
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:
                         160/2012. (VIII.08.) számú határozattól  168/2012. (VIII.08.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely  készült  Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  augusztus  8. 
napján 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  külön  köszöntötte  a  jegyzőt.  Megállapította, 
hogy az ülésen 4 képviselő és Tasi Péter alpolgármester  megjelent.  Tóth József képviselő 
jelezte, hogy később érkezik.

Javasolta  a  meghívóban  jelölt  tárgysorozat  elfogadását.  Kérte,  hogy  aki  a  meghívóban 
szereplő tárgysorozatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

     160/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2012.  augusztus  8-i  rendkívüli 
nyilvános ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

1) „Szemők  Balázs  tér  felújítása  –  piac  kialakítás,  főzőkonyha  homlokzat  felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

         Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző

2)  „Szögtámfal építése a Patai J. utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző

3) Községháza előkertjére érkezett tervezési ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző

4) Üllői  Humán  Szolgáltató  Központ  Alapító  Okirat  módosításának  megvitatása  és 
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző

5) Javaslat  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2012.  (II.  10.) 
önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző

6) Egyebek



1. napirendi pont
„Szemők Balázs tér felújítása – piac kialakítás, főzőkonyha homlokzat felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. Hozzáfűzte, hogy a pályázati 
programot a támogatásból teljes egészében végre tudják hajtani az ajánlatok alapján. Nem kell 
kiegészíteni  az  előirányzatot  ahhoz,  hogy elfogadható  legyen  az  ajánlat.  A térfelújításhoz 
kapcsolódóan tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Maranta Kft levélben értesítette az 
önkormányzatot,  hogy nem tud kötelezettséget  vállalni  a  Szemők  Balázs  tértől  a  Rákóczi 
utcán a CBA-ig húzódó járda és a hozzá kapcsolódó parkoló kivitelezésben.

Kérte a képviselőket,  hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan tegyék meg észrevételeiket, 
mondják el véleményeiket.

Tóth József képviselő megérkezett a terembe 18:30-kor.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy a szüreti felvonulás időpontjáig kész lesz-e a tér felújítása?

Lehota Vilmos
Válaszában elmondta, hogy nem tartja valószínűnek, hogy az építési munkálatokkal október 
közepéig  végezzen  a  kivitelező.  Több  kérdés  nem  lévén  szavazásra  bocsátotta  az 
előterjesztéssel előkészített határozati javaslatot. 

Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  közbeszerzési  törvény  alapján  az  eredmény 
megállapításról névszerinti  szavazást kell tartani. Kérte, hogy a képviselők nyilatkozzanak, 
hogy egyetértenek-e a „Szemők Balázs tér felújítása – piac kialakítás, főzőkonyha homlokzat 
felújítása”  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

Szegedi Csaba
Igen



Tasi Péter
Igen

Tóth József
Tartózkodik

Dr. Zimonyi Károly
Igen

Lehota Vilmos
A névszerinti szavazást követően megállapította, hogy

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

     161/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2012.  augusztus  8-i  rendkívüli 
nyilvános  ülésén megvitatta  a Szemők Balázs tér  felújítása -  piac kialakítása,  főzőkonyha 
homlokzat felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás során készült bíráló bizottsági javaslatot és 
az alábbi döntést hozta:

1) A Képviselő-testület a „Szemők Balázs tér felújítása - piac kialakítás, főzőkonyha 
homlokzat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban megerősíti a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság döntését, s az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek minősíti:

1.) számú ajánlat:
Neve Mozo-Mozo Kft.
Székhely címe 2700 Cegléd, Akácos u. 50.
01. rész: Piac kialakítása

Nettó ajánlati ár (HUF): 20.170.077.- Ft
02. rész: Főzőkonyha homlokzat felújítása

Nettó ajánlati ár (HUF): 9.792.390.- Ft

2.) számú ajánlat:
Neve BATA 2001 Kft.
Székhely címe 2235 Mende, Tél utca 17.
01. rész: Piac kialakítása

Nettó ajánlati ár (HUF): 17.908.647.- Ft
02. rész: Főzőkonyha homlokzat felújítása

