
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról

2/2013. (I. 25.)  önkormányzati rendelet az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről
3/2013. (I. 25.) önkormányzati  rendelet  a  polgármesteri  hivatal  közszolgálati  tisztviselőit 

megillető juttatási rendszerről
4/2013. (I. 25.) önkormányzati  rendelet  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 4/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2013.  (I.24.) számú határozattól     48/2013. (I. 24.) sz. határozatig,



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24. napján 1500 

órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelenteket.  Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet,  hogy  Tasi  Péter 
alpolgármester és Kiss Tibor képviselő jelezte, később csatakoznak az üléshez.

Megnyitotta  az  ülést,  megállapította,  hogy 5  képviselő  megjelent,  megállapította,  hogy az  ülés 
határozatképes.  Kérte,  hogy  az  ülés  napirendi  pontjait  a  meghívóban  szereplő  tárgysorozattal 
fogadják el a képviselők.

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e még valakinek további napirendi pontra javaslata. További 
javaslat  nem  lévén  kérte  a  jelenlévőket  a  tárgysorozat  elfogadására.  A  szavazást  követően 
megállapította, hogy

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

1/2013. (I.24.) Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2013. január 24-i  nyilvános 
ülés napirendi ponti javaslatait és az 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.) Javaslat a képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 1/2008. 

(II. 01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
          Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:     jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
3.) Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről szóló 16/2008. (IV. 25.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
          Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:     jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
4.) Javaslat a polgármesteri hivatal  köztisztviselőinek munkavégzéséről, a köztisztviselőket 

megillető juttatások rendszeréről szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet felülvizs-
gálatára

          Előterjesztő:                     polgármester
Előkészítő:     jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság



5.) Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. 
(II. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester
Előkészítő:     jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság
6.) Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetését megalapozó döntésekre, és a költség-

vetési előirányzatok végrehajtásához kapcsolódó szabályzatok jóváhagyására
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
7.) Javaslat az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadására
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  Ügyrendi Bizottság
8.) Javaslat  a  2013.  évi  köztisztviselői  teljesítmény-követelmények  alapját  képező  célok 

meghatározására
          Előterjesztő:                     jegyző
          Véleményező:                  Ügyrendi Bizottság
9.) Javaslat háziorvosi  és iskola-egészségügyi feladat-ellátási szerződés megkötésére
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  Szociális- és Gyámügyi Bizottság
10.) Javaslat az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működési formájára
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       aljegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
11.) Tájékoztatás bérleti díj csökkentése iránt benyújtott kérelemről
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság
12.) Tájékoztató a 2013 évi kulturális programtervről
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       művelődésszervező
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
13.) Javaslat a Rendezvényház használati szabályzatának jóváhagyására
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  Ügyrendi Bizottság
14.) Tájékoztatás a Gombai Polgárőr Egyesület által - felhalmozási célú támogatás elszámo-

lásával egyidőben - benyújtott beadványról, és az együttműködési megállapodás módosí-
tásának kezdeményezéséről

          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság
15.) Tájékoztatás területbérleti szándékról
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság



16.) Tájékoztatás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezése alapján hatá-
lyát vesztett önkormányzati rendeletekről

          Előterjesztő:                     polgármester
Előkészítő:     jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság
17.) Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára
          Előterjesztő:                     polgármester
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
18.) Egyebek

1. napirendi pont
Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fon-

tosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Lehota Vilmos
Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet  a  január  18-a  óta  eltelt  eseményekről  az  ülés  előtt  kiosztott 
tájékoztató  alapján.  Elmondta,  hogy  részt  vett  a  Gomba-Bénye  Hegyközség  Vince  napi 
rendezvénysorozatán,  amely  részben  Gombán,  részben  Bényén  zajlott.  Említést  tett  a  szőlő 
állapotának gombai vizsgálatáról és a bényei hagyományos borversenyről. Elmondta, hogy sikerült 
összegyűjteni  a  november  22-i,  a  Közép-Magyarországi  régió  kettéválása  érdekében 
kezdeményezett  döntés  alapján  érkezett  válaszleveleket.  Megszövegezésre  került  a  kormányzati 
megkeresés, mely postán és elektronikus úton is megküldésre került a Miniszterelnökség felé, hogy 
a kormány foglalkozzon a régiós lehatárolások módosításával. Ezzel kapcsolatban az ECHO TV 
volt Gombán egy rövid interjút készíteni, valamint hétfőn az esti órákban élő adásban is sikerült 
gondolatait megfogalmazni. 

Ismertette,  hogy  külön  előterjesztést  készített  az  energetikai  pályázatok  kiírásáról,  melyet  az 
egyebek napirendi pont keretében kér megvitatni. Korábban arról számolt be, hogy a pályázatokat 
decemberben kiírták, a kiírást követő 41. naptól lehet benyújtani pályázatot. A benyújtási határidő 
jelenleg február 5. Három témakörben lehetne pályázatot benyújtani, melyről majd döntést kér az 
egyebek napirendi pontban.

Szegedi Csaba
Megkérdezte,  hogy  akkor  most  a  könnyebben  elérhető  és  megvalósítható  dolgok  jöhetnek 
számításba? Ez azt jelenti, hogy csak a következő évi kiírásnál lehet csak nagyobb nagyságrendű 
energetikai beruházást végrehajtani?

Lehota Vilmos
Válaszában elmondta, hogy a kérdéshez kapcsolódóan kiegészítést készített az egyebek napirendi 
pont  keretében  a  most  változott  és  jelenleg  elérhető  adatokról.  Elmondta,  hogy  a  beruházás 
megtérülési ráta alapján számítható a teljes beavatkozás támogatási igénye.

Szegedi Csaba
Érdeklődik, hogy ezek milyen támogatásúak lehetnek.

Lehota Vilmos
85% támogatási intenzitás van, de csak akkor támogatják, ha az megtérül adott időszakon belül.

Szegedi Csaba
Megkérdezte,  hogy  a  közvilágításnál  lehet-e  a  legjobban  számszerűsíteni  a  megtérülést  az 
önkormányzat esetében?



Lehota Vilmos
Válaszában  elmondta,  hogy  a  közvilágítással  kapcsolatban  a  megtérülési  idő  számszerűsítése 
előkészítés alatt van. Az Egészségháznál korábban már készültek tervek, abban lehet dönteni. Az 
Egészségház témaköréhez társulhat egy emlékmű elhelyezése, melyre szintén tervet tud az egyebek 
napirendi  pontban  beterjeszteni.  Jelezte,  hogy az  óvodánál  az  energetikai  dolgoktól  lényegesen 
többről kell majd dönteni. 

dr.  Zimonyi Károly
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy BM által támogatott szociális célú tűzifát a Szociális és 
Gyámügyi  Bizottság a benyújtott  kérelmek és  a helyi  ismeret  (családsegítő  és  védőnő jelzései) 
alapján hivatalból kezdeményezett eljárás során szétosztotta, az a támogatottak részére kiszállításra 
került. Megjegyezte még, hogy az önkormányzati rendezvények előkészítése során több figyelmet 
kell  a helyiségek fűtésére fordítani,  mert  a Kultúra napja alkalmából szervezett  rendezvényen a 
közönségnek nagykabátban kellett ülni, olyan hideg volt a rendezvényteremben. 

Lehota Vilmos
Megköszönte a képviselői jelzést. Megjegyezte, hogy a rendezvényteremben még nem működik a 
fűtés tekintetében automatika, a jövőben erre nagyobb figyelmet fognak fordítani. 

Kósa Erzsébet Anikó
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előírásokat betartva minden bizottság elkészítette 2013. 
évi munkatervét.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  aki  a  polgármesteri  beszámolót  valamint  a  döntések 
végrehajtásáról  szóló  tájékoztatást  elfogadja,  kézfelemeléssel  jelezze.  A  szavazást  követően 
megállapította, hogy 

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

2/2013. (I.24.) Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kép-
viselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta tör-
tént eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót és azt elfogadta.

Határidő: azonnali
a határozat további intézkedést nem igényel

2. napirendi pont
Javaslat a képviselők és a képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 1/2008. 

(II.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést a mellékletekkel együtt minden képviselő megkapta. Megkérte a 
bizottságok elnökeit, ismertessék az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági álláspontokat.

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta,  a  rendelettervezetet 
elfogadásra javasolta. 



dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  a 
rendelettervezetet elfogadásra javasolta. 

Szegei Csaba
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén támogatta a rendelettervezet 
elfogadását.

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy az  előkészített  rendelettervezettel  kapcsolatban  van-e  valakinek  észrevétele, 
véleménye, javaslata. További hozzászólás nem lévén kérte, aki az előterjesztés alapján a rendelet 
megalkotását támogatja, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendeletét

 a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról

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

Kiss Tibor 1529-kor megérkezett a tárgyalóterembe 

3. napirendi pont
           Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről szóló 

16/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Köszöntötte Kiss Tibor képviselőt, aki szavazás közben érkezett meg, de az előző döntésben még 
nem szavazott. Elmondta, hogy a rendelet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést a képviselők 
megkapták,  azt  valamennyi  bizottság  tárgyalta.  Ismertette,  hogy  kapcsolódó  előterjesztésként 
szintén  valamennyi  bizottság  tárgyalta  az  adományozható  kitüntetések  beszerzéséről  szóló 
javaslatot  is,  tehát  az  érmek  kitűzők  és  plakett  beszerzési  költségét,  tehát  árajánlatát  is 
megismerhették.  A rendelet előkészítése során a GOMBÁÉRT EMLÉKPLAKETT elismeréshez a 
kristályváza  helyett  rézből  készült  emlékplakett  került  beépítésre  a  javaslatban.  Kérte  a 
véleményező bizottságok elnökeit a rendeletmódosítással kapcsolatos álláspontokról. 

