 28-i nyilvános 
ülésén  megtárgyalta  a  Fehér  Gyolcs  Alapítvány  önkormányzati  hozzájáruló 
nyilatkozat iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozta:



1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  azzal a kikötéssel 
járul  hozzá  ahhoz,  hogy  a  Fehér  Gyolcs  Alapítvány  (1035  Budapest, 
Laktanya  u.  35.)  Gomba  község  közigazgatási  területén  szociális 
alapszolgáltatásként  házi  segítségnyújtást  végezzen,  hogy  hozzájáruló 
nyilatkozatát 2012. szeptember 30-ig felülvizsgálja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésről a Fehér Gyolcs 
Alapítványt tájékoztassa. 

Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tájékoztató a Fáy András Mezőgazdasági Szövetkezet HÉSZ előírásainak betartása 
érdekében tervezett intézkedéseiről

 
Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az  előkészített  előterjesztést  minden  bizottság  tárgyalta.  A szövetkezet  a 
válaszában  2014.  április  30-i  időpontot  jelölt  meg,  amikorra  kivonulnak  a  gépteleppel  a 
központból.

Tóth József
Az előterjesztést  az  ügyrendi  és  a  pénzügyi  bizottság  is  tárgyalta.  Az ügyrendi  bizottság 
ülésén módosító javaslat volt a határozati javaslathoz, mely szerint folyamatosan végezve a 
kitelepítést,  a  legkésőbbi  időpont  2014.  április  30.  napjával  fogadható  el.  A  pénzügyi 
bizottság is támogatta ezt a módosító javaslatot.

Lehota Vilmos
Szociális és gyámügyi bizottság elnökét kérdezte ezzel kapcsolatban.

Dr. Zimonyi Károly
Végső határidőnek a 2013. december 31-ét javasolták.

Lehota Vilmos
A szövetkezet elnöke válasz levelében jelezte, hogy több ok indokolja ezt a határidőt.

Kiss Tibor
Nagyon hosszú időnek gondolja a 2014. április 30-i kivonulást.

Tasi Péter
Az előkészített határozati javaslat módosítását indítványozta úgy, hogy a második pontból a 
gondolatjel közötti részt az egyes pontba a képviselő-testület után szúrná be. Hiszen azért nem 
fogadnák el az ajánlott határidőt, mert a rendelet hatályba lépése óta már több mint 9 év telt 
el, s a kiköltözési kötelezettségnek a szövetkezet több mint 9 éve ismeretében van. Fontosnak 
tartja azt is,  hogy a határidőt a testület  csak méltányosságból fogadja el,  ha elfogadja.  A 
határidőt szívesen kötné a rendelet kihirdetésének az időpontjához, vagyis 2013. február 5. 
napjához. Azonban azt is el tudja méltányosságból fogadni, hogy a határidőt 2013. december 
31. napjában határozzák meg.  

Dr. Zimonyi Károly elhagyta a termet 20.05-kor.



Tóth József
Egyetértett  a  Tasi  Péter  által  elmondottakkal,  de  nem  tud  azonosulni  a  Kiss  Tibor 
véleményével. 

Lehota Vilmos
Az  elhangzottak  alapján  úgy  ítéli  meg,  hogy  a  képviselő  testület  -  tekintettel  a  helyi 
jogszabály hatályba lépése óta eltelt több mint 9 évre - nem tudja elfogadni a Fáy András 
Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet által a Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. szám alatt lévő 
üzemanyagtöltő  berendezés  és  raktár  felszámolására  és  külterületre  költöztetésére 
meghatározott 2014. április 30.-ai határidőt. A képviselő-testület a helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II. 5.) önkormányzati rendelete 6. § 5.) bekezdésben 
rögzített  előírások érvényesítésére  méltányosságból  a  kiköltözés  megkezdése  esetén  2013. 
december 31.-i időpontot biztosít. Javasolta továbbá, hogy az önkormányzat szükség esetén 
támogató  nyilatkozat  megadásával  segítse  elő  célirányos  pályázat  esetén a  lehetséges 
támogatás megszerzését.

Dr. Zimonyi Károly visszatért a terembe 20.08-kor.