Nettó ajánlati ár (HUF): 9.009.120.- Ft

3.) számú ajánlat:
Neve TZ Thermobau Kft.
Székhely címe 2217 Gomba, Fáy A. u. 49.
01. rész: Piac kialakítása

Nettó ajánlati ár (HUF): 16.135.435.- Ft
02. rész: Főzőkonyha homlokzat felújítása



Nettó ajánlati ár (HUF): 7.834.055.- Ft

2) A Képviselő-testület a „Szemők Balázs tér felújítása - piac kialakítás, főzőkonyha 
homlokzat  felújítása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárást  eredményesnek  nyilvánítja 
mindkét rész vonatkozásában. 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.
01. rész: Piac kialakítása

Nettó ajánlati ár (HUF): 16.135.435.- Ft
02. rész: Főzőkonyha homlokzat felújítása

Nettó ajánlati ár (HUF): 7.834.055.- Ft

Kiválasztás  indoka:  A  nevezett  ajánlat  a  legalacsonyabb  ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlat mindkét rész tekintetében.

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

Határidő: 2012. augusztus 21.
Felelős: polgármester

2. napirendi pont
„Szögtámfal építése a Patai J. utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  ponthoz  kapcsolódó  előterjesztést  a  képviselők  megkapták. 
Hozzáfűzte, hogy az ajánlattevő még jobban csökkentette a tárgyalási eljárás végén az ajánlati 
árat. 
Megkérdezte,  hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele  a napirendi ponttal  kapcsolatban? 
Több  kérdés  nem  lévén  szavazásra  bocsátotta  az  előterjesztéssel  előkészített  határozati 
javaslatot. 

Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  közbeszerzési  törvény  alapján  az  eredmény 
megállapításról névszerinti  szavazást kell tartani. Kérte, hogy a képviselők nyilatkozzanak, 
hogy egyetértenek-e a „Szemők Balázs tér felújítása – piac kialakítás, főzőkonyha homlokzat 
felújítása”  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

Szegedi Csaba
Igen

Tasi Péter
Igen

Tóth József
Igen

Dr. Zimonyi Károly
Igen

Lehota Vilmos
A névszerinti szavazást követően megállapította, hogy

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

     162/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2012.  augusztus  8-i  rendkívüli 
nyilvános  ülésén megvitatta  a Szögtámfal  építése a Patay J.  utcában tárgyú közbeszerzési 
eljárás során készült bíráló bizottsági javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület  a  „SZÖGTÁMFAL ÉPÍTÉSE A PATAY J.  UTCÁBAN” 
tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  megerősíti  a  Közbeszerzési  Bírálóbizottság 
döntését, s az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek minősíti:

1.) számú ajánlat:
Neve GEOSZOLG KFT.
Székhely címe 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.

Nettó ajánlati ár (HUF): 24 128 000.- Ft
ÁFA 27 % (HUF): 6 514 560.- Ft
BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF): 30 642 560.- Ft

2.) számú ajánlat:
Neve GEOTEAM KFT.
Székhely címe 3300 Eger, Kertész u. 146.



Nettó ajánlati ár (HUF): 24 331 780.- Ft
ÁFA 27 % (HUF): 6 569 581.- Ft
BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF): 30 901 361.- Ft

3.) számú ajánlat:
Neve HABBETON KFT.
Székhely címe 3300 Eger, Vasút u. 8.

Nettó ajánlati ár (HUF): 24 446 650.- Ft
ÁFA 27 % (HUF): 6 600 596.- Ft
BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF): 31 047 246.- Ft

2. A Képviselő-testület  a  „SZÖGTÁMFAL ÉPÍTÉSE A PATAY J.  UTCÁBAN” 
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 GEOSZOLG KFT.
Székhely címe 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.
Nettó ajánlati ár (HUF): 24 128 000.- 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. augusztus 21.
Felelős: polgármester

3. napirendi pont
Községháza előkertjére érkezett tervezési ajánlatok elbírálása

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  Képviselő-testület  tagjai  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést 
megkapták.  Kérte,  hogy  a  képviselők  tegyék  fel  kérdéseiket,  ismertessék  észrevételeiket, 
javaslataikat az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban. 

