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J E G Y Z Ő K Ö N Y V E
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1



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13. napján 1500 

órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket.  Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet,  hogy  az 
alpolgármester  később  csatlakozik  a  testület  munkájához.  Szabó  Gyula  képviselő  jelezte,  hogy 
betegség miatt az ülésen nem biztos, hogy részt tud venni.

Megnyitotta az ülést, megállapította, hogy az ülés határozatképes, tekintettel arra, hogy 5 képviselő 
jelen van. Kérte a kiküldött napirendi pontok módosítás nélküli elfogadását. Kérte, aki a napirendi 
pontokkal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

259/2012. /XII.13./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2012. december  13-i  nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1.) Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben tör-
tént fontosabb eseményekről, valamint a képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
2.) Beszámoló a víz-, csatorna-, és hulladékkezelési közszolgáltatásokról

          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       közszolgáltatók
          Véleményező:                  pénzügyi bizottság
3.) Javaslat az önkormányzat által megállapított közüzemi díjakról szóló 15/2008. (IV. 25.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző, közszolgáltatók
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
4.) Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányza-

ti rendelet módosítására
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
5.) Javaslat  az  önkormányzat  és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 

16/2007. (XI. 27.)  önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő:                     polgármester
    Előkészítő:                       jegyző
    Véleményező:                  valamennyi bizottság
6.) Javaslat  a  szociális  igazgatás  és  a  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  9/2012. 

(IV.13.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő:                     polgármester
    Előkészítő:                       jegyző
    Véleményező:                  valamennyi bizottság
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7.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata módosításának jó-
váhagyására

    Előterjesztő:                     polgármester
    Előkészítő:     jegyző
    Véleményező:                  valamennyi bizottság
8.) Javaslat a képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
9.) Javaslat a 2013. évi rendezvényterv jóváhagyására

       Előterjesztő:                     polgármester
 Előkészítő:                       jegyző
       Véleményező:                  valamennyi bizottság

10.)Egyebek

Tasi Péter alpolgármester és Szabó Gyula képviselő megérkezett az ülésre.

1. napirendi pont

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb 
eseményekről, valamint a képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy valamennyi bizottság megkapta az előzetesen kiküldött polgármesteri tájékoztatót, 
az azóta eltelt időszakról a testületi ülésen megkapták a képviselő az írásbeli beszámolót, melyből 
néhány témát kiemelt. Elmondta, hogy a HE-DO Kft. a sportpálya kivitelezésének az utolsó fázisát 
nem tudta elvégezni, mely vonatkozásában akadályközléssel élt az időjárásra hivatkozva, így 2013. 
március  31-ei  határidőre  kéri  módosítani  a  sportpálya  kivitelezést.  Ez  műszakilag  indokolt,  a 
pályázati elszámolást nem befolyásolja. A következő építési tevékenység - a kerítés építése - szintén 
az  időjárástól  függ,  mivel  betonozással  kezdődik.  A kivitelező  akadályközlése  miatti  szerződés 
módosítás előkészítésre került. 

A rendezvényház emeleti szintjén a sportszőnyeg elkészítésre került, az oldalsó és szélső burkolatok 
elhelyezése folyamatban van. A Szemők Balázs téren a kivitelezés az időjárásra tekintettel leállt, a 
fagyvédő  réteg  elhelyezése  enyhülés  esetén  történik  meg.  A  Gomba-Bénye  közigazgatási 
határrendezés  kérdésében  a  tárgyalások  tovább  folytatódtak.  A  főépítész  úron  kívül  az 
önkormányzat  segítségére  volt  Gajdos  István  településrendezéssel  foglalkozó  szakember  is,  aki 
segítséget  nyújtott  a  rendezés  lépéseiben.  A  következő  lépés  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal 
felkeresése,  itt  kell  kezdeményezni  az  eljárást.  Az  erre  vonatkozó  dokumentum  elkészítése  a 
főépítész feladata. 
Elmondta, hogy az adósságkonszolidáció miatt rendkívüli ülés került összehívásra, melyre a hitelt 
folyósító pénzintézet határidő megkötése miatt volt szükség. Az erre vonatkozó - Dabason tartott – 
előadáson  a  jegyzővel  vett  részt.  Elkészült  a  Petőfi  utcai  alsó  kivezetés  tanulmánytervének 
munkaközi anyaga, melynek megtárgyalását az egyebek napirendi pontban kérte. Az elmúlt héten 
kiküldésre  került  a  meghívó.  A  meghívó  kiküldésekor  még  nem  készült  el  a  kulturális 
tevékenységről  szóló  beszámoló,  mely  jelen  képviselő-testületi  ülés  napjának  reggelén  állt 
rendelkezésre,  mely  a  reggeli  órákban  kiküldésre  került.  Ennek  megtárgyalását  is  az  egyebek 
napirendi  pontban  kérte.  A  HE-DO  Kft.  megkezdte  a  Rákóczi  úti  beavatkozást,  a  szükséges 
árokbontás és áteresz építés már megtörtént.  A kivitelezés a szegélyezéssel folytatódik, melynek 
határideje tavasz. Reményét fejezte ki, hogy a kivitelezés addigra készen lesz. 
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Megkérdezte  a  véleményező  bizottságok  tagjait,  hogy  az  előzetesen  kiküldött  anyaggal 
kapcsolatban van –e kérdésük, észrevételük. 

Tóth József
Az  ügyrendi  bizottság  tárgyalta,  a  polgármesteri  beszámolót,  és  továbbtárgyalásra  javasolta,  a 
határozatok  végrehajtásáról  szóló  beszámolót  támogatta.  Elmondta,  hogy a  továbbtárgyalás  oka 
egyrészt a beszámoló szőlészeti úttal kapcsolatos bekezdése volt. Kérte, hogy egy térképszelvényen 
legyen kimutatva, hogy mely területek állnak az Önkormányzat tulajdonába.

Szegedi Csaba
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a polgármesteri beszámolót, és azt elfogadásra javasolta. 

dr. Zimonyi Károly
A  szociális-  és  gyámügyi  bizottság  tárgyalta  a  polgármesteri  beszámolót,  és  azt  elfogadásra 
javasolta. Megkérdezte, a fentebb említett dabasi találkozó eredményes volt-e.

Lehota Vilmos
Kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  a  teljes  tájékoztató  elektronikus  formátumban  kiküldésre 
került.  Az  adósságkonszolidáció  menetét  írták  le  lépésről-lépésre  ebben  a  tájékoztatóban.  Az 
előterjesztésben foglaltakon kívül új információ nem áll rendelkezésére. 

Kósa Erzsébet Anikó
Kiegészítve az előzőeket elmondta, hogy a minisztérium megszabta azt az adattartalmat, amelyet a 
képviselő-testületi  határozatnak  tartalmaznia  kell.  A  rendkívüli  ülésen  hozott  határozat  ennek 
figyelembe  vételével  készült  el,  mert  a  pénzintézet  már  korábban  rendelkezésre  bocsátotta  az 
ajánlást erre vonatkozóan. Elmondta továbbá, hogy szükséges egy nyilatkozat benyújtása december 
17-ei határidővel, melyben meg kell erősítenie, hogy az önkormányzatnak a pénzintézet által kiadott 
igazoláson szereplő hitele van. 

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  adósságkonszolidációval  kapcsolatos  tárgyaláson  a  technikai  kivitelezésre 
vonatkozóan szolgáltak részletes információval. 
A szőlészeti úttal kapcsolatban elmondta, hogy a projektor rendelkezésre áll, így térképen is meg 
tudja  mutatni  az  érintett  területeket.  Elmondta,  hogy  a  Kiss-pincészet  szerette  volna  ezt 
elvégeztetni, és akkor tud a képviselő-testület az ügy mellé állni, ha az eredménye már látható. A 
tulajdonviszonyok  vonatkozásában  előadta,  hogy  projektoron  tudja  megmutatni,  hogy  mely 
területek állnak az önkormányzat tulajdonában és mely területeket vásárolt meg a pincészet. 

Tóth József 
Megkérdezte,  hogy mely területeket érint a szőlészeti  út,  és mit  jelent a beszámolóban szereplő 
350.000,- Ft összeg.

Lehota Vilmos 
A Szőlő utca végén van egy lakott rész, onnantól a szőlészetnek van egy bekötő útja egészen a fehér 
házig.  Ez kb. 1,6 km hosszú út,  mely repedéseinek helyreállítását  a Kiss pincészet végezteti  el 
350.000,- Ft értékben. A Kiss pincészet átadja az önkormányzat részére az ott lévő vezetékes ivóvíz 
hálózatot, melyre vonatkozóan azonban további információk beszerzése szükséges.

Tóth József
Támogatta az átadás-átvételt az állapotok megfelelő rögzítése mellett.
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Lehota Vilmos
Elmondta, hogy ennek az előkészítése még folyamatban van, a testületi ülés alkalmával részletek 
ismertetésére ezért nincs is lehetősége. A projektoron megmutatta, hogy az érintett 0217/3 hrsz-ú 
saját használatú útként feltüntetett terület a Vincellér házig húzódik, mely benyúlik egészen a lakott 
területre,  a  Szőlő  utcáig.  Erre  a  területre  vonatkozóan  dolgoz  majd  ki  az  önkormányzat 
megállapodást. 

Megkérdezte  képviselőtársait,  hogy az elhangzott  anyaggal  illetve az írásban kiküldött  anyaggal 
kapcsolatban van –e kérdés, észrevétel.

További  kérdés,  észrevétel  nem lévén,  kérte  a  lejárt  határidejű  határozatokról  szóló  beszámoló 
elfogadását, illetve amennyiben kérdés van, kérte a vélemény, észrevétel, hozzászólás megtételét. 

Kérdés, észrevétel nem lévén kérte a módosított – kiegészített - polgármesteri tájékoztató és a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását. További hozzászólás nem lévén kérte, aki a 
módosított  határozati  javaslatot  elfogadja,  kézfelemeléssel  jelezze.  A  szavazást  követően 
megállapította, hogy 

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

260/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
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

2. napirendi pont

Beszámoló a víz-, csatorna-, és hulladékkezelési közszolgáltatásokról

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság véleményezte a beszámolót, illetve kiegészítette, hogy a víz- 
és  csatorna  közszolgáltatás  vonatkozásában  a  KÖVÁL  Zrt-től  nem  beszámolót  kapott  az 
önkormányzat,  hanem egy javaslatot,  hogy a  2012. év beszámolóját  2013. évben fogadja el  az 
önkormányzat,  hogy egy teljes  esztendő adatai  álljanak  rendelkezésre.  A közszolgáltató  víz-  és 
csatornadíj emeléssel nem élt. A beszámoló új időpontjának indoka lehet az is hogy a KÖVÁL Zrt-
nél  új  gazdasági  igazgató foglalta  el  helyét  és új  gyakorlat  bevezetését  tűzte  ki  célul.   Kérte  a 
véleményező pénzügyi bizottság álláspontját a beszámolóról.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,  és támogatta a beszámoló 2013. 
évben  történő  elfogadását  a  csatorna-  és  vízszolgáltatásra  vonatkozóan.  A  Hírös  Kft. 
hulladékkezelési  beszámolójának  része  volt  a  2013.  évi  díjjavaslat  is,  így  ezt  a  beszámolót  a 
pénzügyi  bizottság  nem  javasolta  elfogadásra,  míg  Ledniczki  Tibor  egyéni  vállalkozó 
hulladékkezelési beszámolóját elfogadásra javasolta. 
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Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy elmondottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat. 

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a Hírös Kft.  részletes hulladékkezelési  beszámolója nagyon sok olyan  részletes 
kitételt  tartalmaz,  amelynek  megértése  és  áttanulmányozása  szakértő  bevonását  igényelné,  mint 
például  a  beszámolóban  többször  említett  rosszul  megtervezett  és  kivitelezett  hulladékkelező 
állomások.  Felvetődik  a  kérdés,  hogy  ezen  a  területeken  jogosult  lehet-e  az  önkormányzat 
kártérítésre.  Tudomása van arról,  hogy korábban már a konzorciumnál  volt  erre vonatkozó jogi 
lépés indítva. Nem értett  egyet  azzal,  hogy a kivitelezői rossz döntések miatti  plusz költségek a 
lakossági díjtételekbe kerüljenek beszámításra. 