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  a  megfogalmazott  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A 
szavazást követően megállapította, hogy 

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

     135/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Fáy 
András  Mezőgazdasági  Szövetkezet  HÉSZ  előírásainak  betartása  érdekében 
tervezett intézkedéseiről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  –  tekintettel  a  helyi  jogszabály  hatályba  lépése  óta 
eltelt  több mint  9  évre  –  nem fogadta  el  a  Fáy  András  Mezőgazdasági 
Szövetkezet által a Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. szám alatti székhelyen 
lévő  géppark,  üzemanyagtöltő  berendezés  és  raktár  felszámolására  és 
külterületre költöztetésére meghatározott 2014. április 30-i határidőt. 

2. A Képviselő-testület a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási 
tervéről szóló 3/2003. (II.5.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésében 
rögzített  előírások  érvényesítésére  –  méltányosságból,  a  kiköltözés 
megkezdése esetén – 2013. december 31. határidőt biztosít. 

3. Célirányos pályázat esetén az önkormányzat kész támogató nyilatkozattal 
elősegíteni a támogatás megszerzését.

4. A  Képviselő-testület   felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Fáy 
András Mezőgazdasági Szövetkezetet tájékoztassa.

Határidő: 2012. július 15. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Javaslat az önkormányzat céltartalékban lévő pénzeszközének további kezelésére

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést minden bizottság tárgyalta. Kérte a bizottságok képviselőit, hogy 
ismertessék álláspontjaikat. 

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  mindkét  bizottság  tárgyalta  és  az  ügyrendi  bizottság  is, 
valamint a pénzügyi bizottság is az „A” variáció mellett döntött, azzal a kiegészítéssel, hogy 
nincs-e lehetőség kedvezőbb kamatozású befektetésre. 

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  szociális  és  gyámügyi  bizottság  szintén  az  „A”  variációt  javasolta 
elfogadásra.

Tasi Péter
Javasolta, hogy vizsgálják meg az állampapírba történő befektetés lehetőségét is.

Lehota Vilmos
Kérte a képviselő-testület  tagjait,  hogy aki a Tasi  Péter javaslatával  kiegészített  határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

     136/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
önkormányzat  céltartalékban  lévő  pénzeszközének  további  felhasználására 
irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  -  a  folyamatban  lévő  beruházásokra  tekintettel,  a 
biztonságos gazdálkodás érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy 
kezdeményezzen  tárgyalásokat  a  számlavezető  Pátria 
Takarékszövetkezettel  egyedi  ajánlat  alapján,  kedvezményes  konstrukció 
keretén belül  az 50.000.000,-  Ft további  egy összegű,  vagy részletekben 
történő lekötésére.

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy előnyös ajánlat esetén a 
céltartalékban  lévő  50.000.000,-  forint  további  lekötése  érdekében 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

3. A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert,  amennyiben  a  Pátria 
Takarékszövetkezet  nem tud az önkormányzat  számára  előnyös  ajánlatot 
tenni,  rendkívüli  ülés  keretében  tegyen  javaslatot  -  az  állampapírokba 
történő befektetés lehetőségét is figyelembe véve - az 50.000.000,- Ft 2012. 
július 27-i lejárati napot követő felhasználására.

Határidő: 2012. július 15. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Óvoda létszám túllépés engedélyezése

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  előterjesztést  a  pénzügyi  bizottság  tárgyalta.  Kérte  a  bizottság 
képviselőjét, hogy a bizottsági döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet.

Tóth József
Ismertette, hogy a pénzügyi bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  van-e  kérdés,  javaslat,  vélemény? 
További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  aki  a  határozati  javaslatban  foglaltakkal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

     137/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Gólyafészek 
Óvoda intézményvezetője által az óvodai létszám túllépésére tett javaslatát és az alábbi 
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda alapító okiratában meghatározott 125 fős 

létszám 12 %-os túllépését engedélyezi – az öt csoport közötti arányos megoszlással 
– a 2012/2013-as nevelési évben.

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a Gólyafészek Óvoda 2012/2013 tanévre szóló házirendjének elfogadására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést az ügyrendi bizottság tárgyalta. Kérte a bizottság elnökét, 
hogy a bizottsági döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet.

Tóth József
Bejelentette, hogy az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozat elfogadását 
javasolta.