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztést  tárgyalta,  és  a  rendelettervezetet 
elfogadásra  javasolta.  A  bizottsági  állásfoglalás  a  díszpolgári  elismeréshez  társuló  kitűző  és 
emlékérem tekintetében az arany mellett voksolt. 

dr.  Zimonyi Károly
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a rendelet tartalmi módosításával egyetértett, 
mert a plakett az valóban legyen plakett.



Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az előkészített tervezetet egyhangúan támogatta. Elmondta 
továbbá, hogy megvitatták a pénzügyi vonzatát is a kitüntetésnek, bár az nem képezte az írásbeli 
előterjesztés részét. A bizottsági döntés - hangsúlyozva a kitüntetés eszmei értékét - a kivitelezést a 
legutóbbi kivitelezéshez hasonlóan aranyozott ezüst kivitelben támogatta.

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy az  előkészített  rendelettervezettel  kapcsolatban  van-e  valakinek  észrevétele, 
véleménye, javaslata. További hozzászólás nem lévén kérte, aki az előterjesztés alapján a rendelet 
megalkotását támogatja, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendeletét

az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről

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

Lehota Vilmos
Megjegyezte,  hogy a  bizottsági  álláspontok már  az  Ügyrendi  és  a  Pénzügyi  Bizottság  részéről 
elhangzottak a díszpolgári címhez kapcsolódó emlékérem és kitűző kivitelezésére vonatkozóan. Az 
árajánlat tartalmazza az ezüstből készült, aranyozott kivitel, valamint az aranyból készített kivitel 
költségvonzatát.  Megkérdezte,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  milyen  álláspontot 
képvisel a kitűző és érem anyagával kapcsolatban.

dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a bizottság az aranyozott ezüst kivitelezést támogatta.

Lehota Vilmos
Kérte, hogy a képviselők a tárggyal kapcsolatos hozzászólásaikat tegyék meg.

Tóth József
Megjegyezte,  hogy  számára  elfogadható  az  aranyozott  ezüst  kivitelezés  is.  Azonban 
kezdeményezte, hogy a Képviselő-testület ezt követően minden esetben ezt a kivitelezést kövesse, 
mert így elkerülhető, hogy díszpolgár és díszpolgár között a testület különbséget tegyen. 

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottságot  is  hasonló  elv  vezérelte.  2007-ben  merült  fel  ez  az 
alternatíva  először,  korábban  nem  volt  ez  kérdés.  Véleménye  szerint,  ha  az  aranyozott  ezüst 
kivitelezés lehetősége korábban felmerült  volna,  valószínűnek tartotta,  hogy akkor szintén ilyen 
kivitelezés mellett döntött volna az akkori testület. Megjegyezte, hogy ennek a kitüntetésnek eszmei 
értéke van, kevésbé fontos annak előállítási értéke. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy van-e  még hozzászólás.  További  hozzászólás  nem lévén kérte,  aki  egyetért 
azzal, hogy a díszpolgári címhez kapcsolódó érem és kitűző aranyozott ezüst kivitelben kerüljön 
2013-tól elkészítésre, az kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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



3/2013. (I.24.) Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a dísz-
polgári kitüntető címhez társuló medalion készítésére vonatkozó felvetést és 
az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a díszpolgári címhez társuló medalion és kitűző el-
készíttetését 2013. évtől kezdődően - a 2007. évi díszpolgári címekhez 
adományozott medalion és kitűző kivitelezésével azonos módon - ara-
nyozott ezüst kivitelben hagyja jóvá. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármestert

                                                                4. napirendi pont
Javaslat a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről, a köztisztviselőket 

megillető juttatások rendszeréről szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést a mellékletekkel együtt minden képviselő megkapta. Megkérte a 
bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági álláspontokat ismertessék.

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta,  a  rendelettervezetet 
elfogadásra javasolta. 

dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  a 
rendelettervezetet elfogadásra javasolta. 

Szegei Csaba
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén támogatta a rendelettervezet 
elfogadását.

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy az  előkészített  rendelettervezettel  kapcsolatban  van-e  valakinek  észrevétele, 
véleménye, javaslata. További hozzászólás nem lévén kérte, aki az előterjesztés alapján a rendelet 
megalkotását támogatja, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (I. 25.) önkormányzati rendeletét

a polgármesteri hivatal közszolgálati tisztviselőit megillető juttatási rendszerről

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



                                                        
5. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
4/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a rendeletmódosítás egy önkormányzati ingatlan értékesítésének következménye. A 
tárgyi  ingatlanra  vonatkozóan  az  önkormányzat  adásvételi  szerződést  kötött.  Megkérte  a 
bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági álláspontokat ismertessék.

Tóth József
Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a módosító rendelettervezetet 
elfogadásra javasolta. 

dr. Zimonyi Károly
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a módosító 
rendelettervezetet elfogadásra javasolta. 

Szegei Csaba
Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  szintén  támogatta  a  módosító 
rendelettervezet elfogadását.

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy az  előkészített  rendelettervezettel  kapcsolatban  van-e  valakinek  észrevétele, 
véleménye, javaslata. További hozzászólás nem lévén kérte, aki az előterjesztés alapján a rendelet 
megalkotását támogatja, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (I. 25.) önkormányzati rendeletét

a polgármesteri hivatal közszolgálati tisztviselőit megillető juttatási rendszerről

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

Tasi Péter alpolgármester 15:45-kor megérkezett a tárgyalóterembe. 

6. napirendi pont
Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetését megalapozó döntésekre, és a költségvetési 

előirányzatok végrehajtásához kapcsolódó szabályzatok jóváhagyására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést a mellékletekkel együtt minden képviselő megkapta.  Megkérte a 
bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági álláspontokat ismertessék.

Tóth József
Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat tovább 
tárgyalásra javasolta a Képviselő-testület felé.



dr. Zimonyi Károly
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság 
részletes  előkészítői  kiegészítést  kért  és  kapott,  mely  alapján  a  18  db  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.  

Szegei Csaba
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság minden kérdésére választ kapott, így 
valamennyi határozati javaslatot támogatott. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat. 
További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  hogy  a  Képviselő-testület  az  előterjesztésben  szereplő 
sorrend szerint egyenként hozza meg döntéseit a határozati javaslatokkal kapcsolatban. Elsőként a 
841  112  szakfeladat  személyi  juttatás  és  munkaadókat  terhelő  járulékok  kiemelt  előirányzat 
tervezésére vonatkozó  javaslat  támogatását  kérte.  Kérte,  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

4/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségve-
tést megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetésében a 
841 112 szakfeladaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járu-
lékok kiemelt előirányzat tervezését a 2012. december - 2013. november havi 
illetményekre, tiszteletdíjakra kiterjedően az alábbiak szerint veszi tudomá-
sul:

a) főállású polgármester
b) társadalmi megbízatású alpolgármester
c) 5 fő települési képviselő, bizottsági elnöki és bizottsági tagi megbízá-

sokkal
d) 2 fő nem képviselő bizottsági tag 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során a határozat 1. pontjainak érvényesülésé-
ről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Szavazásra bocsátotta a községgazdálkodási szakfeladaton lévő álláshelyek beruházási referensi és 
pénzügyi  referensi  státusszal  történő  bővítésére  vonatkozó  javaslatot. Kérte,  aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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



5/2013. (I. 14.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati intézményi 
költségvetés községgazdálkodási szakfeladat álláshely bővítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A képviselő-testület 2013. február 1-i hatállyal az önkormányzati intézményi költségvetés 
községgazdálkodási szakfeladatán lévő álláshelyet beruházási referensi és pénzügyi referensi 
státusszal bővíti.

2.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi intézményi 
költségvetése személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatait az 1. 
pontban foglaltak figyelembe vételével tervezze.

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte, hogy a képviselő-testület 2013. február 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési  Szabályzata  módosítását  hagyja  jóvá.  Kérte,  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

6/2013. (I. 14.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hoz-
ta:

1. A képviselő-testület 2013. február 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
a) a 3.2.1 pont helyébe az alábbi szövegezés lép:

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. Műszaki előadó (heti 40 órában ellátott munkakör)
IV. Gazdálkodási előadó I. (heti 40 órában ellátott munkakör)
V. Gazdálkodási előadó II. (heti 40 órában ellátott munkakör)
VI. Gazdálkodási előadó III. (heti 20 órában ellátott munkakör)
VII. Igazgatási előadó I. (heti 40 órában ellátott munkakör)
VIII. Igazgatási előadó II. (heti 40 órában ellátott munkakör)
IX. Igazgatási előadó III. (heti 40 órában ellátott munkakör)

b) 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)

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:  értelemszerűen
Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy a  képviselő-testület  2013. július  1-i  hatállyal  a Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzata  módosítását  hagyja  jóvá.  Kérte,  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

7/2013. (I. 14.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hoz-
ta:

1. A képviselő-testület 2013. július 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
a)  a 3.2.1 pont helyébe az alábbi szövegezés lép:

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. Műszaki előadó (heti 40 órában ellátott munkakör)
IV. Gazdálkodási előadó I. (heti 40 órában ellátott munkakör)
V. Gazdálkodási előadó II. (heti 40 órában ellátott munkakör)
VI. Igazgatási előadó I. (heti 40 órában ellátott munkakör)
VII. Igazgatási előadó II. (heti 40 órában ellátott munkakör)
VIII. Igazgatási előadó III. (heti 40 órában ellátott munkakör)

b) 3.2.2 pont 2013. július 1. napjával hatályát veszti
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:  értelemszerűen
Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Lehota Vilmos
Szavazásra  bocsátotta  a  Polgármesteri  Hivatal  létszámkeretének  meghatározására  vonatkozó 
javaslatot. Kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően 
megállapította, hogy

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

8/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2013.  évi  költségvetést 
megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:



1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetésében a 841 126 szakfel-
adaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat terve-
zését a 2012. december - 2013. november havi illetményekre kiterjedően az alábbi munkakö-
rök és munkaidő figyelembe vételével veszi tudomásul:

a) jegyző, teljes munkaidő
b) aljegyző, teljes munkaidő
c) 2 fő igazgatási előadó, teljes munkaidő
d) 2 fő gazdálkodási előadó, teljes munkaidő
e) műszaki előadó, teljes munkaidő

2. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetésében a 841 126 szakfel-
adaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat terve-
zését a 2012. december - 2013. június havi illetményekre kiterjedően az alábbi munkakörök 
figyelembe vételével veszi tudomásul:

a) gazdálkodási előadó, heti 20 órás részmunkaidő
b) takarító, heti 20 órás részmunkaidő.