Lehota Vilmos
Ismételten megkérdezte, hogy van-e további kérdés észrevétel.

Tóth József
Az állami díjszabás kapcsán úgy gondolja, hogy az állam egy magas díjat fog meghatározni, és 
megkérdezte, hogy amennyiben nem jön ki ebből az összegből a szolgáltató akkor mi fog történni, 
tekintettel arra, hogy veszteségesen nem működhet. 

Lehota Vilmos
Kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  a  másik  közszolgáltatóval  egyeztetvén  senki  nem 
kényszerítette a Hírös Kft-t, hogy a szelektív hulladéklerakó helyet üzemeltessen, így tudomása volt 
a  cég  anyagi  körülményeiről.  Megkérdezte  a  pénzügyi  bizottság  elnökétől,  hogy  nem  csak  a 
díjemelést, de magát a beszámolót sem fogadja el?

Szegedi Csaba
Megerősítette, hogy a beszámolót sem fogadja el a bizottság.

Lehota Vilmos
Kiegészítette  az  elmondottakat  azzal,  hogy  a  hulladékkezelési  törvény  végrehajtási  rendelete 
tartalmazza,  hogy  most  már  maguk  a  befogadók  is  legalább  többségi  részesedéssel,  de  állami 
kézben kell, hogy legyenek, önkormányzat sem lehet többségi részesedésű. Így az egész létesítmény 
tulajdonviszonyait át kell tekinteni, és lehet, hogy az üzemeltetés is állami kézbe kerül.

Kérdés, észrevétel nem lévén elsőként szavazásra tette fel a KÖVÁL Zrt. javaslatát, mely szerint a 
2012. éves víz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó beszámoló a 2013. év februári ülésén kerüljön 
elfogadásra. Kérte, aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

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

261/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testület  megtárgyalta  az  ivóvíz-  és 
csatornaszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatói beszámoló elhalasztására vonatkozó javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta:

1./ Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2012.  január  1-től  2012. 
december 31-ig tartó időszakra vonatkozó víz- és csatorna-szolgáltatási tevékenységéről 
szóló beszámolót a 2013. évi februári ülésére tűzi napirendre.
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2./ A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  közszolgáltatót 
tájékoztassa.

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

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előbbiek  alapján  a  második  határozati  javaslatot  -  a  pénzügyi  bizottság 
véleménye  alapján  –  egyben  nem  tudja  szavazásra  feltenni.  Elsőként  kérte  képviselőtársait 
Ledniczki Tibor hulladékkezelési beszámolójának elfogadására. Megkérdezte, hogy van-e módosító 
javaslat. 
Hozzászólás nem lévén az ismertetett határozati javaslatot tette fel szavazásra. Kérte, hogy aki a 
módosított határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

262/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  kommunális  szilárd 
hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatói beszámolókat és az alábbi határozatot hozta:

1./ Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Ledniczki  Tibor 
hulladékkezelési közszolgáltató által benyújtott tájékoztatót elfogadta.

2./ A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  közszolgáltatót 
tájékoztassa.

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

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a pénzügyi  bizottság elutasító  javaslata,  illetve  a pénzügyi  bizottság elnökének 
hozzászólása  alapján javasolta  határozatba  foglalni  a  Hírös  Kft.  beszámolójának elutasítását,  és 
tovább  javasolta  a  konzorcium  kapcsán  Monor  -  mint  járási  székhely  –  megkeresését  és  a 
beszámolóban foglalt kérdéses pontok, mint például kártérítés igénylése, konzorcium működése és 
működtetése vonatkozásában a szükséges jogi lépések megindítását. 

Szegedi Csaba
Annyiban pontosította az előzőekben elmondottakat, hogy amennyiben csak egy része valósul meg 
ahelyett, amit a beszámolóban leírtak, és az többlet költségeket fog okozni, úgy azt a konzorcium 
tagjain kívüli személyekre – mint a korábbi kivitelezőre – szeretné hárítani. Értette ez alatt például 
az átrakó állomás megszüntetést.  Ezzel kapcsolatban megkérdezte,  hogy ezeket automatikusan a 
kiszámlázott díjakból fedezik vagy pedig más forrásból. 

Észrevételezte Ledniczki Tibor vonatkozásában, hogy a fák gallyazása még nem történt meg, és 
kérte, hogy ez történjen meg, vagy közfoglalkoztatás bevonásával vagy más módon. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a gallyazásnak az önkormányzat eleget tud tenni a problémásabb szakaszokon, a 
többi  helyen  pedig  a  tulajdonosok felszólításra  kerülnek.  Ledniczki  Tibor  szóbeli  tájékoztatása 
alapján a gallyazás vonatkozásában leginkább az Arató házaspár utca és a Rózsa utca a problémás, 
illetve az Iskola utca egy része.
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Szegedi Csaba
Kérte a gallyazásra való felhívást határozatba foglalni. 

Kiss Tibor
Szót kérve elmondta, hogy Ledniczki Tibor jelezte, hogy a kukák tetejét nem lehet kinyitni és nem 
lettek kicserélve. Korábban már egyeztetett Ledniczki Tiborral ez ügyben, és felhívta a figyelmét, 
hogy ez az ő hibája,  hogy a  kukák tetejét  nem lehet  kinyitni  egy ürítés  után,  mert  ürítéskor  a 
kukásautó emelőszerkezete összenyomja azokat.

Lehota Vilmos
Kiegészítette  a  gallyazásra  vonatkozó  határozatot  azzal,  hogy  a  második  pontjában  a  kukák 
kiürítését Ledniczki Tibor egyéni vállalkozó úgy biztosítsa, hogy ne károsodjanak az önkormányzat 
tulajdonában álló 1100 l-es hulladéktároló edények. 

Megkérdezte,  hogy  a  Hírös  Kft.  hulladékgazdálkodási  beszámolójával  kapcsolatban  egyéb 
hozzászólás észrevétel  van-e. Hozzászólás nem lévén, ismertette a határozati  javaslatot,  és kérte 
annak elfogadását. Kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

263/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  kommunális  szilárd 
hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatói beszámolókat és az alábbi határozatot hozta:

1./ Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Hírös  Hulladékgazdálkodási 
Kft, mint hulladékkezelési közszolgáltató által benyújtott tájékoztatót nem fogadta el.

2./ A Képviselő-testület felhívta a polgármester figyelmét, hogy keresse meg Monor Város 
Önkormányzatát, mint a Konzorcium elnökségi tagját, s kérjen tőle bővebb felvilágosítást 
a  konzorcium  működésére  vonatkozóan.  A  megkeresés  terjedjen  ki  arra  is,  hogy  a 
korábbi  hibák  miatti  többletkiadást  át  lehet-e  hárítani  a  konzorcium  tagjai  helyett  a 
tervezőkre, kivitelezőkre.

3./ A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  közszolgáltatót 
tájékoztassa.

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

Lehota Vilmos 
Ismertette a határozati javaslatot és kérte annak elfogadását. Elmondta, hogy a tóparton  korábbi 
határozat végrehajtásaként kialakításra és kibővítésre kerülnek a hulladékkezelési pontok. Remélte, 
hogy  hamarosan  megkapja  azt  a  földhivatali  határozatot,  mely  a  Horgász  Egyesülettel  kötött 
szerződés alapján várható, amely alapján a lenti útszakasz a forgalom számára használható lesz. 
Ebben  az  esetben  tudja  elkészíteni  az  önkormányzat  a  lenti  hulladékgyűjtő  pontot,  mely  az 
eddiginél lényegesebben közelebb lesz az úthoz, és így nem lesz akadály, hogy a kukákat a gép fel- 
illetve le tudja venni. A meglévő kukák alatt  lépcsőzetes technikával kerül majd kialakításra  az 
önkormányzati  hulladékgyűjtő  pont  optimális  megközelítése.  A  megvalósítás  a  földhivatali 
határozat kézhezvétele után realizálódhat. 
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Tóth József 
A gallyazással kapcsolatban megkérdezte, hogy mikor kell kivágni a fákat, ha az magántulajdonról 
kilóg az útra, vagy ha közterületen helyezkedik el a fa. 

Lehota Vilmos
Kérdésre válaszolva  elmondta,  hogy akkor  kell  az  önkormányzatnak  vágni  a  gallyakat,  ha a  fa 
közterületen van.  Fakivágást  jegyzői  engedéllyel  lehet  foganatosítani.  A magánterületről  kihajló 
ágak levágása a magántulajdonos kötelezettsége. 

Szegedi Csaba
Felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat  alkalmazásában álló kertésszel szükséges lenne egy 
falubejárást  tartani,  így fel  lehetne  mérni  azokat  a  benyúló  ágakat,  melyek  már  a  gépjárművek 
épségét veszélyeztetik. Illetve meg lehetne nézni a magánszemélyek által közterületen – házak előtt 
– ültetett fák elhelyezkedésének biztonságosságát, esztétikusságát. 

Lehota Vilmos 
A fenti kérésre határozati javaslatba foglalta a gallyazást, illetve a kukák ürítéskor történő kíméletes 
használatát,  ismertette  a  határozati  javaslatot  és kérte  annak elfogadását.  Kérte,  aki  a határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

264/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Ledniczki  Tibor  beszámolójának 
elfogadását követően az alábbi határozatot hozta:

1./ Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhívja  a  polgármester 
figyelmét,  hogy  a  szükséges  intézkedést  tegye  meg  annak  érdekében,  hogy  a 
közszolgáltató által jelzett gallyazás elvégzésre kerüljön.

2./ Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy 
hívja  fel  a  közszolgáltató  figyelmét  a  szállítójárművön  lévő  hulladéktároló  edényzet 
emelőszerkezete  állapotának  felülvizsgálatára,  s  ezzel  a  hulladéktároló  edények, 
konténerek állagának megóvására.

3./ A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  közszolgáltatót 
tájékoztassa.

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

3. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat által megállapított közüzemi díjakról szóló 15/2008. (IV. 25.)  önkormány-
zati rendelet felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy valamennyi bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérte, hogy a bizottságok elnökei 
ismertessék a bizottsági álláspontokat.
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Tóth József
Elmondta,  hogy  az  ügyrendi  bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést.  A  Ledniczki  Tibor  6  %-os 
infláció-követő  díjemelés  kérésének  indoklásával  egyetértett  a  bizottság.  A  befogadó  állomás 
díjemelési  javaslata  a  bizottsági  ülésen  elutasításra  került.  A költségkompenzáció  módjára  nem 
született  döntés,  mert  ez  összeg  mértéke  miatt  nem  feltétlenül  a  rendeletmódosítást  tartották 
indokoltnak. A bizottság tovább tárgyalásra javasolta az előterjesztést, tekintettel arra, hogy nem 
díjemelésként támogatta a 6%-os díjemelésnek megfelelő összeg költségtöbblet támogatását.

Szegedi Csaba
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a pénzügyi bizottság, mint szakbizottság is tárgyalta az ügyet és 
hasonló következtetésre jutottak. A rendelet módosítását a bizottság nem javasolta, Ledniczki Tibor 
inflációkövető költségemelkedésének valamilyen formában történő kompenzálását javasolta a 2013. 
évben realizálni.

dr. Zimonyi Károly
A szociális-  és  gyámügyi  bizottság  is  tárgyalta  az  ügyet.  Ledniczki  Tibor  emelési  igényét  -  a 
rendelet módosítása nélkül - elfogadták,. 

Kósa Erzsébet Anikó
Összegezte  a  bizottsági  álláspontokat,  mely  alapján  a  bizottságok  Ledniczki  Tibor 
költségkompenzálásra  irányuló  kérését  jogosnak  tartották,  de  a  díjrendelet  módosítását  nem 
támogatták. 

