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J e g y z ő k ö n y v

mely készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján
1800 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen voltak:                               jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte az ülésen megjelenteket,  megállapította,  hogy az ülés határozatképes.  Jelezte,  hogy 
Tóth József képviselő nem, vagy csak később tud csatlakozni a testület munkájához. Ismertette az 
ülés tárgyát képező napirendi pontokat. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e még valakinek a 
napirendi pontokra vonatkozó javaslata. További javaslat nem lévén kérte, hogy a Képviselők az 
ülés napirendi pontjait a meghívóban szereplő tárgysorozattal fogadják el. A szavazást követően 
megállapította, hogy 

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

     221  /2012. (XI. 15.) képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 15-ei rendkívüli 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1) Közbeszerzési  eljárás  eredményhirdetése  a  HE-DO  Kft-vel  lefolytatott  III.  konzultációs 
szakaszban
Előterjesztő: polgármester

2) A Petőfi utcai pinceomlás miatti vis maior pályázat benyújtása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő:  jegyző

3) Pénzügyi bizottsági tag választás
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő:  jegyző

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



1. napirendi pont
Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése a HE-DO Kft-vel lefolytatott III. konzultációs 

szakaszban

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  2012.  október  31-i  rendkívüli  ülésen  a  konzultációs  eljárás  felhívása 
elfogadásra került. Az ajánlattétel határidejéig - 2012. november 14. napja 1000 óráig - a HE-DO 
Kft.  benyújtotta  ajánlatát,  és  előzetesen  kérte  megjelölni  az  írásbeli  konzultációs  időszak 
időtartamát.  Elmondta, hogy az önkormányzat ennek eleget tett, a 2012 november 14-ei ajánlati 
leadási időtől számítva 2012. november l5-én 1400 óráig az írásbeli konzultációt  is lefolytatta. 
Ennek eredményeképpen a megküldött szerződéstervezetek módosítani kért pontjait  egyeztette. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy több tételben az önkormányzat nem talált mozgásteret, ugyanis 
a közbeszerzés jelenlegi eljárásának alapdokumentuma, a keretmegállapodás is tartalmaz olyan 
kitételeket,  amelyeket  az  önkormányzat  szerepeltet  a  szerződéstervezetben,  ezt  onnan kivenni 
nem lehet. Elmondta, hogy a határidő tekintetében a HE-DO Kft. haladékot kért a munkálatokra 
vonatkozóan, ugyanis a Magyar Közút KHT. november 10. ill. 15. napja után korlátozott esetben 
enged beruházást az állami közútkezelő által kezelt területek mellett. 

Ismertette  továbbá,  hogy ezt  figyelembe  véve  a  Rákóczi  úti  beavatkozásnál  a  HE-DO Kft  a 
határidőre vonatkozóan kérte a 2013. évi tavaszi időpont megjelölését.  A tél elmúltával 2013. 
március l5-én nyílik lehetőség a munkálatok folytatására.  Az önkormányzat ezért a 2013. április 
30-ai  határidőre  tett  javaslatot,  melyet  a  HE-DO Kft  elfogadott.  A  Petőfi  utcai  beavatkozás 
tekintetében a 2012. december 20-ai időpont maradt,  a sportpálya  végső elkészítési  határideje 
2012.  december  30.  napja.  Ezekkel  a  módosításokkal  az  önkormányzat  visszaküldte  az 
észrevételekre a választ. A HE-DO Kft megtette a módosított ajánlatát, melynek eredményeként 
nettó 15,6 M Ft-ról nettó 13,8 M Ft-ra csökkent az ajánlati ár.

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztés tartalmazza ennek költségvetési vonzatait is. 
Ismertette,  hogy a sportpálya elkészíttetése viszonylag alacsony mértékű további költségvetési 
előirányzatot igényel. Ezt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hiszen mielőtt a Képviselő-testület 
a HE-DO Kft-vel a jelenlegi közbeszerzési konzultációs szakaszt eredményhirdetéssel lezárja, a 
döntéshozóknak  mindenképpen  biztosítania  kell  a  további  előirányzatot,  hogy  a 
kötelezettségvállalásnak meglegyen a szükséges fedezete. Ennek függvényében tud a Képviselő-
testület nyertest kihirdetni.

Elmondta, hogy a sportpálya területe az eredeti 1056 m2-ről a kereszt alakú pályára vonatkozó 
döntés miatt 1158 m2-re növekedett. Az eredeti tervezett terület 90 %-a a jelenlegi kereszt alakú 
pályának, illetve a hozzátartozó kerítés és egyéb eszközökkel megnövelt területnek. 

Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet,  hogy minimális  költségvetési  többlet  kell  ahhoz,  hogy az 
önkormányzat  meg  tudja  valósítani  teljes  egészében  a  pálya  kialakítását.  A  kivitelezés 
költségvetési  főösszesenje tartalmazza a pálya körüli  163 m hosszon az egységes  3 m magas 
kerítést a korábbi 2 m-es tervezettel szemben. A pályán nincs kapu, oda labirintusszerűen lehet 
majd bejutni.  Mindez 571.858.-  Ft  további  előirányzatot  igényel,  melyet  az  általános  tartalék 
terhére javasol biztosítani. 



Elmondta, hogy a Petőfi utcai vízelevezetési munkálatoknál a további kiadási előirányzati igény 
186.293.- Ft. Ezzel az összeggel haladja meg az ajánlat a rendelkezésre álló fedezetet. A Rákóczi 
utcai munkálatok költsége (a 13 méternyi ároklefedéssel, járdával, ill. várakozó sávval együtt) 
teljes egészében belefért a költségvetési keretbe, mely összeg számszerűsítve a 2012. október 9-i 
rendkívüli  ülésen  elhangzott.  A  képviselőket  mindkét  kiosztásra  került  határozati  javaslat 
támogatására kérte. Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése. 
Hozzászólás, ill. kérdés nem lévén felkérte a képviselőket, az átcsoportosítandó, ill. az általános 
tartalék terhére vonatkozó előirányzatot  biztosító határozati  javaslat elfogadására.  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 döntést hozta:

     222  /2012. (XI. 15.) képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 15-ei rendkívüli 
ülésén  megtárgyalta  a  Sportpálya  építés  és  Petőfi  utcai  ároklefedés  pótelőirányzat 
biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a  „Sportpálya építése, a Szemők Balázs téri felújításhoz  
közvetlenül kapcsolódó Rákóczi Ferenc úti és Petőfi Sándor utcai vízelvezetési  
és burkolatépítési  munkák” tárgyú építési  beruházás vonatkozásában dönt az 
alábbi költségvetési átcsoportosításokról

A sportpálya (hrsz. 717/1, 718/1) készítésére szükséges átcsoportosítandó 
összeg:

Sportpálya készítés Nettó ajánlati ár 8.023.354.- Ft
ÁFA 2.166.306.- Ft
BRUTTÓ 
AJÁNLATI ÁR 10.189.660.- Ft

• a költségvetésben jelenleg rendelkezésre áll: 9.617.802 Ft
• átcsoportosítandó az általános tartalék terhére: 571.858 Ft

Petőfi Sándor utcai vízelvezetési és burkolatépítési munkákra szükséges 
átcsoportosítandó összeg:
Petőfi utca (ároklefedés) Nettó ajánlati ár 942.379.- Ft

ÁFA 254.442.- Ft
BRUTTÓ 
AJÁNLATI ÁR 1.196.821.- Ft

• a költségvetésben jelenleg rendelkezésre áll: 1.010.528 Ft
• átcsoportosítandó az általános tartalék terhére: 186.293 Ft

Határidő: 2012. november 26.
Felelős: polgármester



Lehota Vilmos
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye a napirendi 
ponthoz  kapcsolódó  2.  határozati  javaslattal  kapcsolatban,  mely  a  közbeszerzési  eljárás 
konzultációs szakaszában az eredmény megállapítására vonatkozik? Megjegyezte, hogy az előző 
döntés alapján a munkák kivitelezésének megrendeléséhez a szükséges előirányzat rendelkezésre 
áll.  További  hozzászólás  nem  lévén,  kérte  a  képviselőket,  hogy  a  határozati  javaslatban 
foglaltakkal  kapcsolatos  álláspontjukat  ismertessék.  Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  a 
döntéshozatalhoz  név  szerinti  szavazásra  van  szükség.  Felkérte  a  jegyzőt  a  név  szerinti 
szavazásban való közreműködésre.

Kósa Erzsébet Anikó
Felkérte a képviselőket, hogy névsor szerinti felolvasás sorrendjében szavazzanak.