Tasi Péter
Megkérdezte,  hogy a  felújítást  tájépítészi  terv  alapján  szükséges-e  kivitelezni,  megfelel-e 
hozzá a rendelkezésre álló terv, s ha nem, a kertész el tudja-e készíteni hozzá a szükséges 
terveket, az általa készített terv elfogadható-e?



Lehota Vilmos
Megjegyezte,  hogy  a  településközpont  kialakításának  környezetrendezési  terve  csak 
vázlatterv. 

Tasi Péter
Megkérdezte, hogy milyen végzettsége van a kertésznek?

Lehota Vilmos
Kertészmérnök.

Tasi Péter
Véleménye szerint a vázlatterv után a pluszban felmerülő kb. 600.000,- forintos kiadást kicsit 
sokkalja.  Véleménye  szerint  a vázlatterv van olyan részletes,  hogy a kertész is  meg tudja 
csinálni a továbbiakban szükséges dokumentumokat.

Lehota Vilmos
Válaszában  elmondta,  hogy  nem  tudja,  milyen  szintű  tervezést  követel  meg  a 
műemlékvédelmi  hatóság.  Meg  fogja  kérdezni  a  műemléki  referenset  hogy,  hozzá  tud-e 
járulni a munkák elvégzéséhez, amennyiben a kertésszel együtt összeállítanak egy tervet.

Szegedi Csaba
Egyetért azzal, hogy ilyen összegű tervköltséget nem szívesen vállalnának be. Támogatná azt, 
hogy  akár  1  millió  forintból  épüljön  egy  új  kert  növényekkel,  de  hogy  a  kiadás  fele  a 
tervköltségre menjen el, ezt túlzásnak tartja. Örömmel töltené el, ha  a kertész benyújtana egy 
vázlattervet, amit az illetékes hatóság elfogadna. Javasolta, hogy minél előbb kezdjenek neki a 
kivitelezésének.

Tasi Péter
Ő is csak a tervezési költséget sokallja.

Tóth József
Véleménye szerint a képviselő-testületnek kellene megtenni az első lépést a beruházások és 
tervezések tekintetében.  Előtte  az igényeket  kellene megbeszélni  és azután járna el csak a 
tervező. Ezt javasolta a képviselő társainak. Úgy érzi, hogy sok esetben az a terv kerül eléjük, 
amit a tervező szeretne megvalósítani.  Nem nagyon szóltak eddig  bele,   mert  lehet ezzel 
hátráltatták volna  a munkát, vagy a községet, mégis úgy érzi, hogy nem a tervező lakik a 
településen,  hanem ő  és  rajta  kívül  még  több ezren.  A Képviselő-testület  kezében  van  a 
döntés, hogy merre fejlődjön a település.

Lehota Vilmos
Megjegyezte, hogy választani szoktak a tervezési programokból, hiszen a mostani beruházást 
(a sportöltözőt) is több tervből választották ki. Az elhangzottak alapján az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslattól eltérően arra tett javaslatot, hogy a Képviselő-testület 
köszönje  meg  a  tervezésre  beérkezett  ajánlatokat,  de  először  kérdezzék  meg  a  műemléki 
referenst,  arról hogy milyen szintű tervet kell ahhoz benyújtani,  hogy engedélyezhesse az 
előkertben végzett tevékenységet, és csak azután döntsenek.



Tasi Péter
Kifejtette,  hogy ha azt mondja a műemléki  referens,  hogy belső munkatárssal  megoldható 
akkor éljenek azzal a lehetőséggel.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója a témával kapcsolatban?

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

     163/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2012.  augusztus  8-i  rendkívüli 
nyilvános ülésén megvitatta a községháza előkertjére érkezett tervezési ajánlatok elbírálására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1. A  Képviselő-testület  köszönettel  vette  a  benyújtott  árajánlatokat,  de  tervezési 
szerződés megkötésére a polgármestert nem hatalmazza fel.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a műemlékvédelmi hatósággal a 
tervezésre  vonatkozó  előírásokat  egyeztesse,  és  erről  a  soron  következő 
szeptember 13-i ülésen nyújtson tájékoztatást. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