3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetésében a 841 133 szakfel-
adaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat terve-
zését a 2012. december - 2013. november havi illetményre kiterjedően az alábbi munkakör fi-
gyelembe vételével veszi tudomásul:

a) igazgatási előadó, teljes munkaidő
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésé-

nek előkészítése során a Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetésében az engedélyezett 
nyitó létszám 12 fővel történő tervezéséről gondoskodjon, mely február hónaptól 11 főre, és 
július hónaptól 9 főre csökken. A költségvetési szerv átlagos statisztikai állományi létszáma 
ne haladja meg a 10,52 főt. 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésé-
nek előkészítése során a határozat 1.-4. pontjainak érvényesüléséről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Szavazásra  bocsátotta  Gomba Község Polgármesteri  Hivatala  közszolgálati  tisztviselőinek béren 
kívüli  juttatási  rendszeréről  szóló  Cafetéria  Szabályzat  jóváhagyására  vonatkozó  határozati 
javaslatot. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

9/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatallal közszolgálati jogviszonyban állók béren kívüli juttatási rendszerének szabá-
lyozására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A képviselő-testület tudomásul veszi Gomba Község Polgármesteri Hivatala Egy-
séges Közszolgálati  Szabályzatát,  valamint a  Szabályzat  függelékeként  a 2013. 
évre érvényes „Gomba Község Polgármesteri Hivatala közszolgálati tisztviselői-
nek béren kívüli juttatási rendszeréről szóló Cafetéria Szabályzat”-át. 



2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a közszolgálati tisztvi-
selők által tett nyilatkozat alapján a választott béren kívüli juttatások tárgy évi biz-
tosításáról. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Lehota Vilmos
Szavazásra  bocsátotta  a  Gólyafészek  Óvoda  létszámkeretének  meghatározására  vonatkozó 
javaslatot. Kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően 
megállapította, hogy

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

10/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségve-
tést megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a  Gólyafészek  Óvoda  intézményi  költségvetésében  a 
851011 szakfeladaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járu-
lékok kiemelt előirányzat tervezését a 2012. december - 2013. augusztus havi 
illetményekre kiterjedően az alábbi munkakörök és munkaidő figyelembe vé-
telével veszi tudomásul:

a) intézményvezető, teljes munkaidő
b) intézményvezető-helyettes, teljes munkaidő
c) 9 fő óvónő, teljes munkaidő
d) 4 fő dajka, teljes munkaidő
e) 1 fő dajka, heti 30 órás részmunkaidő
f) 1 fő konyhai kisegítő, teljes munkaidő
g) 1 fő óvodatitkár, teljes munkaidő
h) 1 fő takarító, heti 20 órás részmunkaidő

2. A Képviselő-testület  a  Gólyafészek  Óvoda  intézményi  költségvetésében  a 
851011 szakfeladaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járu-
lékok kiemelt előirányzat tervezését a 2012. december - 2013. május havi il-
letményekre kiterjedően - GYES-t követő szabadág letöltése miatt - 1 fő heti 
30 órás óvónői munkakör figyelembe vételével veszi tudomásul:

3. A Képviselő-testület  a  Gólyafészek  Óvoda  intézményi  költségvetésében  a 
851011 szakfeladaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járu-
lékok kiemelt  előirányzat tervezését a 2013. szeptember - 2013. november 
havi  illetményekre kiterjedően az alábbi  munkakörök figyelembe vételével 
veszi tudomásul:

a) intézményvezető, teljes munkaidő
b) intézményvezető-helyettes, teljes munkaidő
c) 9 fő óvónő, teljes munkaidő
d) 5 fő dajka, teljes munkaidő
e) 1 fő konyhai kisegítő, teljes munkaidő
f) 2 fő pedagógiai asszisztens, teljes munkaidő
g) 1 fő óvodai pszichológus, heti 20 órás részmunkaidő
h) 1 fő óvodatitkár
i) 1 fő takarító, heti 20 órás részmunkaidő



4. A Képviselő-testület  a  Gólyafészek  Óvoda  intézményi  költségvetésében  a 
851012 szakfeladaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járu-
lékok kiemelt előirányzat tervezését a 2012. december - 2013. november havi 
illetményre  kiterjedően  1  fő,  heti  20  órás  részmunkaidős  közalkalmazotti 
munkakör  [gyógypedagógus (logopédus)]  figyelembe vételével  veszi  tudo-
másul.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során a Gólyafészek Óvoda intézményi  költ-
ségvetésében az  engedélyezett  nyitó  létszám 21 fővel  történő tervezéséről 
gondoskodjon, mely június hónaptól 20 főre csökken, és szeptember hónaptól 
23 főre nő. A költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma 
ne haladja meg a 21,64 főt. 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során a határozat 1.-4. pontjainak érvényesülé-
séről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte, aki egyetért a Gólyafészek Óvodában étkeztetéssel érintett munkakörökben foglalkoztatottak 
étkeztetési  támogatásának  megállapításával,  kézfelemeléssel  jelezze.  A  szavazást  követően 
megállapította, hogy

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

11/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségve-
tést megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét, hogy a 
nevelési intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló óvodapedagógus, dajka és 
szeptembertől a pedagógiai asszisztens részére béren kívüli juttatásként - a munkálta-
tó által fizetendő adó nélkül - 10.000,- Ft/fő/hó összeghatárig (januártól júniusig és 
augusztustól decemberig) a költségvetésben biztosítson fedezetet.

2. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a béren kívüli jut-
tatás  elszámolásához  szükséges  adatszolgáltatást  a  hivatal  illetékes  előadói  felé  a 
tárgyhónapot követő hó 5. napjáig teljesítse. 

3. A képviselő-testület a határozat 1. mellékletének megfelelően hagyja jóvá az intéz-
ményvezető által elkészített „A Gólyafészek Óvodával közalkalmazotti jogviszony-
ban állók cafeteria szabályzat”-át.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

Lehota Vilmos
Kérte, aki egyetért a Gólyafészek Óvoda közalkalmazottainak béren kívüli juttatásaira vonatkozó 
cafetéria szabályzat jóváhagyásával, kézfelemeléssel jelezze.  A szavazást követően megállapította, 
hogy



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

12/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségve-
tést megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az önkormányzattal 
közalkalmazotti jogviszonyban állók cafeteria juttatására személyenként 200 ezer Ft-
ot biztosít. 

2. A képviselő-testület - a határozat 1. sz. mellékletének megfelelően - jóváhagyja a 
„Gomba Község Önkormányzatával közalkalmazotti jogviszonyban állók 2013. évi 
béren kívüli juttatási rendszeréről szóló Cafetéria Szabályzat”-át.

3. A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőket, hogy a határo-
zatban foglaltakról a munkavállalókat tájékoztassák, és gondoskodjanak a dolgozók 
által 2013. március 1-ig tett nyilatkozat alapján a választott béren kívüli juttatások 
tárgy évi biztosításáról. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Szavazásra  bocsátotta  a  munkahelyi  étkeztetés  szakfeladat  létszámkeretének  meghatározására 
vonatkozó  javaslatot. Kérte,  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A 
szavazást követően megállapította, hogy

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

13/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2013.  évi  költségvetést 
megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésében a 562 917 szakfelada-
ton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat terve-
zését a 2012. december - 2013. november havi illetményekre kiterjedően az alábbi mun-
kakörök és munkaidő figyelembe vételével veszi tudomásul:
a) szakács, teljes munkaidő
b) élelmezésvezető, teljes munkaidő
c) 4 fő konyhai kisegítő, teljes munkaidő

2. A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésében a 562 917 szakfelada-
ton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat terve-
zését a 2013. május - 2013. augusztus havi illetményekre kiterjedően 1 fő heti 15 órás 
részmunkaidőben foglalkoztatott helyettesítő szakács munkakör és munkaidő figyelembe 
vételével veszi tudomásul:
a) szakács, heti 15 órás részmunkaidő



3. A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésében a 562 907 szakfelada-
ton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat terve-
zését 2012. december hónapra 1 fő karbantartó munkakör figyelembe vételével veszi tu-
domásul azzal, hogy a munkakör 2013. januártól novemberig a 841 403 szakfeladaton ke-
rül tervezésre.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségveté-
sének előkészítése során az önkormányzat intézményi költségvetésében az 562917 szá-
mú, munkahelyi  étkeztetés elnevezésű szakfeladat engedélyezett  nyitó létszám 7 fővel 
történő tervezéséről gondoskodjon, mely január hónaptól 6 főre csökken, májustól au-
gusztusig 7 főre nő, és szeptembertől 6 főre csökken. A szakfeladat éves átlagos statiszti-
kai állományi létszáma ne haladja meg a 6,21 főt. 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségveté-
sének előkészítése során a határozat 1.-3. pontjainak érvényesüléséről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Szavazásra  bocsátotta  a  községgazdálkodási  szakfeladaton belül  a  pénzügyi  referensi  munkakör 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívásra vonatkozó javaslatot.  Kérte, aki a javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

14/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségve-
tést megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti szövegezése szerint jóvá-
hagyja az önkormányzati intézményi költségvetés községgazdálkodási szak-
feladata terhére, pénzügyi referensi munkakör betöltésére kiírásra kerüli pá-
lyázati felhívás közzétételét.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről 
gondoskodjon, s a beérkezett pályázatok elbírálása érdekében haladéktalanul 
intézkedjen.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte  a  községgazdálkodási  szakfeladaton  tervezett  álláshelyek  jóváhagyását.  Kérte,  aki  a 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

15/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségve-
tést megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:



1. A Képviselő-testület a 841 403 számú, községgazdálkodás elnevezésű szakfel-
adaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt elő-
irányzat tervezését a 2012. december - 2013. november havi illetményekre kiter-
jedően az alábbi munkakörök és munkaidő figyelembe vételével veszi tudomá-
sul:
a) kertészeti vezető, teljes munkaidő
b)közterületi karbantartó, teljes munkaidő
c) segédmunkás, teljes munkaidő
d)karbantartó, heti 20 órás részmunkaidő,

2. A Képviselő-testület 841 403 számú szakfeladaton történő személyi juttatás és 
munkaadókat  terhelő  járulékok  kiemelt  előirányzat  tervezését  2013.  január  - 
2013. november havi illetményekre kiterjedően 1 fő karbantartó munkakör fi-
gyelembe vételével veszi tudomásul. 