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy az  óvodai  házirenddel  kapcsolatban  van-e  kérdés,  javaslat,  vélemény? 
További hozzászólás nem lévén kérte, aki a határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel 
jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 



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

     138/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Gólyafészek  Óvoda  házirendjét  a  2012/2013-as  nevelési  évre,  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  Gólyafészek  Óvoda  házirendjét  a  2012/2013-as 
nevelési évre jóváhagyta.

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

Határidő:  értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos

Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a hivatal alapító okiratát egyetlen tétel miatt kell módosítani, azaz be kell 
emelni  a  munkahelyi  étkeztetés  szakfeladatot  a  hivatali  szakfeladatok  sorába  is,  hogy  az 
alkalmazotti  étkeztetés könyvelése is helyes legyen. Az előterjesztést mindhárom bizottság 
tárgyalta. Kérte a bizottságok képviselőit, hogy ismertessék a bizottsági véleményeket.

Tóth József
Elmondta, hogy a pénzügyi és az ügyrendi bizottság is tárgyalta és támogatta az alapító okirat 
módosítására vonatkozó határozati javaslat elfogadását.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta, hogy a szociális és gyámügyi bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

Lehota Vilmos
Kérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, javaslat,  vélemény? További 
hozzászólás nem lévén kérte, aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

     139/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

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



1. A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal  alapító  okiratának 
módosító  okiratát  a  határozat  1.  sz.  mellékletének  megfelelő 
szövegezéssel jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnak - a jelen határozat 1./ 
pontjával  módosított  -  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratát  a 
határozat 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

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

Határidő: 2012. július 6.  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Megérkezett a terembe Détári-Lukács Ágnes 20.26-kor.

2012. I. félévi beszámoló a művelődésszervező tevékenységéről Gombán

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az  írásos  anyag  a  bizottsági  üléseken  a  napirendi  ponthoz  kapcsolódóan 
kiosztásra került. Üdvözölte Détári-Lukács Ágnes művelődés szervezőt.

Détári-Lukács Ágnes
Elmondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumánál pályázott a családügyi és szociális 
intézetnél  nyári  táborok megszervezésére.  A pályázata  sikeres  lett,  390.000 Ft  támogatást 
ítéltek meg Gomba Község Önkormányzata részére. A táboroztatást június 25. és augusztus 
31.  között  kell  megvalósítani,  oktatói  díjra,  anyagköltségre,  étkeztetésre  pályázott.  A 
támogatás  megítélésével  a  részvételi  díjak  is  kedvezőbbek  lehetnek.  Kérte  a  képviselők 
javaslatát,  hogy  a  további  rendezvények  lebonyolításához  támogatás  érdekében  kihez 
forduljon  még.  Elmondta,  hogy  Magfalvával  célszerű  lenne  az  együttműködés  az  egyes 
közművelődési események során. 

Lehota Vilmos
Megjegyezte,  hogy  a  MOL,  mint  a  területen  jelenlévő  vállalkozás  szintén  megkereshető 
együttműködés kialakítása érdekében. 

Tasi Péter
Javasolta, hogy meg lehet szólítani e tekintetben a Pátria Takarékszövetkezetet is.

Kiss Tibor
Úgy  vélte,  hogy  egy-egy  rendezvény  kapcsán  a  helyi  termelőszövetkezetet  is  meg  lehet 
keresni.

Tasi Péter
Javaslatot tett még a Maranta Kft-re, valamint ezzel kapcsolatban a CBA üzletláncra.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy van-e még valamilyen más műfajra javaslat, aminek meg kellene jelennie 
a Gombai Nyárbúcsúztató Napok alatt.



Tasi Péter
Véleménye szerint meg kellene tartani ennek a rendezvénynek a színvonalát.

Lehota Vilmos
Javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a Gombai Nyárbúcsúztató Napok 
rendezvénysorozat  költségkeretét  formális  döntéssel  határozza  meg.  A  költségkeret 
meghatározására 1,2 millió forinttal tett javaslatot.