Kiss Tibor                               
Igen

Lehota Vilmos                        
Igen

Szabó Gyula                            
Igen

Szegedi Csaba                        
Igen

Tasi Péter                               
Igen

Dr. Zimonyi Károly                
Igen

Lehota Vilmos
A szavazást követően megállapította, hogy 

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

     223  /2012. (XI. 15.) képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 15-ei rendkívüli 
ülésén megtárgyalta a  „Sportpálya építése, a Szemők Balázs téri felújításhoz közvetlenül  
kapcsolódó  Rákóczi  Ferenc  úti  és  Petőfi  Sándor  utcai  vízelvezetési  és  burkolatépítési  
munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás eredmény megállapítására vonatkozó javaslatot és az 
alábbi döntést hozta:



1. A  Képviselő-testület  a  „Sportpálya  építése,  a  Szemők  Balázs  téri  
felújításhoz közvetlenül kapcsolódó Rákóczi Ferenc úti és Petőfi Sándor 
utcai  vízelvezetési  és  burkolatépítési  munkák” tárgyú  közbeszerzési 
eljárásban  megerősíti  a  Közbeszerzési  Bírálóbizottság  döntését,  s  az 
alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek minősíti:

2. A Képviselő-testület a „Sportpálya építése, a Szemők Balázs téri  
felújításhoz közvetlenül kapcsolódó Rákóczi Ferenc úti és Petőfi Sándor 
utcai vízelvezetési és burkolatépítési munkák” 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 HE-DÓ Kft.
Székhely címe 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.
Nettó ajánlati ár (HUF): 13.851.746.- Ft

Kiválasztás  indoka:  A  fenti  ajánlatban  foglalt  ellenszolgáltatás  összege 
ajánlatkérő számára megfelelő.

3. Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére 
(eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

Határidő: 2012. november 26.
Felelős: polgármester

Lehota Vilmos
Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  HE-DO  Kft  esetében  a  közbeszerzési  eljárás  a 
fagyvédő kavicsréteg,  ill.  a további burkolati  réteg felvitelével kezdődik, az előkészítő-, ill.  a 
tereprendező földmunkálatok a mai napon elkezdődtek, melynek költségei szerepelnek a teljes 
fedezetigényben, ezért volt szükség a plusz előirányzat biztosításának szavazására. 

2. napirendi pont
A Petőfi utcai pinceomlás miatti vis maior pályázat benyújtása

Lehota Vilmos                              
Elmondta, hogy a Petőfi utcai pinceomlás miatti vis major pályázat benyújtásával kapcsolatban 
2012.  október  8.  napján  jelentette  be  az  önkormányzat  a  Petőfi  utca  sarkánál  lévő  könyvtár 
közelében az út beszakadását, ill. megsüllyedését. Ismertette továbbá, hogy mindhárom illetékes 
Szakértői  Bizottság  képviselője  megtekintette  a  szóban  forgó  területet,  az  önkormányzat 
rendelkezésére állnak a szükséges jegyzőkönyvek a vis major támogatási igény bejelentéséhez. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyreállítás teljes költsége 6.273.800.- Ft, mely tartalmazza a 
könyvtár  épületének falvarrásos  technológiával  történő megerősítését  is.  Megjegyezte,  hogy - 



tekintettel arra, hogy a községben gyakran, szinte évente fordulnak elő vis major események -, az 
önkormányzat  10%  önerőt,  627.380,-  Ft-ot  jelölt  meg  a  30%-kal  szemben.  Megkérdezte  a 
képviselőket, hogy az előterjesztéssel, ill. a határozati javaslattal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye.  

Elmondta, hogy a határozati javaslat elfogadás esetén 2012. november 16-án postázásra kerülhet. 
További hozzászólás nem lévén felkérte a képviselőket a határozati javaslat támogatására. 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:

     224  /2012. (XI. 15.) képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a Gomba, Petőfi u. 44. 
szám előtti 22. hrsz-ú közterületen történt ismeretlen üregbeszakadáshoz kapcsolódó vis maior 
támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntés előkészített határozati javaslatát és az alábbi 
határozatot hozta: 

1. Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  vis  maior  támogatás  címen 
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

2. A Képviselő-testület a támogatási igényhez 
- a káresemény megnevezését: Gomba, Petőfi u. 44. sz. ingatlannal szemben a 

22.  hrsz.  közterületen  történt  ismeretlen 
üregbeszakadás veszély-elhárítása,

- a káresemény helyét: Gomba, Petőfi u. 44.(22. hrsz.) 
- a pályázat EBR42 azonosítóját: 2012/126468
szerint rögzíti.

3. A képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét az alábbiak szerint határozza 
meg:

Megnevezés 2012. év %
Saját forrás 
(biztosítási összeg 
nélkül)

627.380,- Ft 10 %

Biztosító 
kártérítése 0 Ft 0

Egyéb forrás 0 Ft 0
Vis maior 
támogatási igény 5.646.420,-  Ft 90 %

Források 
összesen 6.273.800,-  Ft 100 %



4. A  Képviselő-testület  a  károk  helyreállításának  (költségvetés  alapján)  tervezett 
összköltségét, a 6.273.800,- Ft-ot részben tudja biztosítani. 