3. A Képviselő-testület egyetért a 841 403 számú szakfeladat tekintetében a fizikai 
csoportvezetői álláshely 2013. január 1. napjától történő megszüntetésére tett ja-
vaslattal. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során az önkormányzat  841 403 számú szakfel-
adat  engedélyezett  nyitó  létszám  5  fővel  történő  tervezéséről  gondoskodjon, 
mely február hónaptól 7 főre nő. A szakfeladat éves átlagos statisztikai állomá-
nyi létszáma ne haladja meg a 6,17 főt. 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során a határozat 1.-4. pontjainak érvényesüléséről 
gondoskodjon. 

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte a család és nővédelmi gondozás szakfeladaton tervezett álláshelyek jóváhagyását. Kérte, aki a 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

16/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségve-
tést megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 869 041 számú, család- és nővédelmi gondozás elne-
vezésű szakfeladaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulé-
kok kiemelt előirányzat tervezését a 2012. december - 2013. november havi 
illetményekre kiterjedően az alábbi munkakörök és munkaidő figyelembe vé-
telével veszi tudomásul:

a) védőnő, teljes munkaidő
b) takarító, június 30-ig heti 30 órás részmunkaidőben, július 1-től teljes 

munkaidőben. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének előkészítése során az önkormányzat 869 041 számú szakfel-
adat engedélyezett nyitó létszám 2 fővel történő tervezéséről gondoskodjon. 
A szakfeladat éves átlagos statisztikai állományi létszáma ne haladja meg az 
1,85 főt. 



3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során a határozat 1.-2. pontjainak érvényesülé-
séről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte a szociális étkeztetés szakfeladaton tervezett álláshelyek jóváhagyását. Kérte, aki a javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

17/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségve-
tést megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 889 921 számú, szociális étkeztetés elnevezésű szak-
feladaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 
előirányzat tervezését a 2012. december - 2013. november havi illetményekre 
kiterjedően 1 fő teljes munkaidős szociális segítő figyelembe vételével veszi 
tudomásul.

2. A Képviselő-testület a 889 921 számú szakfeladaton történő személyi juttatás 
és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat tervezését a 2013. már-
cius - 2013. november havi illetményekre kiterjedően 2 fő heti 15 órás rész-
munkaidős szociális kisegítő figyelembe vételével veszi tudomásul.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során az önkormányzat 889921 számú szakfel-
adat engedélyezett nyitó létszám 1 fővel történő tervezéséről gondoskodjon, 
mely 2013. március 1-től további 2 fővel nő. A szakfeladat éves átlagos sta-
tisztikai állományi létszáma ne haladja meg az 1,56 főt. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során a határozat 1.-3. pontjainak érvényesülé-
séről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte  a  tanyagondnoki  szolgálat  szakfeladaton  tervezett  álláshelyek  jóváhagyását.  Kérte,  aki  a 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

18/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségve-
tést megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 889 928 számú, tanyagondnoki szolgálat elnevezésű 
szakfeladaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok ki-



emelt előirányzat tervezését a 2012. december - 2013. november havi illetmé-
nyekre kiterjedően 1 fő teljes munkaidős tanyagondnok figyelembe vételével 
veszi tudomásul.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során az önkormányzat 889928 számú szakfel-
adat engedélyezett nyitó létszám 1 fővel történő tervezéséről gondoskodjon. 
A szakfeladat éves átlagos statisztikai állományi létszáma ne haladja meg az 1 
főt. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során a határozat 1.-2. pontjainak érvényesülé-
séről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
szakfeladaton tervezett álláshelyek jóváhagyását. Kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

19/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségvetést 
megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 890 442 számú, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 
hosszabb időtartamú foglalkoztatása elnevezésű szakfeladaton történő személyi  juttatás  és 
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat tervezését a 2012. december - 2013. no-
vember havi munkabérekre kiterjedően az alábbiak szerint veszi tudomásul.
a)  6 fő heti 30 órás közfoglalkoztatása 2012. december 1-től 2013. február 28-ig terjedő 

időszakra.
b)  10 fő heti 30 órás közfoglalkoztatása 2012. december 1-től 2013. január 31-ig terjedő 

időszakra.
c)   2 fő teljes munkaidős, kiemelt közfoglalkoztatás 2013. február 1-től 2013. november 

30-ig terjedő időszakra azzal,  hogy a támogatási  szerződésben vállalt  kötelezettség a 
költségvetés bértervezési időszakán túl nyúlhat. 

d)   2 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatás 2013. február 1-től 2013. november 30-ig és to-
vábbi 2 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatás 2013. augusztus 1-től 2013. november 30-
ig terjedő időszakra azzal, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség a költ-
ségvetés bértervezési időszakán túl nyúlhat. 

e)   6 fő heti 30 órás, részmunkaidős közfoglalkoztatás 2013. február 1-től 2013. november 
30-ig, és további 4 fő heti 30 órás, részmunkaidős közfoglalkoztatás 2013. augusztus 1-
től 2013. november 30-ig terjedő időszakra azzal, hogy a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettség a költségvetés bértervezési időszakán túl nyúlhat. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésé-
nek előkészítése során az önkormányzat 890442 számú szakfeladat engedélyezett nyitó lét-
szám 16 fővel történő tervezéséről gondoskodjon. A szakfeladat éves átlagos statisztikai állo-
mányi létszáma ne haladja meg az 10,75 főt. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésé-
nek előkészítése során a határozat 1.-2. pontjainak érvényesüléséről gondoskodjon. 



Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte  a  könyvtári  szolgáltatás szakfeladaton  tervezett  álláshelyek  jóváhagyását.  Kérte,  aki  a 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

20/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségve-
tést megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 910 123 számú, könyvtári szolgáltatások elnevezésű 
szakfeladaton történő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok ki-
emelt előirányzat tervezését a 2012. december - 2013. november havi illetmé-
nyekre kiterjedően a könyvtárosi munkakörben az alábbi munkaidő meghatá-
rozással veszi tudomásul:

a) könyvtáros, február 28-ig heti 8 órás részmunkaidőben, március 1-től 
heti 15 órás részmunkaidőben. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során az önkormányzat 910 123 számú szakfel-
adat engedélyezett nyitó létszám 1 fővel történő tervezéséről gondoskodjon. 
A szakfeladat éves átlagos statisztikai állományi létszáma ne haladja meg a 
0,33főt. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során a határozat 1.-2. pontjainak érvényesülé-
séről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a bizottsági üléseken az írásos előterjesztéshez előterjesztői módosító indítványt 
nyújtott be, mely szerint a szociális koordinátor foglalkoztatásához 2013. február 15. napjától kérte 
a  testületi  jóváhagyást.  Az  erre  vonatkozó  módosító  indítvány  támogatását  kérte  a  Képviselő-
testülettől.  Kérte,  aki  a  módosító  indítvánnyal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A  szavazást 
követően megállapította, hogy 
 
Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

21/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2013.  évi 
költségvetést  megalapozó javaslatra  vonatkozó előterjesztést  és  az előterjesztői  módosító 
indítványról alábbi határozatot hozta:



1. A Képviselő-testület  támogatta  azt  a  módosító  indítványt,  mely  alapján  a 
2013. évi költségvetésben a 901 502 számú szakfeladaton a szociális koordi-
nátor foglalkoztatására 2013. február 15. napjától kerüljön sor.

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte  a  közművelődési  intézmények,  közösségi  színterek  elnevezésű  szakfeladaton  tervezett 
álláshelyek  jóváhagyását.  Kérte,  aki  a  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A szavazást 
követően megállapította, hogy 

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

22/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségve-
tést megalapozó javaslatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 910 502 számú, közművelődési intézmények, közössé-
gi színterek elnevezésű szakfeladaton történő személyi juttatás és munkaadó-
kat terhelő járulékok kiemelt előirányzat tervezését a 2012. december - 2013. 
november havi illetményekre kiterjedően 1 fő teljes munkaidős takarítói, va-
lamint a 2012. december - 2013. január havi művelődésszervezői illetmény 
figyelembe vételével veszi tudomásul.

2. A Képviselő-testület a 910 502 számú szakfeladaton történő személyi juttatás 
és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat tervezését a 2013. feb-
ruár - 2013. november havi illetményekre kiterjedően 1 fő heti 20 órás rész-
munkaidős szociális koordinátor, és a 2013. március  - 2013. november havi 
illetményekre kiterjedően 1 fő heti 25 órás ifjúsági koordinátor munkakör fi-
gyelembe vételével veszi tudomásul.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során az önkormányzat 910502 számú szakfel-
adat engedélyezett nyitó létszám 2 fővel történő tervezéséről gondoskodjon, 
mely 2013. február 1-től 14-ig  1 főre csökken, február 15-től 2 főre nő és 
március 1-től további 1 fővel nő. A szakfeladat éves átlagos statisztikai állo-
mányi létszáma ne haladja meg a 2,06 főt. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítése során a határozat 1.-3. pontjainak érvényesülé-
séről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

7. napirendi pont
Javaslat az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Véleményező bizottságként 
kérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.