Megkérdezte,  hogy a kiküldött  írásos anyaggal,  illetve a költségkeret  meghatározására tett 
javaslattal  kapcsolatban  van-e  valakinek  véleménye,  kérdése,  észrevétele?  További 
hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  aki  a  javasolt  költségkeret  meghatározásával  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     140/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  település  I. 
félévi közművelődési tevékenységéről szóló beszámolót és a Gombai Nyárbúcsúztató 
Napok rendezvénysorozat programtervezetét és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  Gombai  Nyárbúcsúztató  Napok  rendezvénysorozat 
költségkeretét az önkormányzat 2012. évi költségvetése eredeti előirányzata terhére 
bruttó 1.200 e Ft-ban hagyja jóvá.

Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Détári-Lukács Ágnes 20:50-kor elhagyta a termet.

Javaslat fotópályázat kiírására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  előterjesztést  mindhárom  bizottság  tárgyalta.  Kérte  a  bizottságok 
képviselőit, hogy a bizottsági döntésekről tájékoztassák a képviselő-testületet.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  ügyrendi  és  a  pénzügyi  bizottságok  a  pályázat  félévenkénti  kiírását 
támogatták.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette a szociális és gyámügyi bizottság álláspontját, mely szerint a fotópályázat kiírását e 
bizottság is félévi ciklusokban támogatja.

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



     141/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

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

1. A Képviselő-testület  a  határozat  1.  számú melléklete  alapján kiírja  az 
önkormányzati fotópályázatot.

2. A Képviselő-testület a pályázat 2012. évi díjazásához szükséges 63 ezer 
forintot az általános tartalék terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert  a pályázat közzétételére a 
községi honlapon.

Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Javaslat közbeszerzési szabályzat módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  önkormányzat  közbeszerzési  szabályzat  módosítása  szükséges  a 
közbeszerzési törvény módosítása miatt. A szabályzat első alkalmazásánál felmerült az igény, 
hogy  a  bíráló  bizottság  munkájában  a  közbeszerzési  szakértőnek  is  részt  kell  venni.  A 
szabályzat szerint jelenleg nincs szavazati  joga a közbeszerzési szakértőnek. Ezen célszerű 
változtatni. A törvényi módosulás miatt további apróbb változtatások szükségesek. 

Pángyánszki Jánosné elhagyta a termet 20:51-kor.

A változtatási javaslatok ismertetésére került sor.

A módosítási javaslat alapján kérte a képviselő-testület tagjait, aki a szabályzat módosításával, 
és egységes szerkezetbe foglalt szövegezésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást 
követően megállapította, hogy 

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

     142/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot 
és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  közbeszerzési  szabályzatát  a 
határozat 1. sz. melléklete szerinti egységes szövegezéssel módosítja és 
hagyja jóvá.

2. A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  szabályzat 
közzétételéről intézkedjen. 

Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 



- Pángyánszi Jánosné visszatért a terembe 20:55-kor.

Lehota Vilmos
Az  Integrált  Közösségi  Szolgáltató  Tér  kialakításával  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal osztályvezetője biztosította arról, hogy a határozat 
nem  emelkedett  jogerőre,  mivel  megfellebbezték,  így  az  támogatást  biztosító  határozat 
jelenleg a hatályos. Az első kifizetési kérelmet 2012. december 31-ig kell benyújtani. 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően elkészült az eljárás eredmény megállapítására 
vonatkozó javaslat.  Az előterjesztés alapján két határozati  javaslat  került  előkészítésre.  Az 
eljárás  során  beérkezett  ajánlatok  alapján  nyilvánvaló,  hogy  az  önkormányzat 
költségvetésében e célra tervezett eredeti előirányzatot a legolcsóbb ajánlat alapján is ki kell 
egészíteni 432.960,- Ft + ÁFA összeggel. Egyrészt erről kell dönteni, s ezt követően lehet 
eredményt hirdetni.  

Kérte,  aki  a  pótelőirányzat  biztosításával  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A  szavazást 
követően megállapította, hogy 

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

     143/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
Integrált  Közösségi  Szolgáltató  Tér  kialakítása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás 
előkészítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  az  „INTEGRÁLT  KÖZÖSSÉGI 
SZOLGÁLTATÓ  TÉR  KIALAKÍTÁSA” tárgyú  építési 
beruházáshoz az általános tartalék terhére pótelőirányzatként biztosít 
433.292.- Ft + ÁFA összeget.