4. napirendi pont
Javaslat az Üllői Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirat módosításának 

megvitatására és elfogadására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  ponthoz  kapcsolódó  előterjesztést  a  képviselők  megkapták. 
Megkérdezte,  hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele  a napirendi ponttal  kapcsolatban? 
Hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátotta  az  előterjesztéssel  előkészített  határozati 
javaslatot.  Kérte,  aki  a  javaslatban  foglalt  döntéssel  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A 
szavazást követően megállapította, hogy

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

     164/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t



Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  Üllő 
Város  Humán  Szolgáltató  Központ,  Nevelési  Tanácsadó,  Óvoda  és  Központi 
Rendelő  Többcélú  Közös  Igazgatású  Intézmény alapító  okirata  módosításának 
tudomásul vételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a házi-szociális gondozást végző - Üllő Város Humán 
Szolgáltató  Központ,  Nevelési  Tanácsadó  Óvoda  és  Központi  Rendelő 
Többcélú  Közös  Igazgatású  Intézmény  alapító  okiratának  módosítását 
tudomásul vette.

2. A Képviselő-testület  felkéri  a polgármestert,  hogy döntéséről Üllő Város 
Önkormányzatát tájékoztassa.

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

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

önkormányzati rendeletének módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  ponthoz  kapcsolódó  előterjesztést  a  képviselők  megkapták. 
Ismertette,  hogy  a  Munkaügyi  Központ  Monori  Kirendeltségének  lehetősége  nyílt  a 
közfoglalkoztatás bővítésére, s így az önkormányzat is további 6 álláskereső foglalkoztatását 
tudja augusztus 6. napjától megoldani. Ezt a lehetőséget nem akarja elszalasztani, ezért meg 
szeretnél emelni a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet.

Kósa Erzsébet Anikó
Kiegészítette, hogy a költségvetési rendeletben eddig 7,5 fő volt  a közfoglalkoztatotti létszám 
és a 6 főre 4,5 fővel kérik megemelni, mert 6 órás részmunkaidős foglakoztatásban tervezik a 
plusz létszám alkalmazását.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előkészített rendeletmódosítással 
kapcsolatban?  Hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátotta  az  előterjesztéshez  csatolt 
rendelettervezetet.
Kérte, aki az önkormányzat költségvetési rendelete létszámkeretet meghatározó mellékletének 
módosításával  egyetért,  és  az  előkészített  rendelettervezet  alapján  a  módosító  rendeletet 
megalkotja, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotta 

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012. (VIII. 9.) 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. )



6. napirendi pont
Egyebek

Önkéntes munka szervezése

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy közfoglalkoztatásban olyanokat  tudnak foglalkoztatni,  akik foglalkoztatást 
helyettesítő  támogatásban részesülnek.  Akit  1 éven belül  nem tudnak foglalkoztatni,  vagy 
nem tud felmutatni 30 nap munkaviszonyt 1 éven belül, annak meg kell szüntetni az ellátását. 
Jelenleg  vannak  olyanok,  akik  már  nem kapják  az  ellátást.   Számukra  lehetőség  nyílhat 
önkéntes  munkát  végezni.  Az  önkéntes  munka  is  szerződés  alapján  végezhető,  de  a 
foglalkoztatónak az előterjesztésben foglalt  nyilvántartásba vételi  kötelezettséget  teljesíteni 
kell.  A 30 napos önkéntes munka után újra ellátási jogosultságot szerezhet a munkanélküli, s 
ezáltal a közfoglalkoztatásban is részt vehet újra.

Kósa Erzsébet Anikó
Hozzáfűzte, hogy az önkéntes munkát az érintettek díjazás nélkül végzik.

Tóth József
Kérdezte, hogy ez a 30 nap 30 ledolgozott napot jelent-e?

Lehota Vilmos
Válaszában elmondta, hogy a 30 nap 30 naptári napot jelent. Több kérdés nem lévén kérte, aki 
a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően 
megállapította, hogy 

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

     165/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közérdekű önkéntes  tevékenység folytatására  vonatkozó  előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi,  hogy  Gomba  Község 
Önkormányzata  2012.  augusztus  6.  napján  az  Emberi  Erőforrás 
Minisztérium  illetékes  szervénél  kezdeményezte  Gomba  Község 
Önkormányzata,  mint közérdekű önkéntes tevékenyég folytatására 
jogosult Fogadó szervezet nyilvántartásba vételét.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy azon 
személyekkel,  akik  a  Szociális  igazgatásról  és  a  szociális 
ellátásokról  szóló  1993.  III.  törvény  36.  §  (1)-(3).  bekezdésében 
foglalt  feltételeket  teljesíteni  nem  képesek,  azokkal  közérdekű 



önkéntes  munka  végzésére  –  jelen  határozat  mellékletét  képező 
szerződés minta szerinti tartalommal – önkéntes szerződést hozzon 
létre. 