Tóth József
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot, s annak mellékletét képező 2013. évi közbeszerzési tervet.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés?

Tóth József
Megkérdezte, hogy mekkora az esély arra, hogy lesz is eredménye az ivóvíz pályázatnak?

Lehota Vilmos
Abban  az  esetben,  ha  március  21-ig  (2011.  szeptember  21-től  számított  18  hónapon  belül)  a 
pályázat benyújtásra kerül, akkor van esélye annak, hogy a kivitelezésre vonatkozó támogatást az 
önkormányzat megkapja.  

Tóth József
Az előkészítés költségeit miből lehet fedezni.

Lehota Vilmos
Az előkészítésre támogató okirat szerint 19 750 000 forintos nettó költség van. Ennek 85%-át fedezi 
a  megítélt  KEOP  támogatás,  15%-át  az  EU  Önerő  Alap  támogatja.  Tehát  teljes  egészében 
támogatott projektről van szó. Saját költség volt az engedélyezési dokumentációk mellé szükséges 
tulajdoni  lapok és  helyszínrajzok igazgatási  szolgáltatási  díja,  mely 150 000 forint  körüli  tétel. 
Ennek elszámolásba történő bevonását is ígérte a projektmenedzser.

Megkérdezte,  hogy  a  2013.  évi  közbeszerzési  tervvel  kapcsolatban  van-e  további  kérdés, 
hozzászólás, vélemény? További hozzászólás nem lévén kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

23/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi közbeszerzési terv 
elfogadására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét a ha-
tározat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.

2. A képviselő-testület  felhívja a polgármestert,  hogy az elfogadott  közbeszerzési  tervet - a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
előírásnak eleget téve - honlapján közzétegye.

Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



8. napirendi pont
Javaslat a közszolgálati tisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező célok 

meghatározására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést a mellékletekkel együtt minden képviselő megkapta. Véleményező 
az Ügyrendi Bizottság volt. Megkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági álláspontot.

Tóth József
Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta. 

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

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

24/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a  köztisztviselői  teljesít-
mény-követelményének alapját képező célok meghatározására irányuló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta:

1) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal köztisztvise-
lői részére 2013. évre az egyéni teljesítménykövetelmények alapjaként az alábbi szervezeti 
célokat határozza meg:
a) A pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése, az önkormányzat számára ked-

vező pályázatokhoz döntés előkészítése, határidőn belüli pályázat benyújtása, valamint 
a nyertes pályázat lebonyolítása.

b) A folyamatban lévő beruházási pályázat lebonyolításában való közreműködés.
c) A folyamatosan változó jogszabályi környezet figyelemmel kísérése és az ebből adódó 

feladatok végrehajtása. 
d) A Képviselő-testületi, illetve bizottsági ülések színvonalas előkészítése. A Képviselő-

testület munkatervében szereplő napirendek határidőben történő előkészítése. A megal-
kotott rendeletek érvényesülésének figyelemmel kísérése, a hozott határozatok időbeni 
végrehajtása. 

e) A 2013. évi közfoglalkoztatás eredményes szervezése és lebonyolítása
f) A járási hivatalok kialakításához és működéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása. 
g) A járási hivatalok kialakításához fűződő változás után képviselő-testületi, polgármeste-

ri, jegyzői hatáskörbe tartozó szociális hatáskörökből eredő munkaköri feladatok ma-
gas színvonalú ellátása.

h) Az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetésének  végrehajtása  során  az  önkormányzat 
gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, biztosítva a gazdál-
kodás szabályszerűségét.

i) Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralékok csökkentése, a 
behajtások hatékonyságának növelése.

j) Az ügyintézési határidő pontos betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, felvilá-
gosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának további emelése.



2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző 2013. évi egyéni teljesítmény-
követelményét határozza meg, és arról a képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő: folyamatos

a 2/ pont tekintetében a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

   Kósa Erzsébet Anikó jegyző

9. napirendi pont
Javaslat háziorvosi és iskola-egészségügyi feladat-ellátási szerződés megkötésére

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést a mellékletekkel együtt minden képviselő megkapta. Hozzáfűzte, 
hogy Dr. Schidt György azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy amíg nem kap a Magyar Orvosi 
Kamara  jogászától  visszaigazolást  a  szerződéssel  kapcsolatban,  amíg  a  MOK  jogásza  nem  ad 
választ  a  benne megfogalmazódott  kérdésekre,  addig a Képviselő-testület  a  döntést  halassza el. 
Kérte a Szociális- és Gyámügyi Bizottság - mint véleményező bizottság - elnökét, hogy ismertesse a 
bizottsági álláspontot. 

dr. Zimonyi Károly
Elmondta, hogy a háziorvos felvetéséről a bizottság tagjai a bizottsági ülésen értesültek. A bizottság 
álláspontja  szerint  a  feladat-ellátási  szerződés  a  következő ülések  valamelyikére  kerüljön  ismét 
napirendre tűzésre,  amikor  ismertté  válik  a  MOK jogászának a  véleménye,  és  az előkészítők a 
háziorvossal az egyeztetést lefolytatták. 

Lehota Vilmos
Javaslatot tett a bizottsági vélemény alapján, hogy a Képviselő-testület a 2013. február 14-i ülésre 
halassza el döntését, és a háziorvos módosító javaslatait írásban küldje meg. Kérte, aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

25/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  háziorvosi  és  iskola-
egészségügyi  feladat-ellátási  szerződés  megkötésére  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi és iskola-egész-
ségügyi  feladat-ellátási  szerződés  megkötésére  vonatkozó  döntéshozatalt  a  2013. 
február 14-i ülésére elhalasztotta.

2) A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy kérje fel a szerződő felet, hogy 
a feladat-ellátási szerződés tervezetéhez kapcsolódó módosítási javaslatait írásban 
küldje meg az önkormányzat részére. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

Szabó Gyula képviselő elhagyta a termet 1600-kor.



10. napirendi pont
Javaslat az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működési formájára

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  napirendi  ponthoz  tartozó  előterjesztést  valamennyi  képviselő  megkapta,  a 
bizottságok üléseiken azt megvitatták. Kérte, hogy a bizottságok elnökei ismertessék a bizottsági 
álláspontokat. 

Tóth József
Az Ügyrendi  Bizottság  a  napirendi  ponthoz  készített  mindkét  előterjesztésben  megfogalmazott 
határozati javaslatokat elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére.

dr. Zimonyi Károly
A Szociális- és Gyámügyi Bizottság is elfogadásra javasolta az előkészített határozati javaslatokat. 

Szegedi Csaba
A Pénzügyi Bizottság is mind a 4 határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  a  Nonprofit  Kft  működési  forma  elvetéséről  szóló  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

26/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált Közösségi Szol-
gáltató Tér működési formájára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működéséhez 
nem alapít nonprofit korlátolt felelősségű társaságot.

A határozat végrehajtást nem igényel. 

Lehota Vilmos
Az intézményalapítás 2013. március 31-ig történő felfüggesztésére vonatkozó javaslat támogatását 
kérte  a  Képviselő-testülettől.  Kérte,  aki  a  határozati  javaslatban  foglaltakkal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

27/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált Közösségi Szol-
gáltató Tér működési formájára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 292/2012. (XII. 13.) számú határozat végrehajtását 2013. március 31. 
napjáig felfüggeszti.

Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a következő határozati javaslat az álláshelyek meghatározásáról szól az előzőekben 
már tárgyalt február 15-ei határidő módosítással.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy egy új épületet hoztak létre. Emlékeztetett arra, hogy volt az elmúlt időszakban 
olyan  megoldás,  hogy  a  kulturális  feladatokat  művelődésszervező  nélkül  oldotta  meg  az 
önkormányzat.  Ezt  követően  hoztak  döntéseket  arra,  hogy  a  feladatellátás  teljes  munkaidős 
foglalkoztatással legyen megoldva. A jelenlegi megoldással a teljes munkaidő most is megvalósul, 
hiszen a két koordinátor összmunkaideje meghaladja a 40 órát. Ugyanakkor úgy véli, megérne még 
egy próbálkozást az, hogy ezen túl megpróbálják a korábbi napi 8 órás álláshelyet betölteni vagy 
ezzel  a  megoldással,  vagy mással.  A korábbi  művelődésszervezői  kinevezés  is  annak tudatában 
történt meg, hogy ezt az IKSZT pályázatot az önkormányzat megnyerte. Bízik benne, hogy a most 
előterjesztett javaslat is megoldás lesz a kulturális feladatok ellátásra. 

Lehota Vilmos
Kérte, aki egyetért az előterjesztéshez kapcsolódó módosító indítvánnyal, mely szerint a szociális 
koordinátori  álláshely  meghatározása  2013.  február  15-től  történjen,  kézfelemeléssel  jelezze.  A 
szavazást követően megállapította, hogy 

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

28/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  az  Integrált  Közösségi 
Szolgáltató Tér működési formájára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület támogatta az előterjesztői módosító indítványt, mely szerint az önkor-
mányzat a szociális koordinátort 2013. február 15-étől foglalkoztassa, s döntéseit ennek fi-
gyelembe vételével hozza meg.

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  egyetért  az  ifjúsági-  és  a  szociális  koordinátori  álláshelyre  vonatkozó  módosított 
határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

29/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált Közösségi Szol-
gáltató Tér működési formájára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 2013. évi működését 2013. ápri-
lis  1-i  hatállyal  önállóan  működő intézmény létrehozásával  tervezi.  A leendő  intézmény 
törzskönyvi  nyilvántartásba vétele  érdekében az IKSZT címbirtokosi  okiratában rögzített 
feladatok ellátása, az intézményalapítás koordinálása érdekében - a személyi kérdésekben 
hozott döntések alapján - intézményvezetői megbízást ad.