2. A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  költségvetési 
rendelet  soron  következő  módosításakor  a  kiemelt  előirányzatok 
módosításairól gondoskodjon. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Lehota Vilmos
Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  közbeszerzési  törvény  alapján  az  eredmény 
megállapításról névszerinti  szavazást kell tartani. Kérte, hogy a képviselők nyilatkozzanak, 
hogy  egyetértenek-e  az  IKSZT  kialakítása  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredmény 
megállapítását tartalmazó határozati javaslatban foglaltakkal. 

Megkérte a jegyzőt, hogy a képviselő-testület névsora alapján olvassa a képviselők nevét, s a 
képviselők  nevük  elhangzása  után  szavazatukról  nyilatkozzanak.  A  név  szerinti  szavazás 
során az alábbiak hangzottak el:



Kiss Tibor
Igen

Lehota Vilmos
Igen

Szabó Gyula
Igen

Tasi Péter
Igen

Tóth József
Igen

Dr. Zimonyi Károly
Igen

Lehota Vilmos
A névszerinti szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     144/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  Integrált 
Közösségi  Szolgáltató  Tér  kialakítása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  lefolytatására 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az „INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ 
TÉR  KIALAKÍTÁSA” tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  megerősíti  a 
Közbeszerzési  Bírálóbizottság  döntését,  s  az  alábbi  ajánlattevők 
ajánlatát érvényesnek minősíti:

1.) számú ajánlat:
Neve BATA 2001 Kft.
Székhely címe 2235 Mende, Tél utca 17.

Nettó ajánlati ár (HUF): 57.578.602.- Ft

2.) számú ajánlat:
Neve Mozo-Mozo Kft.
Székhely címe 2700 Cegléd, Akácos u. 50.

Nettó ajánlati ár (HUF): 53.245.805.- Ft

3.) számú ajánlat:
Neve TZ Thermobau Kft.



Székhely címe 2217 Gomba, Fáy A. u. 49.
Nettó ajánlati ár (HUF): 47.687.347.- Ft

2. A  „INTEGRÁLT  KÖZÖSSÉGI  SZOLGÁLTATÓ  TÉR 
KIALAKÍTÁSA” tárgyú  közbeszerzési  eljárást  eredményesnek 
nyilvánítja. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

A  nyertes  ajánlattevő  neve,  címe,  az  ellenszolgáltatás  összege  és 
ajánlata kiválasztásának indokai:
Neve TZ Thermobau Kft.
Székhely címe 2217 Gomba, Fáy A. u. 49.
Nettó ajánlati ár (HUF): 47.687.347.- Ft

Kiválasztás  indoka:  A  nevezett  ajánlat  a  legalacsonyabb  ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  írásbeli 
összegezés  kiküldésére  (eredmény  kihirdetésre)  és  a  szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2012. július 31.
Felelős: polgármester

Javaslat a KEOP pályázathoz kapcsolódóan terület vásárlásra

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  ivóvízminőség  javítását  célzó  KEOP  pályázat  megvalósításához  a 
Szutyoki laposban tervezett vízmű kialakításához nem áll rendelkezésre megfelelő nagyságú 
önkormányzati  ingatlan.  Szükséges lesz az önkormányzati  tulajdonú terület  növelése.  Erre 
vonatkozóan tájékoztatta a bizottságokat azok ülésein, hogy kapott ajánlatot az érintett terület 
tulajdonosától  6  millió  forintos  irányárral.  Tájékoztatta  a  ingatlantulajdonost,  hogy ezt  az 
irányárat nagyon magasnak ítéli. A bizottsági üléseken elhangzott javaslatok alapján kérte a 
bizottságok képviselőit, hogy ismertessék a kialakult bizottsági álláspontokat.

Tóth József
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság és az ügyrendi bizottság ülésén is 4 millió forint körül 
fogalmazódott meg az elfogadható vételár értéke.

Dr. Zimonyi Károly
Csatlakozva az előtte szólóhoz ismertette, hogy a szociális és gyámügyi bizottság számára is 4 
millió forintos vételár volt maximum elfogadható.

Tasi Péter
Véleménye  szerint  is  elfogadható  a  4  millió  forintos  vételár,  mely  kb.  1.000,-  Ft/m2 

egységárat jelent.