Lehota Vilmos
Tekintettel  a bizottsági  álláspontok egyezőségére elmondta,  hogy a díjrendelet  módosításra  nem 
kerül sor. Ennek oka az, hogy a víz- és csatorna szolgáltatás díj vonatkozásában emelésre javaslat 
sem született, a hulladékgazdálkodási díj tekintetében a költség elismerési kérelmek díjba történő 
beépítését a bizottságok nem támogatták. Felhívta a figyelmet arra, hogy díjemelés nélkül Ledniczki 
Tibor  az  eddig  önkormányzat  részére  térítésmentesen  végzett  szolgáltatásokat  -  díjemelési 
javaslatának elutasítása esetén - a jövőben már csak szolgáltatási díj ellenében tudja elvégezni. Ilyen 
például a temetői hulladékszállítás. Megkérdezte, hogy az elhangzottakhoz van-e kérdés, észrevétel, 
javaslat. 

Hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület a rendeletalkotás helyett határozati javaslatot fogadott 
el. Ismertette a határozati javaslatot és kérte annak elfogadását. Kérte, aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

265/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közüzemi díjak emelése kapcsán az alábbi 
határozatot hozta:

1.) Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elutasítja  a  hulladékkezelési 
közszolgáltatók díjemelési  javaslatát,  ezért az önkormányzat  által  megállapított  közüzemi 
díjakról 15/2008. (V.30.) számú önkormányzati rendelet módosítását nem tartja indokoltnak. 

2.) A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  közszolgáltatókat 
tájékoztassa. 
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Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

4. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet mó-
dosítására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az előkészítés során egy tényezőre nem terjedt ki a figyelem, így átadta a szót 
jegyzőnek, hogy előkészítői kiegészítést fűzzön az előterjesztéshez. 

Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta,  hogy a  szerdai  bizottsági  ülésen,  és  jelen  testületi  ülésen  is  már  kiosztásra  került  a 
költségvetési rendeletet módosító költségvetési rendelet új főösszeggel javított változata. A javításra 
azért  került  sor,  mert  a  szociális  célú  tűzifa  támogatás  az  önkormányzathoz  megérkezett, 
könyvelésre került. Miután tűzifáról lévén szó – és a lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódik – 
kollégáival  úgy gondolták  még  az  előterjesztés  készítésekor,  hogy a  kiadást  is  lakásfenntartási 
támogatásként kell  könyvelni.  Végül letisztult,  hogy átmeneti  segélyként  kell,  hogy könyvelésre 
kerüljön.  Ez  az  összességében  231.000,-  Ft  így  nem  kerül  átadásra  a  polgármesteri  hivatal 
intézményi költségvetésébe, ami módosítja a főösszeget is, mely így az előzőekben kiküldöttekhez 
képest 231.000,- Ft-tal csökken. 

Lehota Vilmos 
Az elmondottak alapján intézményfinanszírozásra nem kerül sor, a támogatás az önkormányzat által 
kerül felhasználásra. Kérte a véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését.

Tóth József
Az  ügyrendi  bizottság  tárgyalta,  és  a  rendelet  módosítást  elfogadásra  javasolta  a  képviselő-
testületnek. 

Szegedi Csaba 
A  pénzügyi  bizottság  tárgyalta,  és  a  rendelet  módosítást  elfogadásra  javasolta  a  képviselő-
testületnek. 

dr. Zimonyi Károly
A  szociális-  és  gyámügyi  bizottság  tárgyalta,  és  a  rendelet  módosítást  elfogadásra  javasolta  a 
képviselő-testületnek. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy  a  rendelet  módosítással  kapcsolatban  további  észrevétel,  kérdés  van-e. 
Hozzászólás nem lévén a rendelet módosítására kérte fel a képviselő-testületet. Kérte, hogy aki a 
szóban kiegészített, de írásban is kiküldött módosítással egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Képviselő-testületének 
25/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet-ét 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról
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- A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. - 

5. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 27.) ön-
kormányzati rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Átadta a szót a jegyzőnek, s kérte tegye meg az előterjesztői kiegészítést.

Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta,  hogy  az  ügyrendi  bizottság  ülésén  dr.  Zimonyi  Károly  kérte,  hogy  az  előkészítés 
terjedjen ki arra is, hogy az előterjesztés kiküldési határidő csökkentésével szinkronban kerüljön 
csökkentésre az előterjesztések jegyző felé történő benyújtási határidejének csökkentése is. 
Javaslatta szerint az előterjesztések képviselőknek történő megküldésére 5 nap álljon rendelkezésre, 
míg az jegyző részére a testületi ülést megelőző 10 nappal kell az előterjesztéseket leadni. 

Lehota Vilmos 
Kérte a véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését.

Tóth József
Az ügyrendi  bizottság tárgyalta,  és  a rendelet  módosítást  – az elhangzott  módosítással  együtt  - 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 

Szegedi Csaba 
A pénzügyi  bizottság  tárgyalta,  és  a  rendelet  módosítást  –  az  elhangzott  módosítással  együtt  - 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 

dr. Zimonyi Károly
Az szociális- és gyámügyi bizottság tárgyalta, és a rendelet módosítást – az elhangzott módosítással 
együtt - elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 

Tóth József 
Hozzáfűzte,  hogy  a  rendeletmódosítást  el  tudja  így  fogadni,  de  kérte,  hogy  az  anyagkiküldési 
határidő a rendkívüli testületi ülések esetén is legyen betartva. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy  a  rendelet  módosítással  kapcsolatban  további  észrevétel,  kérdés  van-e. 
Hozzászólás nem lévén rendelet  módosítására  kérte fel  a képviselő-testületet.  Kérte,  hogy aki a 
szóban kiegészített, de írásban is kiosztásra került módosítással egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Képviselő-testületének 
26/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet-ét 

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

- A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. - 
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6. napirendi pont

Javaslat a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2012. (IV.13.) önkor-
mányzati rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Átadta a szót a jegyzőnek, s felkérte az előterjesztői kiegészítés megtételére.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy  a  szociális-  és  gyámügyi  bizottság  elnökeként  dr.  Zimonyi  Károly  további 
módosítási javaslatot tett az önkormányzat szociális rendeletére vonatkozóan. A szociális rendelet 
5.§.(2) bekezdése alapján mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem 
benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy 
körülményeiben  nem  állt  elő  változás.  A  képviselői  indítvány  arra  irányul,  hogy  a 
környezettanulmány  felvétele  ne  kötelezően  mellőzendő  legyen,  hanem  csak  lehetőség  legyen 
annak mellőzésére.

Lehota Vilmos 
Megköszönte a kiegészítést és kérte a véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését.

Tóth József
Az ügyrendi bizottság tárgyalta a rendelet módosítására előkészített javaslatot – és azt az elhangzott 
módosítással együtt -  elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 

Szegedi Csaba 
A pénzügyi  bizottság  tárgyalta,  és  a  módosítására  előkészített  javaslatot  –  és  azt  az  elhangzott 
módosítással együtt -  elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

dr. Zimonyi Károly
A szociális- és gyámügyi bizottság tárgyalta, és a rendelet módosítására előkészített javaslatot – és 
azt az elhangzott módosítással együtt - elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy  a  rendeletmódosítással  kapcsolatban  további  észrevétel,  kérdés  van-e. 
Hozzászólás nem lévén a kiosztott és szóban ismertetett rendelet módosítására kérte fel a képviselő-
testületet. Kérte, hogy aki a szóban kiegészített, de írásban is kiküldött módosítással egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Képviselő-testületének 
27/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet-ét 

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

- A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. - 
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7. napirendi pont

Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a képviselők megkapták az előterjesztést. Kérte a bizottsági álláspontok ismerteté-
sét. 

Tóth József
Az ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat elfogadását javasolta.  

Szegedi Csaba 
A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat elfogadását javasolta.   

dr. Zimonyi Károly
A  szociális-  és  gyámügyi  bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta,  és  a  határozat  elfogadását 
javasolta.  

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy  a  szervezeti  és  működési  szabályzat  módosításával  kapcsolatban  egyéb 
hozzászólás észrevétel van-e.
Hozzászólás nem lévén, kérte az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását. Kérte, hogy 
aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

266/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

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

1. A képviselő-testület 2013. január 1-i hatállyal jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzata
a) 2.10 pont szövegezését az alábbiak szerint
2.10 A Hivatal alaptevékenységei: A Polgármesteri Hivatal mindenkori alaptevékenysége-

inek körét az alapító okirata határozza meg.  Tevékeny-
sége  során  ellátja  az  önkormányzat  működésével,  az 
önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével, a döntések végrehajtásával, a minden-
kor  hatályos  jogszabályi  rendelkezésekkel  feladat-  és 
hatáskörébe utalt feladatokat. 

b) 3.2.1 pont szövegezését az alábbiak szerint
3.2.1 A költségvetési szerv jóváhagyott létszámának

                megfelelően kialakított köztisztviselői munkakörök:
I. Jegyző (heti 40 órában ellátott munkakör)
II. Aljegyző (heti 40 órában ellátott munkakör)
III. Beruházási előadó (heti 40 órában ellátott munkakör)
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IV. Műszaki előadó (heti 40 órában ellátott munkakör)
V. Gazdálkodási előadó I. (heti 40 órában ellátott munkakör)
VI. Gazdálkodási előadó II. (heti 40 órában ellátott munkakör)
VII. Gazdálkodási előadó III. (heti 20 órában ellátott munka-

kör)
VIII. Gazdálkodási előadói IV. (heti 40 órában ellátott munka-

kör)
IX. Igazgatási előadó I. (heti 40 órában ellátott munkakör)
X. Igazgatási előadó II. (heti 40 órában ellátott munkakör)
XI. Igazgatási előadó III. (heti 40 órában ellátott munkakör)

c) 3.2.2 pont szövegezését az alábbiak szerint
        3.2.2 A költségvetési szerv jóváhagyott létszámában

         szereplő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkakör
XII. Takarító (heti 20 órában ellátott munkakör)

d) Az 1. sz. mellékletét a határozat 1. sz. melléklete szerint.
e) Az 3. sz. mellékletét a határozat 2. sz. melléklete szerint.
f) Az 4. sz. mellékletét a határozat 3. sz. melléklete szerint.

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt szervezeti és működési szabályzat közzétételéről, valamint a módosításoknak a köz-
tisztviselőkkel történő ismertetéséről gondoskodjon.

 
Határidő: azonnali
Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó jegyző

8. napirendi pont

Javaslat a képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a képviselők megkapták az előterjesztést. Kérte a bizottsági álláspontok ismerteté-
sét. 

Tóth József
Az ügyrendi bizottság tárgyalta, és a határozat elfogadását javasolta.  

Szegedi Csaba 
A pénzügyi  bizottság  tárgyalta,  és  egyetlen  módosító  javaslattal  élt.  Kérte,  hogy a  falubejárás 
időpontja is kerüljön be az éves munkatervbe.   

dr. Zimonyi Károly
A  szociális-  és  gyámügyi  bizottság  tárgyalta,  és  egy  módosító  javaslattal  élt,  mely  szerint  a 
tanyagondnok beszámolója az április testületi ülés részét képezze.

Lehota Vilmos
Megkérdezte Szegedi Csaba képviselőtársát, hogy időponti javaslata a falubejárással kapcsolatban 
van-e.  
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Szegedi Csaba
Véleménye szerint a falubejárás időpontját mindenképpen a közmeghallgatást megelőzően kellene 
beiktatni,  tekintettel  arra,  hogy  a  falubejárás  további  témát  adhat,  mely  a  közmeghallgatáson 
megtárgyalandó  téma  lehet.  Örömmel  üdvözölte  a  havi  testületi  ülésezésre  történő  visszaállást. 
Felvetette a kérdést, hogy márciusban nem lesz-e túl sok a program, tekintettel a falubejárásra, a 
közmeghallgatásra, illetve az IKSZT átadására. 

Lehota Vilmos
Konkrét javaslatot kért az időpontot illetően. 