2. A Képviselő-testület az IKSZT címbirtokosi okiratban foglalt szociális koordinátori és ifjú-
sági koordinátori feladatok ellátásához a 910 502 számú szakfeladaton 2 fő részmunkaidős 
közalkalmazotti álláshelyet biztosít. A szociális koordinátori munkaköri feladatok ellátását - 
2013. február 15-től április 30-ig, határozott idejű, heti 20 órás, részmunkaidős közalkalma-
zotti jogviszony keretében, az ifjúsági koordinátori munkaköri feladatok ellátását - 2013. 
március 1-től  április 30-ig, határozott idejű, heti 25 órás, részmunkaidős közalkalmazotti 
jogviszony keretében történő kinevezéssel biztosítja. A két munkakör május 1-től történő be-
töltése érdekében az irányadó jogszabályok és határidők betartásával pályázati felhívást tesz 
közzé a 2013. évi költségvetés elfogadását követően. 

3. A Képviselő-testület a könyvtári feladatellátás személyi feltételeit az önállóan működő intéz-
mény alapításáig a 910 123 számú szakfeladaton 1 fő részmunkaidős közalkalmazott foglal-
koztatásával biztosítja úgy, hogy a közalkalmazott heti munkavégzési kötelezettsége 2013. 
február 28-ig továbbra is heti 8 óra, március 1-től április 30-ig heti 15 óra.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott munkakörök 
betöltése érdekében személyi javaslatokat dolgozza ki és terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
A napirendi  ponthoz  tartozó  utolsó  határozati  javaslat  támogatásával  az  ifjúsági  koordinátori 
álláspályázat  felhívásának  közzétételéhez  kért  támogatást.  Kérte,  aki  a  határozati  javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

30/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ifjúsági koordinátori mun-
kakör betöltésére pályázati felhívás közzétételére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hoz-
ta:

1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mel-
léklete szerinti ifjúsági koordinátori munkakör - 2013. március 1-től 2013. 
április 30-ig tartó időszakra, heti 25 órás, részmunkaidős közalkalmazotti 
jogviszony keretében - történő betöltésére pályázati felhívást tegyen közzé.

Határidő:   értelemszerűen
Felelős:      polgármester    

11. napirendi pont
Cucina Italiana Kft. bérleti díj csökkentés iránti kérelme

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést a mellékletekkel együtt minden képviselő megkapta. Megkérte a 
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a véleményező bizottság álláspontját.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a bizottság a „B” variáció szerinti határozat javaslat elfogadását támogatta.



Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat. Hozzászólás 
nem lévén kérte, aki a „B” variáció szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
A szavazást követően megállapította, hogy 

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

31/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Cucina Ital-
ina Kft. bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:
 

1.     A képviselő-testület elutasítja a Cucina Italiana Kft. bérleti díj elengedésére 
irányuló kérelmét elutasítja.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Cucina Italia-
na Kft képviselőjét tájékoztassa.

Határidő: 2013. január 31. 
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

12. napirendi pont
Tájékoztató a 2013. évi kulturális programtervről

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a képviselők megkapták az összeállított programtervet. A bizottsági tárgyalások 
során a Pénzügyi Bizottság kérte a 2012. évi számszaki adatok testületi ülésen történő ismertetését, 
melyre felkérte a jegyzőt. 

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy a bizottsági ülésen az apparátus azt a feladatot kapta, hogy mutassa ki, hogy a 
2012-es  év  során  a  kulturális  feladatellátás  milyen  költségvonzattal  járt.  A művelődésszervező 
beszámolója  alapján  az  I.  félévi  kiadás  600.523  Ft  volt,  bevétel  33.900,-  Ft-os  összegben 
realizálódott. A második félév kiadásainak összege 2.555.364,- Ft volt, mellyel szemben 741.950,- 
Ft bevétel teljesült. A bevételek és kiadások közti különbözet 2.380.037,- Ft. 

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a számok ismeret nélkül a Pénzügyi Bizottság 3.000.000,- Ft kiadással szemben 
500.000,- Ft bevételre tett javaslatot a 2013. évi kulturális programok megvalósítására. 

Tóth József
Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot tovább tárgyalásra javasolta. 

dr. Zimonyi Károly
A Szociális-  és Gyámügyi  Bizottság az ülésén a Pénzügyi  Bizottság állásfoglalását  ismerve azt 
támogatta. 

Lehota Vilmos
Megfogalmazta a határozati javaslatot, mely szerint 3 millió forintos költséggel és fél millió forintos 
bevétellel  lehet  tervezni  a  2013-as  esztendő  kulturális  költségvetését.  Kérte,  aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy  



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

32/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi kultu-
rális programtervet és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 2013. évi kulturális programok fedezeteként 500 e Ft be-
vételi előirányzat mellett 3.000 eFt kiadási előirányzat tervezését hagyja jóvá az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,  hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében az 1. pontban meghatározott keretösszegeket eredeti előirány-
zatként tervezze.

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

Szabó Gyula képviselő 17:10-kor visszatért a tanácsterembe.

13. napirendi pont
Javaslat a Rendezvényház használati szabályzatának jóváhagyására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést a mellékletekkel együtt minden képviselő megkapta. Kérte, hogy a 
napirend előterjesztéséről az Ügyrendi Bizottság álláspontját a bizottság elnöke ismertesse.

Tóth József
Bejelentette, hogy a bizottság a szabályzat tervezetét tovább tárgyalásra javasolta. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az apparátus a következő testületi ülésre, 2013. február 14-re előkészíti a kulturális 
rendelet felülvizsgálatát. A rendelet felülvizsgálatával egy időben célszerű elfogadni a beterjesztett 
szabályzatot,  mert  a  teljes  koherencia  akkor  lesz  biztosítható.  Az  ülésen  elhangzott  további 
javaslatok így a használati  szabályzat  szövegezésébe még beépíthetők lesznek.  Az elhangzottak 
alapján -  a  határozati  javaslatnak megfelelően -  kérte  a  végleges  elfogadás  további  halasztását. 
Megkérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e további kérdés, észrevétel, javaslat. 

Tóth József
Megkérdezte, hogy a rendezvényház emeleti szintjének teherbírásáról mit lehet tudni? 

Lehota Vilmos
Válaszában elmondta, hogy a jelenlegi sportolási típusnak a teherbírás teljes mértékben megfelel. 
Arra  semmiképpen  nem  felel  meg,  hogy  egy  40  fős  aerobik  tanfolyamon  egyszerre  ugráljon 
mindenki. Birkózásra, küzdősportra például 4 pár esetén alkalmas. A födém felső rétege még nincs 
kialakítva. A vizes blokkok kialakítására a jövőben kerül majd sor, a csővezetékek elhelyezése után 
lehet majd befejezni. A szövegezést majd pontosítani lehet, hogy milyen sportok végezhetők ott. 

Tóth József
Megkérdezte, hogy a beépített gerenda jelent korlátot?



Lehota Vilmos
A gerenda megfelelő, a repedések száradási repedések. Maga a vasalt vasbeton födém a korlátozó 
tényező, aminek a zsaluzata alulról az acél trapézlemez. 

Tóth József
Nem tartotta kizártnak, hogy idővel ez a funkció áthelyezésre kerüljön, hiszen az önkormányzatnak 
lesz több helyisége.

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

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

33/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendezvényház 
használati szabályzatára vonatkozó tervezetet és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Rendezvényház használati szabályzatának elfogadását el-
halasztja a 2013. február 14-i ülésére.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Rendezvényház használati 
szabályzatának tervezetét a februári ülésre egészítse ki az addig beérkező képvi-
selői javaslatokkal. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

14. napirendi pont
Tájékoztatás a Gombai Polgárőr Egyesület által - felhalmozási célú támogatás elszámolásával 

egy időben - benyújtott beadványról, és az együttműködési megállapodás módosításának 
kezdeményezéséről

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  a  mellékletekkel  együtt  minden  képviselő  megkapta. 
Véleményező bizottság a Pénzügyi Bizottság volt. Kérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági 
álláspontot.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  pénzügyi  bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatokat 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testület részére. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény. További hozzászólás nem lévén 
kérte, aki az Egyesület elszámolását elfogadja, valamint hozzájárul a felhalmozási célú támogatási 
szerződés módosításához, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 
.
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  7  igen szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:



34/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Gombai 
Polgárőr Egyesület által benyújtott tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Gombai Polgárőr Egyesületnek a tele-
pülés közbiztonsága érdekében kifejtett tevékenységéért és támogatja az előter-
jesztett akciótervben foglaltak megvalósításában.

2. A Képviselő-testület a 900.000,- Ft felhalmozási célú támogatás elszámolását át-
tekintve azt 849.600,- Ft összegben elfogadta és a támogatásból fel nem használt 
50.400,-  Ft visszafizetésétől eltekint azzal,  hogy azt - a támogatási  szerződés 
módosításával - működési célú támogatás jogcímen biztosítja az Egyesület ré-
szére.

3. A Képviselő-testület a Gombai Polgárőr Egyesület részére - a benyújtott akció-
tervben részletezett feladatok végrehajtása érdekében - az önkormányzat 2013. 
évi költségvetésében 300.000,- Ft működés célú támogatást biztosít. 

4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 3. pontban meghatározott 
támogatást az önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzataként tervezze 
be.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Gombai Polgárőr 
Egyesületet tájékoztassa.

