
Gomba Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2012. december 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok:

28/2012. (XII. 30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 32/2008. (XII. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

29/2012. (XII. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

298/2012. (XII. 29.) képviselő-testületi határozattól 
299/2012. (XII. 29.) képviselő-testületi határozatig 



J e g y z ő k ö n y v

mely készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 29. napján 
1700 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen minden képviselő megjelent, 
az ülés határozatképes. Napirendi pontként ajánlotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek a további napirendi ponti javaslata. További 
javaslat  nem  lévén,  kérte  a  képviselőket,  aki  egyetért  a  napirendi  ponti  javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

    298/  2012. (XII. 29.) képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 29-i rendkívüli 
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1) Javaslat  a  helyi  adókról  szóló  32/2008.  (XII.  12.)  önkormányzati  rendelet 
felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző

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

3) Javaslat  az  üllői  Humán  Szolgáltató  Központ  alapító  okirata  és  az  Üllő  és 
Környéke  egyes  szociális  alapszolgáltatási,  gyermekjóléti  és  pedagógiai 
szakszolgálat  feladat  ellátására  létrehozott  Mikrotérségi  Intézményi  Társulási 
megállapodás módosításának elfogadására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



1. napirendi pont
Javaslat a helyi adókról szóló 32/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. A helyi adórendelet módosítását - az 
előző ülésen elhangzottakkal összhangban - azért tartja indokoltnak, hogy a gombai ingatlanok 
tulajdonosainak  adóterhei  2013-tól  ne  növekedjenek.  Az  előterjesztést  a  december  13-án 
elhangzottak  alapján  készítették  el.  Az  előterjesztés  mellékleteként  megküldésre  került  a 
képviselők részére a módosító  rendelet  tervezete.  Kérte,  hogy a napirendi ponttal  kapcsolatos 
véleményeket,  észrevételeket,  javaslatokat  mondják  el  a  képviselők.  Hozzászólás  nem  lévén 
kérte,  aki  az  előkészített  módosító  rendelet  tervezetével  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A 
szavazást követően megállapította, hogy

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

28/2012. (XII. 30.) önkormányzati rendeletet a helyi adókról szóló 32/2008. (XII. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a nyilvános ülést követően sorra kerülő zárt ülésen személyi kérdésekben fog a 
Képviselő-testület dönteni. A szociális segítő álláshelyre kiírt pályázat elbírálása esetén is, de a 
zárt ülés második napirendjeként javasolt konyhai kisegítő álláshely betöltése esetén is növekedni 
fog az önkormányzattal jogviszonyban állók létszáma. Ennek előfeltétele a tárgyévi költségvetési 
rendeletben  rögzített  engedélyezett  álláshelyek  bővítése.  Az  előkészített  módosító  rendelet 
melléklete  1  fővel  növeli  a  munkahelyi  étkeztetés  szakfeladaton  engedélyezett  létszámot, 
valamint 1 fő alkalmazását rögzíti a szociális étkeztetés szakfeladaton.
 Az  előterjesztést  a  december  13-án  hozott  döntések  alapján  készítették  el.  Az  előterjesztés 
melléklete  a  módosító  rendelet  tervezete.  Kérte,  hogy  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos 
véleményeket,  észrevételeket,  javaslatokat  mondják  el  a  képviselők.  Hozzászólás  nem  lévén 
kérte,  aki  az  előkészített  módosító  rendelet  tervezetével  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A 
szavazást követően megállapította, hogy

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

29/2012. (XII. 30.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)



3. napirendi pont
Javaslat az üllői Humán Szolgáltató Központ alapító okirata és az Üllő és Környéke egyes 

szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladat ellátására 
létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosításának elfogadására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést a képviselők megkapták. Ismertette, 
hogy a házi-segítségnyújtás feladatellátásával  érintett  a gombai  önkormányzat  az üllői  alapító 
okirat, valamint a Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosításával. A módosításra 
jogszabályváltozás miatt kell, hogy sor kerüljön. Kérte, hogy az előterjesztéssel, valamint annak 
kiküldött  mellékleteivel  kapcsolatos  véleményeiket  mondják  el,  esetleges  javaslataikat  tegyék 
meg.  Hozzászólás  nem lévén kérte,  aki  az  előterjesztéshez  megküldött  határozati  javaslatban 
foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

299/2012. (XII. 29.) képviselő-testületi határozat

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

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

2. A  Képviselő-testület  jóváhagyta  az  Üllő  és  Környéke  egyes  szociális 
alapszolgáltatási,  gyermekjóléti  és  közoktatási  feladat  ellátására  létrehozott 
Mikrotérségi Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítását.

3. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  döntéseiről  Üllő  Város 
Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: 2013. január 4. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévé megköszönve a képviselők munkáját a rendkívüli ülést 1715 -kor bezárta.

Lehota Vilmos Kósa Erzsébet Anikó
polgármester jegyző