  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Pega Pata Parádé szervezésének támogatása

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  egy  kérelem  érkezett  az  önkormányzathoz  Németh  Tamástól  a  Gombai 
Lovas  Hagyományőrzők  nevében.   Megjegyezte  azonban,  hogy  a  Gombai  Lovas 
Hagyományőrzők  nem  civilszervezet,  így  jelenleg  nincs  a  rendezvény  mögött  az  annak 
lebonyolítását összefogó egyesület.

Szegedi Csaba
Álláspontja szerint a Rendezvényházat fel tudnák ajánlani a felvonulók részére. Személyes 
véleménye a rendezvényről pozitív.

Tóth József
A rendezvény népszerűsítését szórólapokkal támogatná.

Megérkezett Németh Tamás és Sinkovicz Júlia a terembe 19:45-kor.

Lehota Vilmos
Tisztelettel  köszöntötte  Németh  Tamást  és Sinkovicz Júliát.  Elmondta,  hogy a  Képviselő-
testület  szándékában  áll  a  Pega  Pata  Parádé,  azaz  a  Gombán  negyedik  alkalommal 
megrendezésre  kerülő  lovasáldás  támogatása.  Véleménye  szerint  az  önkormányzat  a 
rendezvény  népszerűsítésében  plakátokkal  szórólapokkal,  meghívókkal  tudna  segíteni, 
valamint a résztvevők élelmezéséhez is hozzá tudna járulni a rendezvényházban. 

Németh Tamás
Elmondta, hogy a rendezvény hagyományát mindenképpen meg szeretnék őrizni a szabad ég 
alatt történő bográcsolással.

Lehota Vilmos
Tájékoztatta  Németh  Tamást,  hogy  civil  szervezetet  -mint  non  profit  szervezetet  -  tud 
támogatni az önkormányzat, magánszemély részére adóköteles kifizetést tud teljesíteni. 

Szegedi Csaba
Ajánlotta az általános iskolát, mint öltözési lehetőséget a fellépők számára.

Tóth József
Ajánlotta, hogy az önkormányzat vállaljon szerepet a nézők megvendégelésében.

Németh Tamás
Megköszönték a támogatást.

Kósa Erzsébet Anikó
Javasolta, hogy a Pega Pata Parádé szervezését vállalja fel egy civilszervezet (egyesület) s 
vele az önkormányzat a támogatásra vonatkozóan tud szerződést kötni. 



A támogatási  szerződés  alapján a  támogatás  összegével  az  egyesület  utólag  el  kell,  hogy 
számoljon a támogató felé. 

-Németh Tamás és Sinkovicz Júlia elhagyták a termet 20:30-kor.-

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy  van-e javaslat a rendezvény támogatásával kapcsolatban?

Szegedi Csaba
100.000,-  forint  önkormányzati  támogatás  megítélését  javasolta  a  rendezvény 
lebonyolításához.

Tasi Péter
Javasolta a UPC képújságban való megjelenítését  a rendezvénnyel kapcsolatban.

Lehota Vilmos

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzáfűznivalója  a  témával  kapcsolatban? 
További hozzászólás nem lévén kérte, aki egyetért azzal,  hogy az önkormányzat 100.000,- 
forinttal támogassa a Pega Pata Parádé megszervezését, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást 
követően megállapította, hogy 

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

     166/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Pega  Pata  Parádé  megrendezéséhez  igényelt  támogatás  érdekében 
benyújtott kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  Pega  Pata  Parádé  néven  megszervezésre 
kerülő 4. lovasáldás megrendezését 100.000,- forinttal támogatja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1. 
pontban meghatározott összegű támogatás átutalásáról a kérelmező 
által  megjelölt  nonprofit  civilszervezettel  kötött  támogatási 
szerződés aláírását követően gondoskodjon.