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

Lehota Vilmos
Kérte, aki az önkormányzat és a Gombai Polgárőr Egyesülettel kötendő megállapodás támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

35/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgár-
őr Egyesület együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát és az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a  Gombai  Polgárőr  Egyesülettel  kötött  együttműködési 
megállapodást  felülvizsgálva  felhatalmazza a  polgármestert,  hogy a  határozat 
mellékleteként elfogadott megállapodást Gomba Község Önkormányzata képvi-
seletében aláírja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Gombai Polgárőr 
Egyesületet tájékoztassa.

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

15. napirendi pont
Tájékoztatás területbérleti szándékról

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  a  mellékletekkel  együtt  minden  képviselő  megkapta. 
Véleményező bizottság a Pénzügyi Bizottság volt. Kérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági 
álláspontot.



Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  bizottság  a  kérelmező  legutóbbi  hasonló  tartalmú  kérelmének  elbírálásával 
egyezően most is támogatta a terület bérbeadást. Arra kérik a polgármestert, hogy a területek úgy 
kerüljenek meghatározásra, hogy minél kevesebb számú, egymáshoz közeli ingatlan legyen érintett 
a bérbeadással. A bizottság a szerződéskötést 1 éves időtartamra, 3 Ft/m2 áron bérleti díj ellenében 
javasolja. 

Lehota Vilmos
Elmondta, amennyiben a kérelmező elfogadja ezt a konstrukciót, akkor a következő testületi ülésre 
előkészítik a bérelhető vagy bérbe adható területek meghatározására vonatkozó előterjesztést.

Szegedi Csaba
Úgy vélte, amennyiben a képviselő-testület határozatban rögzíti a bérbeadási szándékot, akkor a 
bérelhető  terület  meghatározásához  nem  szükséges  ismételt  testületi  döntés.  Javasolta,  hogy  a 
tavaszi bejáráskor ezeket a területeket is tekintse meg a Képviselő-testület. 

Szabó Gyula
Megjegyezte,  hogy nem világos  előtte  a  bérlő  szándéka,  hiszen  az  érintett  területek  cserjések, 
gazosak. Azokon egy év alatt gazdálkodást nem igazán lehet megvalósítani. Azt sem érti, hogy a 
testület  által  meghatározott  feltételekkel  nem  volt  megfelelő  a  2000  m2-es  terület  bérbeadása, 
milyen indíttatása lehet az idén az 5000 m2-es bérleti szándéknak. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a tavalyi határozat is rögzítette a bérleti jogviszony kereteit. A kérelmező az elmúlt 
évben azt nem fogadta el, így szerződéskötésre nem került sor. Az elhangzott javaslat alapján kérte, 
aki egyetért a bérletbe kért 5000 m2 területű, egyeztetés alapján meghatározott ingatlanok 1 éves 
időtartamú, 3 Ft/m2 bérleti díj ellenében történő haszonbérbe adással,  kézfelemeléssel jelezze. A 
szavazást követően megállapította, hogy 

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

36/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Földváriné Tábor-
hegyi Zsuzsanna tetepusztai ingatlan bérlemény iránti kérelmét és az alábbi határozatot 
hozta:

1. A Képviselő-testület  Földváriné Táborhegyi Zsuzsanna részére az általa megje-
lölt helyrajzi számú tetepusztai zártkerti ingatlanok közül - soron következő 
ülésen hozott döntés alapján kijelölt -  megközelítően  5000 m2  területű ingat-
lant egy éves időtartamra   3 Ft/m2 összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



16.   napirendi pont  
Tájékoztatás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján hatályát 

vesztett önkormányzati rendeletekről

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést a mellékletekkel együtt minden képviselő megkapta. Megkérdezte, 
hogy van-e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén kérte, aki a tájékoztatót 
elfogadja,  és  a  rendelettár  karbantartásának  határozatba  foglalásával  egyetért,  kézfelemeléssel 
jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

37/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  jogalkotásról  szóló 
2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján hatályát vesztett önkormányzati rendeletekről szóló 
tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  elfogadta a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
rendelkezései alapján hatályát vesztett önkormányzati rendeletekről szóló tájé-
koztatót.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelettárban a 
szükséges módosításokat végezze el.

Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

17. napirendi pont
Javaslat az integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az  előterjesztést  a  mellékletekkel  együtt  minden  képviselő  megkapta.  Kérte  a 
véleményező bizottságok elnökeit a kialakított bizottsági álláspontok ismertetésére. 

Tóth József
Ismertette, hogy az ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az első határozati javaslatot 
támogatta. Az alpolgármesteri és bizottsági tagok feladatául kitűzött határozatokat abban az esetben 
támogatja, ha ezt a bizottságok vállalják. Megjegyezte azt is, hogy az ügyrendi bizottság bizonyos 
feltételek mellett  tudja  vállalni  a  bizottságot  érintő,  határozatban szereplő feladat  végrehajtását. 
Amennyiben a Képviselő-testület nem biztosít pénzügyi fedezetet a terület rehabilitációhoz, akkor 
az elképzelések csak tervek maradnak. A gyakorlati  megvalósítás  pénz nélkül lehetetlen.  Azt is 
tudomásul kell venni, hogy ahhoz az összeghez, melyet így leköt a testület, hosszabb ideig nem 
tudnak  hozzányúlni.  Csak  akkor  van  értelme  ezzel  a  problémával  foglalkozni,  ha  a  testület 
megfelelő pénzösszeget biztosít hozzá.

dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  első  határozati  javaslatot  támogatta,  a 
további négyet közös feladatvállalás esetén támogatta.  



Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati  javaslatokat 
elfogadásra javasolta. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy az Ügyrendi Bizottság tesz-e javaslatot a tervezett döntés módosítására, mellyel 
együtt  biztosítékot  lát  arra,  hogy a  bizottság  javaslata  nem vész  kárba.  Szükségesnek  látja-e  a 
bizottság, hogy ne csak az kerüljön a határozatban rögzítésre, hogy elkészíti a beavatkozási tervet, 
hanem indokoltnak tartja-e valamilyen költségvetési fedezet megjelölését is? 

Tóth József
Bizottsági  szintű  javaslatot  nem  tudott  megfogalmazni,  de  elmondta,  hogy  úgy  vélte,  hogy  a 
testületnek kell döntést hozni, hogy egy megfelelő összeget tud-e biztosítani. Az összeg mértékét 
azonban csak akkor látja meghatározhatónak, ha az ingatlanok teljes körű felmérése megvalósul. 
Ekkor lehet meghatározni azt az ésszerű határt, ameddig vételárral el lehet menni. A költségekbe be 
kell számítani az esetleges kisajátítás költségeit is.

Lehota Vilmos
Kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy az aljegyző a terület felmérése vonatkozóan készített 
számítást. A 13 ingatlan teljes területe 3481 m2.

Tóth József
Véleménye szerint  az ingatlanok egyenkénti  értékelése a mérvadó. Nem fontos az egész terület 
egyszerre akár megvásárolni.  Az egyes területrészek között aránytalanságok vannak. Nem tudja, 
hogy jogilag hogyan valósulhat meg az elképzelés vásárlással, kisajátítással, vagy elbirtoklással.

Lehota Vilmos
Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, javaslat. 

Szegedi Csaba
Véleménye szerint ez egy próbálkozás. Kérdés, hogy a műhelymunka eredményre vezethet-e. Úgy 
vélte,  hogy egy 7 fős testület  valamennyi  felmerült  kérdésben tud gondolkodni  akár  informális 
keretek között. Tekintettel arra, hogy ez a felkérés a bizottságok felé megfogalmazásra került, ennek 
megpróbálnak eleget tenni. Kicsit túlzónak tartja a feladatok ilyen mértékű tagolását, de meg kell 
próbálni. 

Lehota Vilmos
Kérte  a  képviselők  javaslatait,  hogy  hogyan  lehet  az  Ügyrendi  Bizottság  feladat  végrehajtását 
támogatni. 

Tóth József
Úgy gondolta, hogy közösen meg kellene határozni, hogy mekkora összegre lenne ahhoz szükség, 
hogy  érdemes  legyen  a  megoldásba  belekezdeni.  A  felmért  négyzetméterre  vonatkozóan 
megismételte, hogy az adott ingatlanoknak eltérő tulajdonságai vannak. Amíg nem kerül felmérésre 
az  ingatlantulajdonosok véleménye,  hozzáállása,  addig  nem tudnak  az  ügyben  lépni.  A testület 
felelőtlensége lenne egy összeget meghatározni. Előbb be kell szerezni a szükséges információkat, 
és akkor kerüljön a testület elé, amikor már meghatározható az összeg az egyes ingatlanok eltérő 
tulajdonságai alapján. 

Lehota Vilmos
Javasolta,  hogy  a  határozati  javaslat  kerüljön  olyan  módon  módosításra,  hogy  az  Ügyrendi 
Bizottság felkérése úgy történjen meg, hogy a tervet március 21-ig akkor kell  elkészíteni,  ha a 



február 14-i ülésre a bizottság valami kalkulációt le tud tenni. A következő ülésen döntsön arról a 
testület,  hogy a nagyságrendi fedezet hozzárendelést  reálisnak tartja-e.  Megjegyezte,  hogy ezt a 
tervet nem feltétlenül az idei költségvetésnek kell tartalmazni, ez akár egy hosszabb folyamat is 
lehet. A beavatkozási tervet mindenképpen el kellene idén fogadni, hogy a lépések mindenképpen 
rögzítésre kerüljenek. 

Tóth József
A felvetést jónak tartotta, de mindenképpen függ a végrehajtás attól,  hogy a hivatalban ennek a 
munkának a segítésre milyen kapacitás áll rendelkezésre. 

dr. Veres Ildikó
Véleménye  szerint  az  értékmeghatározáshoz,  az  ingatlanok  egyenkénti  számbavételéhez 
mindenképpen  szükséges  a  jelenleg  keresőképtelen  állományban  lévő  köztisztviselő  munkába 
történő visszatérése, hiszen az értékeléshez, az esetleges szükséges fedezet meghatározásához az ő 
ismereteire az előkészítő munkában mindenképpen szükség van.  