Szegedi Csaba
Először az IKSZT átadás időpontját kell meghatározni, és ahhoz képest a többi rendezvényt. 

Lehota Vilmos
Véleménye  szerint  a  március  15-ei  nap  már  eléggé  terhelt,  hosszú  ünnepség,  koszorúzással, 
állófogadással.

Szegedi Csaba
Javasolta a közmeghallgatás eltolását  későbbi időpontra, áprilisban a soros testületi  ülést követő 
csütörtöki napon.

Kósa Erzsébet Anikó
Megkérdezte, hogy a falubejárás márciusban melyik napon legyen. 

Lehota Vilmos
A  közmeghallgatás  időpontját  március  13.  napja  helyett  április  18.  napjában  határozta  meg. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  erre  vonatkozóan  módosító  javaslat.  Kérte,  aki  egyetért  a 
közmeghallgatás időpontjának ismertetett módosításával, az kézfelemeléssel jelezze.

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

267/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  közmeghallgatás 
időpontjának módosítására vonatkozó indítványt és az alábbi határozatot hozta:

1./ Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  közmeghallgatás  időpontját 
2013. március 13. napjáról 2013. április 18. napjára módosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

       jegyző

Lehota Vilmos 
Javasolta a falubejárás időpontját – az erre vonatkozó képviselői egyeztetés után – 2013. április 6. 
napján (szombat) 9 órában meghatározni. 

Megkérdezte,  hogy van-e erre vonatkozóan módosító javaslat.  Hozzászólás nem lévén kérte, aki 
egyetért a falubejárás időpontjának ismertetett időpontjával, az kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

268/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a falubejárás  időpontjának 
megállapítására vonatkozó indítványt és az alábbi határozatot hozta:

1./ Gomba Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a falubejárás  időpontját  2013.  
április 6. napjában határozta meg, kezdési időpontnak a 9 órát jelölte meg. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

       jegyző

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy a munkatervet illetően van-e egyéb javaslat. 

dr. Zimonyi Károly
A tanyagondnoki beszámoló elfogadását kérte az áprilisi testületi ülésre kitűzni, és kérte az ügyet 
szavazásra bocsátani.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy a tanyagondnoki beszámoló időpontjának meghatározásával kapcsolatban van-e 
egyéb javaslat. Több javaslat nem lévén, kérte, aki egyetért azzal, hogy a tanyagondnoki beszámoló 
időpontja az áprilisi testületi ülés legyen, az kézfelemeléssel jelezze.

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

269/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tanyagondnoki beszámoló 
időpontjának megállapítására vonatkozó indítványt és az alábbi határozatot hozta:

1./ Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tanyagondnoki  beszámoló 
időpontját az április testületi ülés időpontjában határozta meg.

2./ A  képviselő-testület  felkérte  a  polgármestert,  hogy  a  beszámoló  időpontjáról  a 
tanyagondnokot megfelelően értesítse.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

       jegyző

Tasi Péter
Felvetette,  hogy  fontos  lenne  egy  időpontot  kijelölni  az  önkormányzat  stratégiai  terveinek 
megbeszélésére, átgondolására, újratanulmányozására. Téli időpont megjelölését kérte. 
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Lehota Vilmos
Véleménye szerint a január 24-ei testületi ülés után lehetne egy informális ülést tartani, és azon a 
fontos – költségvetést érintő – kérdéseket is megvitatni. Felhívta a figyelmet, hogy az informális 
ülésre  a  meghívott  személyeket  megfelelően  értesíteni  kell.  Kérte  a  6  órai  kezdési  időpont 
elfogadását. 

Megkérdezte,  hogy  van-e  még  javaslat  a  2013.  évre  vonatkozó  munkatervet  illetően.  További 
javaslat nem lévén, a már határozatokkal beemelt módosításokkal és a bizottsági javaslatokkal – 
értve ez alatt a tanyagondnoki beszámolót – kiegészített és módosított munkaterv elfogadását kérte. 
Kérte, aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
  
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

270/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2013.  évi  munkatervre 
vonatkozó módosított határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület a 2013. évi munkatervét a módosításokkal egységes 
szerkezetben elfogadta.

 
Határidő: értelemszerűen
Felelős:  polgármester

jegyző

Szegedi Csaba
Kérte, hogy a januári testületi ülés után megtartott fórumra meghívott személyek névsora kerüljön 
e-mailban kiküldésre, hogy esetleges kiegészítéssel, további meghívásokkal tudjanak élni a testületi 
tagok. 

Lehota Vilmos
Felhívta a bizottságok elnökeinek a figyelmét arra, hogy az éves munkaterv elfogadásától számított 
30  napjuk  áll  rendelkezésre  a  bizottsági  munkaterv  összeállítására.  A pénzügyi  és  az  ügyrendi 
bizottságot  megszólította  abban  az  ügyben,  hogy  a  Petőfi  utcai  alsó  kivezetéshez  valamilyen 
felhatalmazást készítsen elő ügyrendi, illetve pénzügyi szempontból. Elmondta, hogy tárgyalások 
folytatására van szükség a Magyar Posta Zrt-vel, és erre vonatkozóan kért konkrét felhatalmazást a 
képviselő-testülettől, tekintettel arra, hogy a megelőző testületi ülésen a Petőfi utca tanulmányterve 
eldöntésre  került.  Kérte  az  egyebek  napirendi  pontban  napirendként  felvenni  hozzájárulás 
megadását és formális döntés meghozatalát. 

9. napirendi pont

Javaslat a 2013. évi rendezvényterv jóváhagyására

Lehota Vilmos
Kérte a bizottsági álláspontok ismertetését. 

Tóth József
Az ügyrendi bizottság tárgyalta, és a rendezvénytervet elfogadásra javasolta, a rendelet módosításra 
vonatkozó előterjesztést tovább tárgyalásra javasolta.
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Szegedi Csaba 
A pénzügyi bizottság tárgyalta, és a rendezvénytervet elfogadásra javasolta.   

dr. Zimonyi Károly
A  szociális-  és  gyámügyi  bizottság  tárgyalta,  és  a  rendezvénytervet  elfogadásra  javasolta. 
Hozzátette, amennyiben a zárt ülés előterjesztései megvalósulnak, úgy a plakett átadást március 15-
ei  ünnepség  alkalmával  javasolná,  tekintettel  az  ünnepség  és  a  plakett  átadás  volumenére  és 
fontosságára is. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal, illetve a 2013. évi rendezvénytervvel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel  van-e.  Hozzászólás  nem lévén,  kérte  a  határozati  javaslat  támogatását.  Kérte,  aki  a 
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

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

271/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  az önkormányzat  2013. évi 
rendezvénytervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./  A  Képviselő-testület  2013.  évben  az  alábbi  programok  megrendezését 
tervezi

Március 15. Nemzeti ünnep, valamint a Díszpolgári cím átadása.
Április 20. A Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése 
Április 27. Egészségnap és sportnap
Június 1. Egykori gombai nemesi családok találkozója.

Augusztus 20. Állami ünnep
Augusztus 31. Gombai Nyárbúcsúztató
Október 1. Idősek világnapja
Október 23. Nemzeti ünnep

2./ A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  programok 
előkészítése ügyében intézkedjen.

 
Határidő:   értelemszerűen
Felelős:      polgármester

Lehota Vilmos 
Kérte képviselő társait, hogy az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatról is döntse-
nek, és a – szociális- és gyámügyi bizottság javaslata alapján - a Gombáért Emlékplakett átadása a 
március 15-ei ünnepség keretei között történjen. 
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Megkérdezte, hogy van-e erre vonatkozóan egyéb módosító javaslat. Hozzászólás nem lévén, kérte 
a határozati javaslat támogatását. Kérte, hogy aki határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel 
jelezze:

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

272/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
16/2008. (V. 30.) számú rendeletének módosítására vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta:

1./ A  Képviselő-testület  a  16/2008.  (V.  30.)  számú  rendeletében  rögzített 
Gombáért  Emlékplakett  átadását  a  március  15-ei  rendezvény  keretében 
kívánja megtenni.

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,  hogy az önkormányzat  által 

adományozható  kitüntetésekről  szóló  16/2008.  (V.  30.)  számú  rendelet 
felülvizsgálatát a soron következő ülésre terjessze a Képviselő-testület elé.

 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Egyebek

E/1. napirendi pont
Javaslat az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott létszám bővítésére

Lehota Vilmos
Egyebek napirendi pontok közül kérte először a létszámbővítésre vonatkozó előterjesztés megvita-
tását. A nyílt ülésen kérte csak az előterjesztés első határozati javaslatát elfogadni, az többi részről 
történő szavazás a zárt ülés részét képezi. A szociális segítő, illetve a konyhai kisegítő munkakör 
betöltése kapcsán felhívta a testületi tagokat döntés meghozatalára. Kérte a bizottsági álláspontok 
ismertetését. 

Tóth József
Az ügyrendi bizottság tárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolta.  

Szegedi Csaba 
Az pénzügyi bizottság is tárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolta.  

dr. Zimonyi Károly
A  szociális-  és  gyámügyi  bizottság  is  tárgyalta,  és  a  bizottság  az  előterjesztés  támogatását 
elfogadásra javasolta. 

Lehota Vilmos 
Megkérdezte  képviselő társait,  hogy – szűkítve a szociális  segítő és konyhai  kisegítő munkakör 
betöltésére – van-e kérdés, hozzászólás vélemény. Hozzászólás nem lévén úgy az előterjesztésben 
szereplő első határozati javaslat támogatását kérte. Elmondta, hogy a szociális segítő 2012. évben 
történő kinevezéséhez nem kell megkövetelni minden iskolai végzettséget, képesítést, viszont 2013. 
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január 1. napjától speciális képesítés szükséges a munkakör betöltéséhez. Előkészített formában a 
képviselők rendelkezésére áll az a pályázati kiírás, amely alapján a képviselő testület 2012. évben 
még  tud  dönteni  a  kinevezésekről.  A  pályázati  kiírás  a  www.gomba.hu,  valamint  a 
www.közigallas.hu internetes oldalakon jelenik meg. 
A bérfeszültség elkerülése érdekében – értette az alatt a bérkompenzáció igénybe vételét – javasolta 
a szociális étkeztetés szakfeladaton a szociális segítő munkakör, illetve a főzőkonyhán a konyhai 
kisegítő munkakör 2012. december 30. napjával történő önkormányzati általi létesítését. Kérdezte 
képviselő társait, hogy az általa elmondott kiegészítéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 

Hozzászólás nem lévén, kérte a határozati javaslat támogatását. Kérte, aki a határozati javaslatot el-
fogadja, az kézfelemeléssel jelezze:

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

273/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
önkormányzat  költségvetési  rendeletében  jóváhagyott  létszám  bővítésére 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület  a szociális  étkeztetés szakfeladaton 2012. december 
30. napjától az étkeztetés adminisztrációjának ellátása érdekében szociális 
segítő  munkakört  hoz  létre  és  felhatalmazza  a  polgármestert  hogy  a 
munkakör  betöltése  érdekében  a  határozat  1.  sz.  melléklete  szerinti 
pályázati felhívást közzétegye.  

2./ A Képviselő-testület a főzőkonyhán 2012. december 30. napjától további 
egy konyhai kisegítő munkakört hoz létre, és felhatalmazza a polgármestert 
az új álláshely betöltése érdekében szükséges intézkedéseket megtételére, s 
a közalkalmazotti kinevezésre irányuló előterjesztés előkészítésére. 

 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Szegedi Csaba
A konyhai  kisegítő személyével  kapcsolatban – amennyiben már van személyi  javaslat  – kérte, 
hogy már most,  a testületi  ülés alkalmával  hozza meg a testület  a döntést,  ne halassza azt  el  a 
december 29-ei rendkívüli ülésre. 