Lehota Vilmos



Megkérdezte,  hogy  az  egyebek  napirendi  pont  tárgyalt  alpontjához  kapcsolódóan  van-e 
kérdés, észrevétel, javaslat? 
További  hozzászólás  nem lévén kérte  a  képviselőket,  aki  egyetért  a  határozati  javaslattal, 
mely szerint a 606/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására tárgyalásokat folytasson, és ennek során 
maximum 4 millió forintos vételárat ajánljon, s ennek megfelelő egyezség esetén adásvételi 
szerződést  kössön  az  önkormányzat  nevében,  az  kézfelemeléssel  jelezze.  A  szavazást 
követően megállapította, hogy 

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

     145/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a folyamatban 
lévő  KEOP-7.1.0/11-2011-0015  azonosító  számú ivóvízminőség-javítási  projekt 
megvalósításához szükséges ingatlanvásárlási javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  vízmű 
területéhez  és  a  mellette  lévő  úthoz  szükséges  terület  biztosítása 
érdekében  a  gombai  606/2  hrsz-ú,  4.313  m2 területű  ingatlan 
tulajdonosával  az  ingatlan  megvásárlására  vonatkozóan  tárgyalásokat 
folytasson.

2. A Képviselő-testület az ingatlanvásárlás fedezetére maximum 4 millió 
forintot biztosít a céltartalék terhére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 606/2 hrsz-
ú ingatlan tulajdonosával az önkormányzat nevében és képviseletében 
eljárva az adásvételi szerződést megkösse, amennyiben a tulajdonos a 
vételárat  a  2.  pontban  meghatározott  4  millió  forintban,  vagy  attól 
alacsonyabb összegben határozza meg. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a  Kölcsey F.  utca  és  Patay József  utca  közötti  szögtámfal  építéséhez  az 
építési engedély a napokban jogerőre emelkedik. A támfal megépítése 90%-os támogatással 
valósulhat  meg.  Az  építési  költség  e  beruházás  esetén  is  meghaladja  a  közbeszerzési 
értékhatárt,  így e beruházás megkezdése előtt  is közbeszerzési  eljárást kell lebonyolítani a 
kivitelező kiválasztása érdekében.

Az  ajánlattételi  felhívás  szövegének,  és  az  ajánlattételi  dokumentációnak  az  előkészítése 
érdekben  megbízási  szerződést  kötött  a  Pannon-Hungaricum  Kft-vel,  akinek  a  munkáját 
ismeri és a szakértő körültekintésével elégedett. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció 
elkészült, melyet a képviselők megismerhettek. 

Megkérdezte,  hogy  az  elhangzottakkal  és  az  írásos  anyaggal  kapcsolatban  van-e  kérdés, 
észrevétel, javaslat? További hozzászólás nem lévén kérte, aki a megfogalmazott határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy



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

     146/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a Patay József 
utcában lévő partfalomlás helyreállítása érdekében szükséges - vis-maior támogatással 
megvalósuló  -  építési  beruházás  közbeszerzési  eljárásának  lefolytatására  irányuló 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a  „Szögtámfal  építése  a  Patay  J.  utcában” 
tárgyú  közbeszerzési  eljárás  indító  iratait  (Ajánlattételi  felhívás, 
Dokumentáció  a  Vállalkozási  szerződés-tervezettel)  jóváhagyja, 
egyúttal  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  amennyiben  nem  a 
tervezet szerinti időpontban lehetséges az eljárás megindítása, úgy az 
eljárási  cselekmények  időpontjait  szakértő  közreműködésével 
aktualizálja, majd az eljárást megindítsa.

2. A  „Szögtámfal  építése  a  Patay  J.  utcában”  tárgyú  közbeszerzési 
eljárás  indító  iratait  (Ajánlattételi  felhívás,  Dokumentáció  a 
Vállalkozási  szerződés-tervezettel)  az  alábbi  kivitelezőknek  kell 
megküldeni:

• Habbeton Kft (3300 Eger, Vasút u. 8.)
• Geo-Team Kft (3300 Eger, Kertész u. 146.)
• Geo-Szolg Kft (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.)