Határidő: 2012. szeptember 8.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Ingatlan csere

Lehota Vilmos
Emlékeztette a képviselő-testület tagjait, hogy az elmúlt év februárjában hozott döntés szerint 
ingatlan csereszerződésre kapott felhatalmazást a Molnár Ferencné tulajdonában lévő, 
kenyeres-kerti két ingatlan és az önkormányzati tulajdonban lévő Szőke Ferenc utcai ingatlan 
tekintetében.



A képviselő-testületi döntés óta eltelt másfél évre tekintettel javasolta felülvizsgálni az akkor 
hozott  határozatot,  s  pontosítani  az  ingatlanok  értékét.  Javasolta,  hogy  az  önkormányzat 
140.000,- Ft értékkülönbözetet fizessen Molnár Ferencné részére a csereügyletre tekintettel 
úgy,  hogy az  ügyvédi  és  ingatlan-nyilvántartáshoz  kapcsolódó  költségeket  továbbra  is  az 
önkormányzat  vállalja.  Kérte,  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  kiosztott  határozati 
javaslattal  kapcsolatban  észrevételeiket,  javaslataikat  mondják  le.  Hozzászólás  nem lévén 
kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást 
követően megállapította, hogy

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

     167/2012. (VIII. 08.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
22/2011. (II.10.)  képviselő-testületi  határozat  módosítására  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület visszavonja a 22/2011. (II. 10.) sz. határozat 2. 
pontját. 

2. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy Molnár 
Ferencné  gombai  lakossal  csereszerződést  kössön  a  Molnár 
Ferencné tulajdonát képező gombai  715/1 hrsz-ú és a 746 hrsz-ú 
ingatlan és az Önkormányzat tulajdonát képező gombai 780 hrsz-ú 
ingatlan tekintetében. 

3. A Képviselő-testület a Molnár Ferencné tulajdonát képező gombai 
715/1 hrsz-ú ingatlan értékét 2.470.000.- Ft-ban, a gombai 746 hrsz-
ú ingatlan értékét 1.170.000.- Ft-ban, összesen 3.640.000.- Ft-ban 
állapította  meg,  valamint  a  Gomba  Község  Önkormányzata 
tulajdonát  képező  780  hrsz-ú  ingatlan  értékét  3.500.000.-  Ft-ban 
határozta meg. 

4. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  -  a  3. 
pontban foglalt értékmeghatározás alapján – Molnár Ferencné 2217 
Gomba, Rákóczi Ferenc utca 19. szám alatti lakos részére 140.000.- 
Ft-ot, mint a csereingatlanok közötti értékkülönbözetet az általános 
tartalék terhére megtérítse.

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

Lehota Vilmos
Javaslatot tett arra, hogy a Képviselő-testület csoportosítsa át felújítás előirányzatra a soron 
következő rendeletmódosításkor a Bercsényi utcai elektromos hálózatra biztosított beruházási 
előirányzatból  megmaradt  2.475 e  Ft-ot  a  Bercsényi,  Fáy,  Nefelejcs  és  Rákóczi  utcákban 
történő  utak  javításának  költségfedezetére.  Kérte,  aki  a  kiosztott  határozati  javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 



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

     168/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bercsényi, 
Fáy,  Nefelejcs  és  Rákóczi  utcák  útjavítására  vonatkozó javaslatot  és  az alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. 
évi  költségvetéséről  szóló  rendelet  soron  következő  módosításakor  a 
beruházási  előirányzatról  csoportosítsa  át  felújítási  előirányzatra  a 
Bercsényi utcai elektromos közműhálózat kiépítésére tervezett 3.175 e Ft-
ból  a  várható  kiadás  figyelembe  vételével  2.475  e  Ft  előirányzat 
maradványt.

2. A  Képviselő-testület  az  1.  pont  alapján  a  Bercsényi,  Fáy,  Nefelejcs  és 
Rákóczi  utcákban  az  előző  évek  során  útfelújítással  nem  érintett 
szakaszokon úttükör emelésére,  javítására és fedésére biztosít fedezetet  a 
felújítás kiemelt előirányzaton.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 21.25 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
jegyző    polgármester