Kósa Erzsébet Anikó
A személyre vonatozó határozati javaslat - adathiány miatt - csak a december 29-ei testületi ülésre 
kerülhet  kidolgozásra  személy  megnevezésével  és  bér  megjelölésével.  Kiegészítette  az 
elmondottakat azzal, hogy a határozott időtartamú közalkalmazotti kinevezés esetében a pályáztatás 
nem kötelező.  Elmondta,  hogy állásfoglalást  kért  az  ügyben,  hogy a  közalkalmazotti  kinevezés 
kinek a hatáskörébe tartozik, mely állásfoglalás megerősítette a több mint tíz éves közigazgatási 
gyakorlatát, mely szerint a közalkalmazottak kinevezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

Szegedi Csaba
Elfogadta a jegyző asszony által elmondottakat. 

Lehota Vilmos
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Lezárván  a  napirendet,  elmondta,  hogy az  előterjesztés  további  határozati  javaslatai  a  zárt  ülés 
napirendjét képezik. 

E/2. napirendi pont
Javaslat karbantartási költségviselés bérleti díjba történő beszámítására

Lehota Vilmos
Az előterjesztés véleményezője a pénzügyi bizottság volt. Kérte a bizottsági álláspont kifejtését.

Tóth József
Az ügyrendi bizottság tárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolta.  

Szegedi Csaba
A pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

dr. Zimonyi Károly
A  szociális-  és  gyámügy  bizottság  is  tárgyalta,  és  a  bizottság  az  előterjesztés  támogatását 
elfogadásra javasolta. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdés,  észrevétel  van-e.  Hozzászólás  nem 
lévén,  kérte  a  határozati  javaslat  támogatását.  Kérte,  aki  a  határozati  javaslatot  elfogadja,  az 
kézfelemeléssel jelezze.

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

274/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
karbantartási  költségviselés  bérleti  díjba  történő  beszámítására vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület Hangyás Mihályné 2012. december havi bérleti díjába 
beszámítja a Gomba, Kossuth tér 2. szám alatti bérlemény karbantartására 
fordított  15.400,-  Ft  számlával  igazolt  költséget,  s  részére  a  2012. 
december havi bérleti díjat 5.400,- Ft-ban állapítja meg.

2./   A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a  bérlőt 
tájékoztassa,  s  a  2012.  havi  bérleti  díj  csökkentett  mértékben  történő 
számlázása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

E/3. napirendi pont
Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

Lehota Vilmos
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Elmondta, hogy a napirendi pontot mindegyik bizottság szóbeli előterjesztés alapján tárgyalta, mely 
Ledniczki Tiborral megkötött hulladékkezelési szerződés meghosszabbításáról szól. Az elhangzott 
javaslat az volt, hogy a testület még a 2012. évben hosszabbítsa meg a szerződést, tekintettel arra, 
hogy még tárgyi évben lehetőség van a hosszabbításra, de a feltételek nem kerültek meghatározásra. 
Kérte a bizottságok elnökeit a bizottsági álláspontok ismertetésére.

Tóth József
Az ügyrendi bizottság 1 évre történő hosszabbítást javasolt. További kitételként kérte, hogy a szer-
ződés tartalmazza, hogy amennyiben a felsőbb jogszabály rendelkezései alapján a szerződés fel-
mondásra kerül, úgy kártérítési igénnyel az önkormányzat felé a szolgáltató nem léphet fel. 

Szegedi Csaba
A pénzügyi bizottság a szerződés meghosszabbítását 3 éves időtartamra javasolta. 

dr. Zimonyi Károly
A szociális- és gyámügyi bizottság is tárgyalta az ügyet, és javasolta a szerződés meghosszabbítását 
további 3 éves időtartamra. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a bizottsági ülések lefolytatása után az álláspontok a közszolgáltatóval egyeztetve 
lettek. Megkérdezte, hogy az elmondottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Megkérdezte 
az ügyrendi bizottság elnökét, hogy a 3 évre történő hosszabbítást el tudja-e fogadni. 

Tóth József 
Igen, elfogadta, amennyiben az általa elmondott feltételt a szerződés tartalmazza.

Lehota Vilmos
Több hozzászólás nem lévén a Ledniczki Tiborral korábbiakban megkötött hulladékkezelési köz-
szolgáltatási szerződés 3 évre történő meghosszabbítását tette fel szavazásra - felsőbb jogszabály 
módosítása esetén történő kártérítés kizárásával. Kérte, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeleme-
léssel jelezze.

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

275/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
hulladékkezelési  közszolgáltatási  szerződés  meghosszabbítására  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzata és Ledniczki Tiborral 
között  hulladékkezelésre  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződést  3  év 
határozott  időtartamra  meghosszabbítja,  azzal,  hogy  felsőbb  jogszabály 
rendelkezései  alapján történő szerződés megszűnés  esetén közszolgáltató 
kártérítési igényét kizárja. 

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a szolgáltatót 
tájékoztassa,  és  a  szerződés  megkötése  érdekében  a  szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő:   értelemszerűen
Felelős:      polgármester                 

E/4. napirendi pont
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási 

megállapodás módosításának elfogadására

Lehota Vilmos
A napirendi pont előterjesztése a bizottsági üléseken megtárgyalásra került. Kérte a véleményező 
bizottságok álláspontjainak ismertetését. 

Tóth József
Az ügyrendi bizottság tárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolta.  

Szegedi Csaba 
Az pénzügyi bizottság is tárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolta.  

dr. Zimonyi Károly
A szociális- és gyámügyi bizottság is tárgyalta, és az előterjesztésben megfogalmazott határozati 
javaslat elfogadását javasolta. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e. Hozzászólás nem lé-
vén kérte a határozati javaslat támogatását. Kérte, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

276/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Monor  és  Térsége 
Többcélú  Önkormányzati  Társulás  társulási  megállapodásának  módosítására  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a társulási megállapodás 4.4. 
pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:

a Monori Kistérségi Iroda, mint a Társulás Munkaszervezete,

2.) A  Képviselő-testület  jóváhagyja,  hogy  a  társulási  megállapodás 
4.4.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

4.4.7. Társulás költségvetési szerve

3.) A Képviselő-testület  jóváhagyja,  hogy a megállapodás  a  4.4.7.1. 
pontjától a 4.4.7.9. pontjáig az alábbiak szerint módosul

4.4.7.1. A Társulás által fenntartott és működtetett költségvetési  
szervek  működéséhez  kapcsolódó  szervezeti  alap 
dokumentumok  teljes  körű  felsorolását  az  adott  
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költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata 
tételesen rögzíti, határozza meg. 

4.4.7.2. Az intézmény vezetője felett a kinevezési, és felmentési  
jogokat  a  Társulási  Tanács,  az  egyéb  munkáltatói  
jogokat  és  kötelezettségeket  a  Társulási  Tanács  
Elnöke gyakorolja.

4.4.7.3. A  Társulás  Tanácsa  az  éves  költségvetési  
határozatában  állapítja  meg  az  intézmény 
foglalkoztatotti létszámát.

4.4.7.4. Az intézmény gazdálkodási feladatait  a Monor Városi  
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezete végzi.

4.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a megállapodás 4.4.8. pontja 
az alábbiak szerint módosul:

4.4.8. A  Társulási  Tanács  működésével  kapcsolatos  
döntéselőkészítő  és  végrehajtó  tevékenységét  Monor  
Városi Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth 
L. u. 78-80.) látja el. 

5.) A  Képviselő-testület  jóváhagyja,  hogy megállapodás  5.1.7. 
pontjának  második  mondatában  „a  Munkaszervezet  vezetője” 
szövegrész  helyébe   „Monor  Városi  Polgármesteri  Hivatal  
jegyzője” szövegrész kerül. 

6.) A  Képviselő-testület  jóváhagyja,  hogy a  megállapodás  6.2.7. 
pontjából  az  „és  a  Társulás  munkaszervezete  vezetőjéhez” 
szövegrész törlésre kerül:

7.) A  Képviselő-testület  jóváhagyja,  hogy megállapodás  7.3.5. 
pontjában  „a  Társulás  Munkaszervezete”  szövegrész  helyébe 
„Monor  Városi  Polgármesteri  Hivatal  Gazdasági  Szervezete”  
szövegrész kerül. 

8.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy társulási 
megállapodásának  módosítását  tartalmazó  megállapodást  Gomba 
Község Önkormányzata képviseletében aláírja.

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

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

E/5
dr. Ordasi Zsuzsanna kérelme
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Lehota Vilmos
Elmondta, hogy dr. Ordasi Zsuzsannától megkeresés érkezett. A bizottsági üléseken megtárgyalásra 
került a kérelem, melyben kérelmező előadta, hogy édesapja – Ordasi Kázmér - 1913-ban született, 
és 2013-ban, születésének 100. évfordulójára kérte a képviselő-testülettől, hogy a lokálpatriotizmus 
jegyében édesapjáról Gombán utcát nevezzenek el. 

Tóth József
Az ügyrendi bizottság megvitatta a kérdést, de konkrét döntést nem hoztak, tekintettel arra, hogy je-
lenleg nincs olyan utca, amelyet új utcanévvel kell elnevezni. 

Szegedi Csaba
A pénzügyi bizottság nem javasolt döntést hozni közterület elnevezés ügyében, mivel a 100. évfor-
duló csak 2013. évben lenne esedékes. Megfontolásra javasolta egy emléktábla elhelyezését a saját 
ingatlanon, vagy egy közös fal létrehozását a község tiszteletre méltó személyei részére. 

dr. Zimonyi Károly
A szociális- és gyámügyi bizottság elfogadta a névtábla elhelyezését, de utca, tér elnevezését nem 
támogatta. 

Lehota Vilmos
Kérdezte, hogy van-e további javaslat.

dr. Zimonyi Károly
Megkérdezte, hogy nincs-e Gombán olyan utcanév, melyet módosítani kellene.

Szegedi Csaba
Átnézte a közterület  elnevezéseket,  és nem talált  olyan közterületet,  amelyet  át  kellene nevezni. 
Egyébiránt javasolta, hogy amennyiben közterületet kíván elnevezni a képviselő-testület,  az több 
személy kiválasztása közül történjen, egy előzetes információ gyűjtés alapján. A községben több 
olyan személy élt, akit érdemesnek tart utcanév elnevezésre. 

Lehota Vilmos
A pénzügyi bizottság javaslatát elfogadhatónak tarja, az emléktábla elhelyezésével egyet tud érteni.. 
Összefoglalva az eddig elhangzottakat, azt a javaslatot tette, hogy Ordasi Kázmér - aki 1913. no-
vember 19. napján született, születésének 100. évfordulójára – a volt lakóházának falára az önkor-
mányzat emléktáblát helyezzen el, ennek a költségeit fedezze, és vállalja az ünnepélyes emléktábla 
avatás megszervezését. Megkérdezte képviselő-társait, hogy egyetértenek-e az elhangzottakkal.

Tasi Péter
Javasolta, hogy nézzék meg a községben van-e még olyan személy, aki az emléktábla elhelyezésére 
érdemes. Fontosnak tartja a kulturális örökség megőrzését, elmondta, hogy pályázni is lehetne em-
léktábla elhelyezésére. 

Lehota Vilmos
Ismertette még egyszer a megkeresés szerinti kérelmet, miszerint Ordasi Kázmérról közterület ke-
rüljön elnevezésre. A kialakult vélemények alapján Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem kíván Ordasi Kázmérról közterületet elnevezni 2013-ban. Kérte, hogy aki a szóbeli 
határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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277/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  dr.  Ordasi  Zsuzsanna 
kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben nem 
kíván közterületet elnevezni Ordasi Kázmér volt gombai lakosról.

2./  A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy döntéséről  kérelmező 
tájékoztassa. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Szegedi Csaba
Kérte kiegészíteni azzal a határozatot,  hogy Gomba Község Önkormányzata keresi a lehetőséget 
arra, hogy Gombán az elismert embereknek emléket állítson.

Tóth József
Kérte, hogy a tájékoztató levélben legyen belefoglalva az, hogy az elutasítás oka egyrészt az, hogy 
jelenleg nincs Gombán olyan közterület, amelye ne lenne elnevezve.