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Az Ybl Diákközösség törekvéseire kért támogatást a képviselőtársaitól.  Elmondta, hogy az 
Ybl Miklós Műszaki Főiskola diákközössége felajánlotta, hogy megtervez a Kenyeres-kertben 
egy sportöltözőt, közreműködik az engedélyeztetési eljárásban, és nyári termelési gyakorlat 
keretében  a  kivitelezést  is  saját  munkával  megkezdi.  A diákok ezzel  tapasztalatot  tudnak 
szerezni az építészeti munkában, a falu pedig gazdagodhat egy sportöltözővel, melynek nem 
lesz így tervezési  költsége,  és  a  kivitelezésnek is  a  befejezését  kell  vállalni  az  az  építési 
anyagok biztosításán túl. A tervek zsűrizését a diákközösség július 6-ára ígérte. Azt kérte a 
Diákközösségtől,  hogy  itt  Gombán  állítsák  ki  a  terveket.  Ezt  követően  lesz  lehetősége  a 
képviselő-testületnek a terveket megismerni, s arról véleményt nyilvánítani, valamint döntést 
hozni, hogy a kivitelezéshez biztosít-e anyagi fedezetet.

Megkérdezte, hogy van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel, javaslat. 

Kérte, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat biztosítson helyszínt az Ybl Diákközösség 
nyári  termelési  gyakorlatához,  valamint  a  tervezési  vázlatok  értékelésére  rendkívüli  ülés 
keretében  július  11-én  sor  kerülhessen,  az  kézfelemeléssel  jelezze.  A szavazást  követően 
megállapította, hogy



Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  Ybl 
Diákközösség  építőtábor  szervezésére  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

1. A  Képviselő-testület  köszönettel  fogadta  az  Ybl  Diákközösség 
megkeresését  és  a  gombai  kenyeres-kerti  helyszín  biztosításával 
támogatja  a  termelési  gyakorlatot,  melynek  keretében  az  Ybl 
Diákközösség a Kenyeres-kertben a sportpálya mögött öltözőt tervez 
és épít.

2. A  Képviselő-testület  a  tervezési  változatok  értékelésére  és  a 
kivitelezésre történő kijelölésre vonatkozó döntését 2012. július 11-
én 18 órai kezdettel rendkívüli ülés keretében hozza meg.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Ybl 
Diákközösséget tájékoztassa.

Határidő: 2012. július 2. és értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a polgármester jutalmazására

Lehota Vilmos
Az ülés vezetését átadta Tasi Péter alpolgármesternek.

Lehota Vilmos elhagyta az üléstermet 21:25-kor.

Tasi Péter
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság ülésén a polgármester jutalmazására született döntési 
javaslat. Kérte a pénzügyi bizottság képviselőjét, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.

Tóth József
A Pénzügyi Bizottság javaslatot tesz a Képviselő-testület részére, hogy állapítson meg Lehota 
Vilmos polgármester részére I. félévi munkájának elismeréseként 76.000,- Ft jutalmat.

Tasi Péter
Megkérdezte,  hogy van-e  a  pénzügyi  bizottság  javaslatához  észrevétel,  kérdés,  vélemény. 
Hozzászólás nem lévén kérte, aki a pénzügybizottság javaslatával egyetért,  kézfelemeléssel 
jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület megtárgyalta a pénzügyi bizottságnak a polgármester 
jutalmazására  -  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetése  eredeti 
előirányzata terhére tett - javaslatát, és az alábbi határozatot hozta.
 
1.     A  Képviselő-testület  -  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdésében kapott  felhatalmazással 
élve, a Pénzügyi Bizottságnak az önkormányzat és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (XI.27.) sz. önkormányzati 
rendelet  2.  sz.  mellékeltének  megfelelő  javaslata  alapján  -  Lehota 
Vilmos  polgármestert  a  2012.  I.  félévében  végzett  lelkiismeretes 
munkájának elismeréseként 76.000,- Ft összegű jutalomban részesíti.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét,  hogy  a 
jutalom kifizetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Szegedi Csaba a pénzügyi bizottság elnöke

Lehota Vilmos visszatért az ülésterembe 21:30-kor.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy van-e még az egyebek napirendi pont keretében megvitatásra váró kérdés. 
További hozzászólás, illetve több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az 
ülést 21.33 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
jegyző    polgármester