5. A Képviselő-testület  a  támogatási  igény benyújtásához  nyilatkozik  arról,  hogy a 
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

6. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a károsodott gombai 22. hrsz. alatti ingatlan 
(Petőfi utca) fenntartása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban:  Ötv.)   8.  §  (4)  bekezdése  alapján  helyi  közutak  fenntartásaként 
kötelező önkormányzati feladat.

7. A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  a  gombai  20.  hrsz-ú  ingatlanon  lévő 
épületben  működő  könyvtári  ellátás  biztosítása  a  muzeális  intézményekről,  a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
64. §-a alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladata, mely feladat az Ötv. 8. § 
(1)  bekezdésében  meghatározott  közösségi  tér  biztosításaként  és  közművelődési 
tevékenység támogatásaként szintén önkormányzati feladat.

8. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az 
Önkormányzat  biztosítással  részben  rendelkezik.  A  feledésbe  merült  pince  és  a 
közút  nem  biztosítható,  a  közművelődési  színtérre  a  fenntartó  biztosítási 
szerződéssel rendelkezik.

9. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a biztosítási ügyintézés jelenleg folyamatban van. 
A  kárbejelentés  biztosító  általi  elbírálásáról  haladéktalanul  értesítjük  a  Magyar 
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságát.

10. A Képviselő-testület  vállalja  a  károsodott  ingatlannak a költséghatékonyság  és  a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

11. A Képviselő-testület  rögzíti,  hogy az önkormányzat  más -  a  tulajdonában lévő - 
vagyontárggyal a feladatát jelenleg nem tudja ellátni. 

12. A  Képviselő-testület  a  helyreállítás  627.380,-  Ft-os  saját  forrás  összegét  az 
önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2012.  (II.10.)  számú 
önkormányzati rendeletében meghatározott általános tartalék terhére biztosítja. 

13. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: az 1. pont tekintetében 2012. november 16.
a további pontok tekintetében értelemszerűen 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy az előzetes egyeztetések alapján a pénzügyi  bizottság lemondott tagja helyett 
Kiss Tibor képviselő személye került szóba. Megkérdezte Kiss Tibort, hogy a Képviselő-testület 
támogató döntése esetén vállalja-e a Pénzügyi Bizottság tagjaként a munkát? 

Kiss Tibor
A feltett kérdésre igennel válaszolt.

Lehota Vilmos
Megkérdezte  Kiss  Tibor  képviselőt,  hogy  hozzájárul-e  a  nyilvános  ülésen  történő 
döntéshozatalhoz, valamint a nyílt szavazáshoz, vagy zárt ülés elrendelését kéri?

Kiss Tibor
Hozzájárult a nyílt szavazáshoz.

Lehota Vilmos
Bejelentette,  hogy  az  előterjesztés  tárgyalása  a  nyílt  ülésen  folytatódhat.  Megkérdezte  a 
képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Kiss Tibor elhagyta a termet 18:20-kor.

Lehota Vilmos
Felkérte  a  képviselőket  a  határozati  javaslat  támogatására.  Kérte,  aki  egyetért  a  határozati 
javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

     225  /2012. (XI. 15.) képviselő-testületi határozat  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
megüresedett  Pénzügyi  Bizottsági  tagság  betöltésére  vonatkozó  indítványt  és 
alábbi határozatot hozta:
 

1. A Képviselő-testület a megüresedett Pénzügyi Bizottsági tagság betöltésére 
Kiss Tibor képviselőt választja meg, és felkéri a tagsággal járó feladatok 
ellátására.

Határidő: azonnal
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester
 



Kósa Erzsébet Anikó
Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet  arról,  hogy  Kiss  Tibor  képviselőnek  pénzügyi  bizottsági 
tagként az ülésen esküt kell tennie.

Kiss Tibor visszatért a terembe 18:23-kor.

Lehota Vilmos
Előolvasta Kiss Tibor megválasztott pénzügyi bizottsági tag részére az eskü szövegét.

Kiss Tibor
A Képviselő-testület előtt esküt tett. (Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lehota Vilmos
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  van-e  valakinek  felvetése,  észrevétele  az  ülésen 
elhangzottakkal  kapcsolatban,  vagy  egyéb  fontos  bejelentést  akarnak-e  tenni.  További 
hozzászólás, észrevétel nem lévén a nyilvános ülést 18.35 órakor lezárta. 
 

Lehota Vilmos Kósa Erzsébet Anikó
polgármester jegyző