Lehota Vilmos
Új javaslatként megfogalmazta, hogy Gomba Község Önkormányzata a Gombán elismert, alkotó 
tevékenységet végzett emberekről emléktábla elhelyezésével kíván megemlékezni. 

Szegedi Csaba
Kérte a rendeleti hátterét is megvizsgálni az ilyen jellegű megemlékezésnek, tekintettel arra, hogy 
Gomba Község rendelkezik díszpolgári cím adományozása tekintetében helyi rendelettel.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy közterület számozásról és elnevezésről rendelet lehet alkotni. Azt, hogy a testület, 
milyen más formában ad elismerést, ebben szabad keze van. 

Szegedi Csaba
Komplexen kell kezelni az egész kérdéskört, a közterület elnevezésére és az elismerések adásába 
bevonva civil szervezeteket is. 

Lehota Vilmos 
A kialakult  vélemény alapján Gomba Község Önkormányzata  keresi  a lehetőséget  arra,  hogy a 
Gombán elismert embereknek emléket állítson és ezt a következő testületi ülések valamelyikén na-
pirendre tűzi. Megkérdezte, hogy aki a szóban ismertetett határozati javaslattal egyetért, az kézfel-
emeléssel jelezze. 

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

278/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Gombán  élt  kiemelkedő 
tevékenységet végző személyek elismerése kapcsán az alábbi határozatot hozta:
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1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete keresi a lehetőséget 
arra,  hogy  a  Gombán  élt  elismert  embereknek  emléket  állítson  és  ezt 
kérdést a következő testületi ülések valamelyikén napirendre tűzi. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

E/6
Adósságkonszolidációhoz kapcsolódó tájékoztatás

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az adósságkonszolidációhoz kapcsolódó tájékozató a képviselő-testületi tagoknak 
elektronikus úton megküldték. 
Az útmutató végén szereplő határozati javaslatnak megfelelő tartalmú döntés a rendkívüli ülést kö-
vetően a hitelintézetnek megküldésre került. Ismertette, hogy a december 14-i határidőre fog a hitel-
folyósító pénzintézet adatot szolgáltatni a december 12-ei tőketartozásról és a december 28. napjáig 
fizetendő járulékokról és kamatokról. A pénzintézeti igazolást és az önkormányzati nyilatkozatot 
december 17-ig kell a kincstár részére megküldeni.

E/7
Tájékoztatás önkormányzati vagyont érintő földhivatali határozatról

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy Gomba Község Önkormányzata nem az első olyan földhivatali határozatot kapja, 
amely valamely terület kiigazításról, terület nagyság felülvizsgálatáról rendelkezik. A legutolsó erre 
vonatkozó határozatot az önkormányzat december 6. napján kapta kézhez, melyben a Teleki tónál 
Tetén rendeztek 3 ingatlant, melybe bevonták az önkormányzat tulajdonában lévő Halastó melletti 
önkormányzati út helyrajzi számát, és abból vették ki a szükséges területet, hogy a település területe 
megmaradjon. Elmondta, hogy fellebbezéssel nem élne, de kifogást mindenképpen benyújtana a ha-
tározat szerkesztése, illetve az azt vezérlő elvek ellen. Több ilyen eset fordult elő már eddig, de vé-
leménye szerint ennek a gyakorlatnak megálljt kell parancsolni.

Tóth József
Elmondta, hogy tudomása szerint az út kiméréseknél ráhagyással dolgoznak, pont a későbbi terület-
kiigazítások miatt. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy jelen esetben a tóparton vezető út több, mint három hektár területű volt, és a fele 
mértékűre lecsökkentették.

Tasi Péter
Kérte, hogy a kérelemben legyen leírva az is, hogy ezek az utak az önkormányzat tulajdonát képe-
zik, a vagyonrendeletnek része, és az összes lépésével a földhivatal csökkenti az önkormányzat va-
gyonát, melynek nem elhanyagolható piaci értéke van. Elmondta, hogy mindenképpen fellebbezés-
sel élne, tekintettel arra, hogy az a hivatalos eljárás. Megkérdezte, hogy megvizsgálta-e a földhiva-
tal a külterületi ingatlanokat, mert ezzel kiszűrhette volna, hogy van-e valahol pozitív eltérés.

Tóth József
A fölhivatal kimérési hibáinak korrigálását nem kívánja az önkormányzat vagyonának terhére bizto-
sítani. Megjegyezte, hogy 2005-ben a digitális térkép elkészültekor ki volt írva a földhivatal falára, 
hogy a digitális térkép mindenben megegyezik a papíralapú térképszelvényben rögzítettekkel. 
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Lehota Vilmos
Kérdezte képviselőtársait,  hogy fellebbezéssel éljenek-e. Egyetértés lévén megkérdezte képviselő 
társait, hogy támogatják-e a Monori Körzeti Földhivatal által megküldött határozattal szemben fel-
lebbezés benyújtását. Kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 

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

279/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Monori  Körzeti 
Földhivatal  területkiigazításra  vonatkozó  határozatáról  szóló  tájékoztatást  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Körzeti 
Földhivatal  területkiigazításra  vonatkozó  -  gombai  0131  hrsz-ú 
önkormányzati  ingatlan  terhére  hozott  -  határozata  ellen  a  törvényes 
határidőn belül fellebbezéssel él.

2./ A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  fellebbezést 
elkészítéséről  gondoskodjon,  és  az  illetékes  szerv  részére  a  törvényes 
határidőn belül nyújsa be. 

Határidő: 2013. január 5.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

E/8
Javaslat a Petőfi utcai alsó kivezetés tárgyában

Lehota Vilmos
Kivetítőn megjelenítette a Petőfi utcai alsó kivezetéshez kapcsolódóan elkészült rajzokat. Elmondta, 
hogy ahhoz, hogy a jogszabályok, előírások teljes körű betartásával kerüljön kivitelezésre a Petőfi 
utca alsó kivitelezése, ahhoz a teljes szakaszon el kell érni a 6 méteres útvonal szélességet, így mi-
nősül útcsatlakozásnak. Amennyiben az önkormányzat most akarna új utcát nyitni, ennek az előírás-
nak meg kellene felelnie, de egyirányú utcánál ez a szélesség nem előírás. Jelen utca kétsávos utcá-
nak készül. Elmondta továbbá, hogy akkor, amikor 2010-ben az önkormányzat a terület felújítását 
hajtotta végre, a pályázati szakaszokon a meglévő közúti csatlakozásokat ki kellett szélesíteni 6 mé-
terre, de akkor elegendő volt a martaszfaltos padkával történő szélesítés.
Elmondta, hogy a főépítész úr javaslata az volt, amennyiben az önkormányzat a posta területével is 
számol, és ha a Magyar Posta is partner, akkor azt is meg tudná tenni, hogy a másik kivezetéssel 
nem foglalkozik, csak egy útcsatlakozást kér a közútkezelőtől. Ezt a lehetőséget kivetítőn szemlél-
tette a képviselőknek. 

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy a faluban sok helyen az állami közút sincsen 6 méter széles. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a közútkezelő kérése alapján, ha kétirányú a csatlakozás, akkor a bekanyarodásnak 
és a kikanyarodásnak is biztosítottnak kell lennie. 

dr. Zimonyi Károly
Megkérdezte, hogy mi lenne ha egyirányúsítaná az önkormányzat az utcát? 

Lehota Vilmos
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Válaszában elmondta, hogy vélhetően a lakosság nemtetszését fejezné ki. Javasolta első lépcsőben a 
leendő épület térbeli elhelyezését meghatározni, illetve a parkoló kialakítás kérdésben történő dön-
téshozatalt.

- A képviselők a kivetítőn megjelenített vázrajz alapján vitát nyitottak a parkoló elhelyezés és 
kialakítás vonatkozásában. -

Lehota Vilmos
Felvetette, hogy várja a javaslatokat, hogy milyen módon és formában kezdődjenek a postával törté-
nő tárgyalások. Ez az első lépés. Elmondta, hogy jelen ügyben annak továbbtervezése miatt szüksé-
ges a döntéshozatal. Megkérdezte, hogy a továbbtervezésre milyen utasítást, felhatalmazást ad a tes-
tület. Kérte a testületet, hogy adjon a felhatalmazást az udvar területéig tanulmányterv elkészítésére 
beleértve a behajtót és a parkolót, és az így elkészült tanulmányterv ad alapot a postával történő 
egyezkedésre, tárgyalásra.  

Szegedi Csaba
Egyetértett a felvetéssel.

Tóth József
Véleménye szerint a postával történő tárgyalás első lépcsőjében meg kell tudni azt, hogy a postának 
a helyi posta üzemeléséhez mekkora épületre van szüksége, illetve milyen feltételekkel, továbbá a 
posta mutat-e hajlandóságot a tárgyalásra? 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a posta a februári megkeresésre szeptemberben válaszolt. Az erre írt válaszlevelé-
ben - ugyan erre vonatkozó felhatalmazás nélkül - kérte a posta tájékoztatását arra vonatkozóan, 
amennyiben a posta a jelenlegi postahivatalt nem látja felújíthatónak, úgy van-e lehetőség a közös 
megvalósítás tárgyában egyeztetésre. Erre a kérdésre még nem kapott választ. Kérte, hogy a testület 
adjon utasítás a tanulmánytervet készítő mérnöknek, hogy a tanulmánytervet a közúti csatakozás át-
helyezésére és az udvari parkolás kialakítására tekintettel készítse el. 

Tóth József
Megkérdezte, hogy mennyibe kerül a tanulmányterv elkészítése.

Lehota Vilmos
Tájékoztatásként elmondta, hogy 165.000,- Ft, melyet a korábbi testületi ülésen a képviselők hatá-
rozattal fogadtak el.

Tóth József 
Megkérdezte, hogy nem lenne-e olcsóbb a terület kisajátítása?

Kósa Erzsébet Anikó
Véleménye szerint a kisajátítás nem olcsóbb, továbbá a kisajátítást megelőzően HÉSZ módosításra 
lenne szükség. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a kijelölt terület a posta jövőbeli helye lehetne. 

Tóth József
Véleménye szerint megérné a postának új postaépület felépítése, tekintettel arra, hogy a jelenlegi 
épület teljes felújításra szorul, melyhez tartozik még a szolgálati lakás is. Fontos lenne az új posta-
épület építésére vonatkozóan minden érvet összeszedni és erről a postát írásban tájékoztatni.
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Szegedi Csaba
Véleménye szerint személyes tárgyalások folytatására lenne szükség az ügyben. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az a személy, akivel a postánál a kapcsolatot tartja az ingatlanokért felelős eszköz-
kezelőnek az igazgató asszonya, aki minden olyan kérdéssel, ami az önkormányzatot jelen ügyben 
érinti, minden alkalommal átirányította őt a hálózati társigazgatóságra. Így nagyon nehéz a kapcso-
lattartás.  Visszatérve a továbbtervezésre,  ismertette a határozati  javaslatot,  amely szerint  Gomba 
Község Önkormányzata a tanulmány tervet készítő mérnöknek azt az utasítást adja, hogy a közút-
csatlakozás áthelyezése és a felső parkoló kialakítása legyen a tanulmányterve része. 
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

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

280/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  Petőfi  utcai  alsó 
kivezetéssel  kapcsolatos tanulmányterv tárgyára vonatkozó határozati  javaslatot  és az alábbi 
határozatot hozta:

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanulmány tervet 
készítő  mérnöknek  azt  az  utasítást  adja,  hogy  a  közútcsatlakozás 
áthelyezése és a felső parkoló kialakítása legyen a tanulmányterve része. 

2./ A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  döntésről  a  Molnárfi 
Csabát értesítse. 

Határidő: 2013. január 10.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Szegedi Csaba
Kérte az új posta építése melletti érvrendszer megfelelő kidolgozását, és az illetékes személyek ré-
szére történő eljuttatását.

Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a korábbi levelükben tájékoztattak, hogy új postaépület építésre nincs allokálható 
forrásuk.

Szegedi Csaba
Véleménye  szerint  szükséges  lenne  a  postától  egy kompetens  személyt  meghívni  Gombára  egy 
helyszíni vizsgálatra annak meggyőződése érdekében, hogy a posta jelenlegi épülte milyen rossz ál-
lapotban van, omladozik a hátsó része. 

Lehota Vilmos
Megjegyezte, hogy 2007-ben volt kint ilyen személy utoljára. 
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E/9
Helyi adórendelet előkészítése, telekadó kivetése

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a helyi adókról szóló rendelet tartalmaz egy olyan hatályba léptető rendelkezést, 
mely szerint 2013. január 1. napjától bevezetésre kerül a telekadót érintő módosítás. A jelenlegi sza-
bályozás szerint mentes a telekadó alól a teljes telek területe, ha azon építmény áll, és utána épít-
ményadót fizetnek. A 2011-ben módosított rendelet 2013. január 1-re tolta ki annak a rendelkezés-
nek a hatályba lépését, amely alapján az ilyen telkek HÉSZ-ben meghatározott telekméretet megha-
ladó része után is kellene telekadót fizetni.  A gazdasági helyzet a telekadó új szabályainak hatályba 
lépését nem támasztja alá. Az a javaslat merült fel, hogy ezt a hatályba léptető rendelkezést a testü-
let későbbi dátummal léptesse hatályba. Megkérdezte, hogy ki az aki egyetért azzal, még a decem-
beri rendkívüli testületi ülésen ez a téma napirendre kerüljön. Kérte, aki ezzel egyetért, az kézfel-
emeléssel jelezze.

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

281/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  az  adórendelet 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./  Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  adókról  szóló 
rendelet módosításának megtárgyalását a 2012. december 29-ei rendkívüli 
képviselő-testületi ülésén napirendre tűzi.  

Határidő: 2012. december 29.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

E/10
Döntés a Papárkában lévő gombai 124/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a megelőző testületi ülésen hozott döntések értelmében kiküldésre került a Papár-
kában lévő fellelhető ingatlan tulajdonosoknak a megkeresés. A gombai 124/1 hrsz-ú ingatlan 7 tu-
lajdonosa közül 3-an megjelentek a hivatalban, és biztosították az önkormányzatot, hogy van eladá-
si szándékuk, továbbá tudomásuk van arról, hogy a területen lévő ingatlan már szinte elbontásra ke-
rült. A hétből további kettő telefonon nyilatkozott úgy, hogy eladási szándéka van. Az ingatlan te-
lekadója fizetve van. A telek 360 nm területű, amelyből 30 % építhető be. Véleménye szerint azon a 
területen a be nem épített területek közül ez a legéletképesebb. A tulajdonosok az eladási szándék 
mellett árat nem jelöltek meg. Úgy tapasztalta a tárgyalások során, hogy a tulajdonosok nem meg-
szabadulni akarnak a telektől,  hanem megkérnék az árát.  Ettől  függetlenül az ingatlan  parlagfű 
mentesítésétről, illetve rendben tartásáról nem gondoskodnak. 

Tóth József
Az önkormányzatnak az is érdeke, ha beépítik és lakható lesz az ingatlan. 
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Lehota Vilmos
A tulajdonosoknak felvetette,  hogy amikor az ingatlan piac futott  az összközműves telek értéke 
3000 Ft/nm volt, így ennek a teleknek az ára 1.080.000,- Ft. lett volna. Elmondta, hogy még ezt az 
árat is keveselték a tulajdonosok. Véleménye szerint ez az ár nagyon magas.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint a Papárkai területrendezést az önkormányzat elsősorban szociális megfontolás-
ból teszi. Az önkormányzatnak jelenleg nincs szüksége újabb telekre. Elmondta, hogy ez a terület 
nem tartozik a kiemelt ingatlanok közé. Mindamellett egyetértett abban, hogy a területen ez a leg-
életképesebb ingatlan,  amelynek megvásárlása akkor játszhat szerepet,  ha Papárkának az önkor-
mányzat valamilyen új státuszt ad. Amennyiben mégis megvásárolja az önkormányzat az ingatlant, 
úgy a kialakult vételár több embert befolyásolhat a Papárkában, holott az önkormányzatnak nem el-
sősorban az adásvétel a célja. Alapvető cél az, hogy a tulajdonosok ingatlanjaikat karbantartsák. Vé-
leménye szerint az ingatlant jelenleg nem kellene az önkormányzatnak megvásárolni, és ár megjelö-
léssel sem kellene élni a tulajdonosok felé.

Tóth József
Véleménye szerint maximum 1000 Ft/nm vételárat kellene felajánlani, és reménykedik abban, hogy 
valamelyik tulajdonos él az elővásárlási jogával, és rendben tartja az ingatlant. 

Szegedi Csaba
Hozzátette, hogy még az 1000 Ft/ nm is sok a területért. Akár 500 Ft/nm is lehetne. Ez az ingatlan 
csak üres telek. Azon részek megvásárlását szorgalmazta, ahol szociális megfontolás is közre ját-
szik. Egyebekben ez az ingatlan is csak akkor lesz piacképes, ha az önkormányzat a területrendezést 
végrehajtja. 

Lehota Vilmos
Amennyiben tárgyi ingatlannál a tulajdonosokkal minimális árat el tud fogadtatni az önkormányzat 
és területhez jutna, az az érték egy későbbi területrendezésnél, vagy egy kisajátításnál alapul szol-
gálhat. 

Szegedi Csaba
Véleménye szerint az önkormányzat nincs időhöz kötve az ingatlanok megvásárlását tekintve. A vé-
telt egy későbbi időpontra javasolja elhalasztani. 

Tóth József
A Papárkában talán ez az egyetlen olyan telek, amelyre lehet építeni, így meg lehet magyarázni az 
esetleges magasabb vételárat, tekintettel arra, hogy a többi telek beépíthetetlen. 

Lehota Vilmos
Az adásvétel létrehozására tekintettel további szempontként előadta, hogy a 127 hrsz-ú ingatlanon 
épített az önkormányzat támfalat, és tovább halada még hosszú part van, és ezen a területen jó lenne 
az önkormányzatnak tulajdonba kerülnie. 

Tóth József
Minimális vételárat a tulajdonosoknak mindenképpen felajánlana, tekintettel arra, hogy az önkor-
mányzat ennyi pénzt másra is áldoz. 

Lehota Vilmos
Az eddigi hozzászólások alapján összegezte a véleményeket, melyek szerint az önkormányzat ne 
vásárolja meg az ingatlant, vagy 1000 Ft/nm áron vásárolja meg az ingatlant, és ha valamelyik tulaj-
donos ezt elfogadja az önkormányzat azzal a személlyel kösse meg a szerződést. Amennyiben vala-
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melyik tulajdonos elővásárlási jogával élni kíván, akkor a szerződéskötés meghiúsul. Megkérdezte 
képviselő társait, hogy van-e egyéb javaslat, észrevétel. 

Szegedi Csaba
Egy tulajdonrész megvásárlásánál  többet nem támogat.  Elutasítja  az adásvételt,  habár elfogadja, 
hogy ez az egyelten hasznosítható telek a kiválasztottak közül. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte képviselő társait, hogy ki az egyetért azzal, hogy a jelentkező tulajdonosok közül egy 
tulajdonostól 1000 Ft/ nm árért megvásárolja az önkormányzat a tulajdoni illetőségét. 

Szegedi Csaba
Kérte, hogy először szavazzanak az ingatlan megvásárlásának szándékáról.

Lehota Vilmos
A sorrendiség betartása érdekében elmondta, hogy a 124/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai jelezték el-
adási  szándékukat.  Megkérdezte,  hogy ki támogatja,  hogy a 124/1 hrsz-ú ingatlanban az önkor-
mányzat tulajdont szerezzen. Kérte, aki támogatja, az kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,   ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

282/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Papárkában lévő 124/1 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékot és az alábbi határozatot hozta:

1./  Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  kívánja 
megvásárolni a gombai 124/1 hrsz-ú ingatlant.

2./  A  képviselőt-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a 
tulajdonosokat értesítse.  

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

E/11
Fotópályázat elbírálása

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a fotópályázat kapcsán három kategória került kiírásra, egy pozitív, egy negatív, il-
letve egy változást jelentő képsorozat elkészítése. Kategóriánként a fél évente, az adott fél év utolsó 
hónapjában történik az elbírálás, és a legjobbnak értékelt fényképet készítő személyek kategórián-
ként 10.000 Ft jutalomban részesülnek. Amelyik kategóriában nincs résztvevő, vagy csak egy azt 
nem jutalmazza az önkormányzat. Jelen pályázatra két személy küldött be fotókat, de csak az Én fa-
lum kategóriára. A két résztvevő Majorné Bakos Edina és Grädig László. Majorné Bakos Edina 
négy fotót küldött be az Én falum kategóriába, Grädig László öt fotót küldött be szintén az Én fa-
lum kategóriába. Megjegyezte, hogy minőségileg Majorné Bakos Edina fényképei lényegesen job-
bak.  
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- Projektoron kivetítésre kerültek a fényképek, a testületi tagok megvitatják a győztes fénykép 
kiválasztását. -

Lehota Vilmos
A beküldött fényképek már a honlapon felhasználásra kerültek, tekintettel arra, hogy a beküldéssel 
a készítő hozzájárul a fénykép önkormányzat általi felhasználásához. Javasolta Majorné Bakos Edi-
na fényképei közül kiválasztani a győztes képet. 

Szegedi Csaba
Javasolta, hogy a következő évben határozzák meg, hogy minimum mennyi képpel lehet rész venni 
a pályázaton. 

Lehota Vilmos
A testületi tagokkal végig vették az összes képet, és kiválasztották a nyertes képet, melyet Majorné 
Bakos Edina készített. Megállapította, hogy az Én falum kategóriában nyertes Majorné Bakos Edina 
nettó 10.000 Ft értékű jutalomban részesült. A Megállj! és a Változunk kategóriában nyertest nem 
hirdetett, tekintettel arra, hogy nem érkezett be pályamű. Kérte, aki egyetért azzal, hogy az önkor-
mányzat által meghirdetett fotópályázaton az Én falum kategóriában Majorné Bakos Edina fényké-
pe kerüljön győztesként kihirdetésre, az kézfelemeléssel jelezze.

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

283/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  fotópályázatra 
beérkezett fényképeket és az alábbi határozatot hozta:

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fotópályázat Én falum 
kategóriájában Majorné Bakos Edinát hirdette ki győztesként.

2./  A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  győztes  személyt 
megfelelően értesítse, és gondoskodjon a jutalom kifizetéséről.    

Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

E/12
Kulturális beszámoló elfogadása

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a kulturális beszámolót a testületi ülés napján kapta meg a művelődés-szervező kol-
léganőtől, így csak reggel tudta elektronikus formában kiküldeni, ezért még a fő napirendek között 
kérte ennek egyebek napirendi pont alatt történő tárgyalását. Megkérdezte képviselőtársait, hogy a 
határidő rövidsége miatt kívánják-e tárgyalni a beszámolót, akár a kivetítőn megjelenítve, vagy ha-
lasszák a következő ülésre. 

Szegedi Csaba
Jelezte, hogy el tudta olvasni.

Tóth József
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Szintén áttekintette.

dr. Zimonyi Károly
Megtekintette.

Lehota Vilmos
Mivel a többség elolvasta, ezért kérte, hogy közösen tekintsék át. Elmondta, hogy a tevékenységi 
beszámoló január 20.  napjával kezdődik,  a magyar  kultúra napjával.  Február 3.  napján mazsola 
muzsika került megrendezésre. Február 4. napján farsangolás, a résztvevők száma viszonylag magas 
volt. A rendezvények mellett folyamatosan ismertette a tervezett és ténylegesen kiadott költséget is, 
és kiegészítette azzal, hogy a költségvetésbe nem teljes költség lett beállítva. 
Elmondta,  hogy egy kulturális programköltség lett  meghatározva,  aminek a teljes költsége jóval 
meghaladta a 4 millió forintot, a képviselő-testület összesen 3 millió forintot állított be a 2012. évi 
kulturális  tevékenység  finanszírozásához.  A  beszámolóban  több  helyen  szerepel  a  Rozmaring 
Hagyományőrző  Egyesülettel,  illetve  az Úttörőcsapattal  történő együttműködés.  Elmondta,  hogy 
február 8. napjától elindult a Zumba fitnesz, az önkormányzat szedi a részvételi díjat, jelenleg kb 12 
fő látogatja az órát. 

Szegedi Csaba
Véleményre szerint nem kellene az egész évet ilyen részletességgel áttekinteni, elég lenne csak azon 
rendezvények megvitatása, ahol kérdés merül fel valamelyik képviselő részéről. 
Elmondta,  hogy átolvasva  a  beszámolót  szembesült  azzal,  hogy  olyan  részek  maradtak  benne, 
amelyből kiderül, hogy ez nem egy kifejezett éves beszámoló, mert benne maradt például, hogy a 
tavaszi  rendezvényeknél,  hogy  az  őszi  folytatása  várható.  Az  ilyen  megjegyzések  többször 
előfordulnak a beszámolóban, így úgy gondolja ez nem az év végi beszámoló. Kérdezte, hogy a 
tavasszal megkezdett programoknak volt-e őszi folytatása. Megkérdezte továbbá, hogy volt-e egy 
olyan költségvetés, ami erre vonatkozóan meg lett szavazva, vagy ez egy nyári döntés, mert nem 
emlékszik rá. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a Nyárbúcsúztató költségeiről úgy tudtak dönteni, hogy a döntésnél rendelkezésre 
állt az addigi kulturális tevékenységnek a pénzügyi kimutatása is, és az alapján döntött a testület az 
1,2 millió forint felhasználásáról a Nyárbúcsúztató vonatkozásában. Elmondta, továbbá, hogy több, 
tavasszal megkezdett programnak nem volt őszi folytatása.

Szegedi Csaba
Hiányolja a beszámolóból azokat a megjegyzéseket, hogy bizonyos programoknak miért maradt el 
folytatása.  Észrevételezte,  hogy  volt  olyan  megjegyzés,  hogy  bizonyos  programok  más 
rendezvényekkel  történő  ütközése  miatt  nem  lett  továbbfolytatva.  Sajnálatát  fejezte  ki  ezzel 
kapcsolatban,  mert  volt  néhány  olyan  program,  amelyet  igen  jó  lett  volna  tovább  folytatni. 
Elmondta, hogy nem olyan sűrű az önkormányzat rendezvényterve, hogy ezeknek a programoknak 
ne lehetett volna helyet találni, mint például a Gombázis, mely sajnos ősszel nem indult újra. 

Lehota Vilmos
A kommunista  diktatúra  emlékműsora kapcsán elmondta,  hogy nem volt emlékműsor,  a Vizsga 
című film vetítésére kerül sor.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy a kulturális  rendezvényekre  vonatkozóan a januári  testületi  ülésen fogadta  el  a 
képviselő-testület  a  januári  és  februári  rendezvényekre  vonatkozó  költségvetést,  majd  Détári-
Lukács Ágnes az egész 2012. év vonatkozásában adott be költségtervezetet, mely kissé meg lett 
szorítva és az lett elfogadta a 2012-ben tartott rendezvények költségeinek fedezésére. 
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Szegedi Csaba
A március 15-ei  ünnepség kapcsán elmondta,  hogy a 400.000 Ft-os költségvetést  sokallja.  Kéri 
ennek jövőbeli megszorítását, jobb megfontolását. 

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  nemzeti  ünnepekre  vonatkozó  költségvetés  és  az  egyéb  rendezvények 
költségvetése külön van nyilván tartva. 

Szegedi Csaba
Akkor sem tarja indokoltnak azt, hogy egy nemzeti ünnep költségvetése 400.000,- Ft legyen.
Megkérdezte, hogy a Gomb színpad szeptemberben előirányzott előadása megvalósult-e vagy sem, 
mert a beszámoló tavaszi része még említi,  de az őszi rendezvények között nem szerepel benne 
semmi e vonatkozásban. Sajnálatát fejezte ki a beszámoló hiányosságival kapcsolatban. 

Kiemelte még a május 26-i játszótér átadási ünnepséget, mely kapcsán a beszámolóban szerepel a 
Gombai gyereknap május 27-28.  napja 500.000.- Ft. Véleménye szerint van hagyománya az úttörő 
csapat gyereknapi műsorának, másrészt az előirányzott kiadást sokallja. Elmondta, hogy a kimuta-
tásból látszik, hogy nem került teljes összegben felhasználásra az előirányzott összeg, de máskor 
már a tervezésnél is több figyelmet kellene fordítani a helyes költség meghatározásra.  Felvetette tá-
borokra vonatkozó pályázati elszámolást. 
A táborokra 390.000,- Ft. támogatást nyújtott az önkormányzat, de a költségek kimutatását nem ta-
lálja, csak azt a megjegyzést, hogy a pályázaton nyert összeg a költségeket teljes mértékben fedezi, 
és hogy ezen felül 160.000,- Ft. bevétele volt az önkormányzatnak. Megkérdezte, hogy mennyi ösz-
szegen felül volt a 160.000,- Ft nyereség, mert ez így nem tisztázott. Továbbá megkérdezte, hogy 
mit jelent az, hogy a projekt időszak 2012. december 31. napjáig kitolásra került, és az elszámolás 
2013. január 31. napja. 

Kósa Erzsébet Anikó
Az elszámolás nem az önkormányzat felé történik, hanem pályázatot kiíró szervezet felé. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy nem ismeri a pályázat részleteit, de érdekesnek tartja, hogy egy nyári tábor rende-
zésére irányuló pályázatra az elszámolás még nem lett benyújtva. 

Szegedi Csaba
A nyárbúcsúztatóval kapcsolatban elmondta, hogy a MÉZ együttes és a Tom White egy napon tör-
ténő fellépése túl zsúfolttá tette a napot, jövő évben véleménye szerint egy zenekar elég. Több meg-
jegyzéssel élt volna a nyárbúcsúztatóval kapcsolatban, de mivel már több hónapja volt a rendez-
vény, így már nem emlékszik minden javítani való részletre. Megkérdezte, hogy miért nem hama-
rabb tárgyalták a nyári rendezvények beszámolóját.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy azért nem lett a novemberi testületi ülésen, illetve hamarabb tárgyalva az ügy, mert 
nem kapták meg a beszámolót. 

Szegedi Csaba
Megkérdezte, hogy a kulturális beszámoló elfogadása azért nem szerepel a napirendek között, mert 
nem érkezett meg időben? Észrevételezte, hogy többször volt már olyan meghívója a képviselők-
nek, hogy fel volt véve valamely beszámoló elfogadása napirendi pontként, de a beszámoló még-
sem érkezett meg. 
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Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az nem házon belüli beszámoló volt. 

dr. Zimonyi Károly
Megkérdezte, hogy a művelődésszervező mikor lett felkérve a beszámoló elkészítésére. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy szeptemberben és novemberben is fel lett kérve a művelődésszervező a beszámoló 
elkészítésére. 

Szegedi Csaba
A művelődésszervező ettől eltérő információt adott, ő azt mondta, hogy nem lett felkérve beszámo-
ló elkészítésére. 

Folytatva a rendezvények elemzését elmondta, hogy véleménye szerint az idősek világnapja illetve 
a szüreti felvonulás jól sikerült. Megjegyezte, hogy október végétől a beszámoló már nem tartalmaz 
költségeket. A többszöri programütközésre hivatkozva elmondta, hogy elmaradt a Katalin napi bál, 
a Márton napi bál, melyet ki lehet küszöbölni egy éves rendezvényterv készítésével. Javasolta az 
éves rendezvényterv elkészítését. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a tervezésnél nem lett figyelembe véve az, hogy novemberben alig volt szombat, 
mivel  munkanapok voltak.  Megkérdezte,  hogy van-e további  kérdés,  észrevétel  a  beszámolóval 
kapcsolatban.

Kiss Tibor
Megkérdezte, hogy a beszámolót miért a testületi ülés reggelén kellett megkapni. 

Lehota Vilmos
Válaszában elmondta, hogy a beszámoló beadására a végső határidő a múlt hét vége volt. Sajnos a 
késedelem miatt bizottsági üléseken sem volt lehetősége a képviselőknek tárgyalni. Megkérdezte, 
hogy amiatt, hogy időben nem állt rendelkezésre a képviselőknek a beszámoló, kívánnak-e dönteni 
az elfogadás tárgyában, vagy halasszák el a következő ülésre, illetve a tervezésnél vegyék-e figye-
lembe a következő évben. Hozzászólás nem lévén, határozati javaslatként elmondta, hogy az idei 
rendezvénytervről szóló beszámoló a következő évi rendezvényterv összeállításánál vegye a képvi-
selő-testület figyelembe. Megkérdezte, hogy aki ezt támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 

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

284/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az kulturális beszámolót 
és az alábbi határozatot hozta:

1./  Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2012.  évi 
rendezvénytervről  szóló  beszámolót  a  2013.  évi  rendezvényterv 
összeállításánál – mind kulturális tartalmát, mind a pénzügyi-költségvetési 
vonzatát illetően - figyelembe veszi.  
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

E/13
Döntés a birkózó szőnyeg használata és terembérlés vonatkozásában

Tóth József 
Megkérdezte, hogy mivel a birkózó szőnyeg rendelkezésre áll, milyen módon és hogy lehet hasz-
nálni. Amennyiben születik döntés, már kezdődnének az edzések. 

Lehota Vilmos
Úgy gondolta, hogy a Rendezvényház emeletén elhelyezett birkózó szőnyeg használatát - amennyi-
ben az civil szervezetek által történik - ingyenesen biztosítsa az önkormányzat. A térítést vagy jel-
képesen vagy nulla forintban határozza meg a képviselő-testület. A takarítást az iskola vállalja, te-
kintettel arra, hogy iskolai tornaóra keretében is használják a diákok a termet, a fűtés költsége így is 
– úgy is az önkormányzatot terheli. Emellett javasolja, hogy mindenképpen legyen olyan személy, 
aki a kulccsal rendelkezik és kezeli a riasztót. 

Szegedi Csaba
Megkérdezte, hogy van-e egyáltalán szándéka az önkormányzatnak arra, hogy úgy adja oda a ren-
dezvényházat valakinek, hogy azt nem önkormányzati alkalmazott nyitja és zárja. 
Egyebekben hozzájárul és elfogadja azt, hogy önkormányzat sportolási célra – az adott szervezettel 
szerződést kötve - civil szervezetnek odaadja a termet 5 forintért, vagy térítésmentesen. 

Lehota Vilmos
Kérte, hogy foglalják határozati javaslatba az eddig elhangzottakat. Javasolta, hogy a terembérlés 
működjön a polgárőrség égisze alatt. 

Szegedi Csaba
Egyetértett a felvetéssel.

Tóth József
Szintén egyetértett a felvetéssel.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy egyetért-e a képviselő-testület azzal,  hogy helyi  székhelyű civil szervezetnek 
sportolási célra ingyenesen biztosításra kerüljön a Rendezvényház emeletén található helyiség, to-
vábbá azzal, hogy a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Rendezvényház használatára 
vonatkozó szabályzatot készítse elő következő soros ülésre. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kéz-
felemeléssel jelezze.

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

285/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Rendezvényház 
emeletén található helyiség sportolási célra történő felhasználására vonatozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta:

39



1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi  székhelyű 
civil  szervezeteknek  sportolási  célra  ingyenesen  biztosítja  a 
Rendezvényház emeletén található helyiséget.

2./  A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Rendezvényház 
használatára vonatkozó szabályzatot készítse elő következő soros ülésre. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy a nyílt ülésre van-e még kérdés, észrevétel. További hozzászólás nem 
lévén az ülést 20 órakor lezárta.

Lehota Vilmos Kósa Erzsébet Anikó
polgármester jegyző
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