Tóth József
Megkérdezte  az  Ügyrendi  Bizottság tagjait,  hogy az  elhangzottak  számukra  elfogadhatóak-e.  A 
tagok visszajelzése alapján a javaslatot a bizottság nevében elfogadta. 

Lehota Vilmos
Az elhangzottak alapján a 3. határozati javaslathoz azt a kiegészítést tette, hogy a beavatkozási terv 
a 2. pontja legyen a határozatnak. Az 1. pontja egy javaslat, vázlat összeállítása legyen, melyhez 
társulni kell a Képviselő-testület fedezetrendelési szándéka. 

Szegedi Csaba
Véleménye  szerint  bármely  feladathoz  feltételt  rendelni  nincs  értelme.  Ez  egy  felkérés, 
véleményeken  túl  a  bizottsági  tagok  sem tudnak  mást  tenni.  A testületi  munkát  e  témakörben 
sikeresebbnek tartaná.

Tóth József
Emlékeztetett  arra,  hogy a  testület  már  2003-ban elkezdett  foglalkozni  a  Papárkai  településrész 
rehabilitációjával. A tervezett lépéseket fel lehet mérni, azok egymásutániságát lehet rögzíteni. De 
gyakorlati munkát csak az általa elmondott feltételekkel lehet végezni, hiszen az elmúlt 10 év alatt 
nem sikerült előre lépni a dologban. Csak akkor van értelme az egész dolognak, ha pénzt rendelnek 
hozzá, de ez a pénz lekötött pénz lesz, amihez nem bírnak hozzányúlni. 

Tasi Péter
Emlékeztetett, hogy a 2003. évi felvetés arra koncentrált, hogy hogyan tudnának ingatlanrészeket 
megszerezni,  melyeket  közterületté  tudnának  nyilvánítani.  Elmondta  továbbá,  hogy  a 
vállalkozásfejlesztési  koncepció  kidolgozását  elkezdte.  Az  ötleteit  papírra  vetette,  de  a  konkrét 
javaslatok  tekintetében  kérdésként  merült  fel  benne,  hogy  mihez  van  jogalapja.  A bizottságok 
felkérései  nem  komplett  tervek  készítésére  irányulnak.  Inkább  annyit  jelent,  hogy  kisebb 
csoportokban kezdenek el gondolkodni. A Papárka esetében valószínű, hogy ingatlan vételt jelent, 
amiben egyet ért Tóth Józseffel, hogy ha csak az ingatlanvételt tekinti, az kidobott pénz mindaddig, 
amíg  a  teljes  nem az  önkormányzaté.  Ezt  azonban  inkább  hosszú-,  mint  középtávnak  értékeli. 
Számára a Szőke Ferenc utcai társasház is problémás terület.  

Tóth József
A nehézséget elsősorban a gazdasági helyzet okozza. 7-8 évvel ezelőtt kellett volna ebben elindulni. 
Véleménye szerint erőltetni kellene az önkormányzati ingatlanok eladását. Akkor van ennek értéke, 
ha nemcsak venni tud az önkormányzat, hanem eladni is. 



Lehota Vilmos
A javaslatok  az  ITS-re  épülnek.  A munkát  valahol  el  kell  kezdeni  véleménye  szerint.  További 
hozzászólás nem lévén kérte, aki az első határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A 
szavazást követően megállapította, hogy 

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

38/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az integrált település-
fejlesztési stratégia áttekintéséről és ellenőrzéséről beterjesztett javaslatot és az alábbi hatá-
rozatot hozta.

1. A Képviselő-testület a 2007-ben elfogadott, illetve 2009-ben felül-
vizsgált és módosított integrált településfejlesztési stratégiát válto-
zatlan tartalommal alkalmazza. 

2. A Képviselő-testület a beruházási terv elfogadását a 2013. május 
30-án megtartásra kerülő ülésének napirendjére tűzi.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégia beavatkozásaira vonatkozó megvalósítási 
sorrendjének tervét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Határidő: 1. és 2. pontokban foglaltakra értelemszerűen

3. pontban foglaltakra 2013. március 21.

Lehota Vilmos
A Kenyeres-kert bővítésére vonatkozó határozati javaslat támogatását kérte a képviselőktől. Kérte 
aki  a  döntési  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A szavazást  követően  megállapította, 
hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

39/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a beruházási terv ösz-
szeállítására beterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Kenye-
res-kert bővítésére, épületek, építmények és létesítmények elhelye-
zésére vonatkozó javaslatát készítse el és terjessze a Képviselő-tes-
tület elé. 

Felelős: Pénzügyi Bizottság
Határidő: 2013. március 21.



Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a 3. határozati javaslat módosítását korábban már megfogalmazta, mely szerint  a 
beavatkozási terv a 2. pontja legyen a határozatnak. Az 1. pontja egy javaslat, vázlat összeállítása 
legyen  a  2013.  február  14-i  ülésre.  Kérte,  aki  a  módosított  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

40/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a beruházási terv ösz-
szeállítására beterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület  megbízza  az  Ügyrendi  Bizottságot,  hogy a 
február 14-i ülésre készítsen egy vázlatot, mely alapján a további 
feladat kijelölésre kerülhet. 

2. A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a Papár-
kai  településrész-rehabilitáció beavatkozási  tervére vonatkozó ja-
vaslatát készítse el és terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: Ügyrendi Bizottság
Határidő: 2. pont tekintetében 2013. március 21.

Lehota Vilmos
A vállalkozásfejlesztési programra vonatkozó 4. határozati javaslat támogatását kérte a Képviselő-
testülettől. Kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően 
megállapította, hogy 

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

41/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a beruházási terv ösz-
szeállítására beterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület  felkéri  az alpolgármestert,  hogy a Vállalko-
zásfejlesztési programra vonatkozó javaslatát készítse el és terjesz-
sze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: Tasi Péter alpolgármester
Határidő: 2013. március 21.

Lehota Vilmos
A lakossági közvélemény-kutatásra vonatkozó 5. határozati javaslat támogatását kérte a Képviselő-
testülettől. Kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően 
megállapította, hogy 



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

42/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a beruházási terv ösz-
szeállítására beterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület felkéri az Szociális és Gyámügyi Bizottságot, 
hogy a beruházási terv lakossági véleményezésére javasolt közvé-
lemény-kutatási kérdőívet készítse el és terjessze a Képviselő-tes-
tület elé. 

Felelős: Szociális és Gyámügyi Bizottság
Határidő: 2013. március 21.

E/1. napirendi pont
Békési Norbert ajánlata - Szemere Huba utcai ingatlanvásárlási szándék

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  a  melléklettel  együtt  minden  képviselő  megkapta.  Kérte  a 
véleményező bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a kialakult bizottsági véleményeket. 

Tóth József
Ismertette,  hogy az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  azt  javasolta,  hogy a 
további 2/8-ad tulajdoni hányadra vonatkozóan is kérjen nyilatkozatot az értékesítési szándékra. 

dr. Zimonyi Károly
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság az előterjesztést tovább tárgyalásra javasolta a 
Képviselő-testület részére.

Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  is  azt  a  javaslatot  tette,  hogy az  ingatlan  2/8  tulajdoni 
hányadára tekintettel  is  keressék meg a tulajdonost,  hogy mi  a  szándéka.  A tulajdonos által  írt 
levélben rögzített vételáron nem javasolták a 6/8-ad tulajdoni hányad megvásárlását. Arra azonban 
javaslatot tett a bizottság, hogy egyéb behajtási út kizárása esetén terheljék az ingatlanra a Jókai 
utcai bérleti jogviszonyból fennmaradó tartozás összegét. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a bizottsági üléseken az is elhangzott, hogy a hivatal keresse meg Békési Norbertet, 
hogy nyilatkozzon az ingatlanra tartozásként jelenleg bejegyzett terhek, valamint a biztosítási per 
jelenlegi állásának vonatkozásában.  Arra tett javaslatot, hogy az előterjesztésben megfogalmazott 
döntési  alternatívák  elvetése  mellett  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatát  fogadják  el,  mely  szerint 
egyrészt  a  Képviselő-testület  az  ingatlanra  vonatkozóan  további  információkat  kérjen  Békési 
Norberttől,  másrészt  a  bérleti  jogviszonyból  származó  hátralékos  összeg  behajtására  tegyen  az 
apparátus intézkedést. 

Kérte, aki a további információkérésre vonatkozó határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel 
jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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



43/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Békési Norbert nyilat-
kozata alapján a Gomba, Szemere Huba utca 7. sz. alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Gomba, Szemere Huba utca 7. szám alatti ingatlanra vo-
natkozó, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terhek tényleges értékéről, valamint 
a biztosítási per állásáról további információt kér.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy keresse meg Békési Norber-
tet, hogy nyújtson tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy 
a) az ingatlant jelenleg ténylegesen milyen tartozás terheli, illetve 
b) a vis maior eseményt (pinceomlást) követően a biztosítóval az ügyintézés 

lezárult-e, amennyiben nem, az milyen szakaszban van. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Békési Norbert válaszáról, az 

annak megérkezését követő soros ülésen nyújtson tájékoztatást. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  a  hátralék  behajtással  kapcsolatos  pénzügyi  bizottsági  javaslatot  támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

44/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta Békési  Norbert 
nyilatkozata  alapján  a  Gomba,  Szemere  Huba  utca  7.  sz.  alatti  ingatlan  megvásárlására 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 209/2009. (X. 29.) határo-
zat szerint Békési Norberttel és Németh Klárával kötött bérleti szerződés alapján 
a Gomba, Jókai u. 21. szám alatti ingatlan bérlői által felhalmozott - Gomba 
Község Önkormányzata által megfizetett - áramdíjtartozás behajtása érdekében 
a szükséges eljárást indítsa meg.

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tartozás bérlők általi meg 
nem fizetése esetén kezdeményezze a tartozás összegének, valamint a végrehaj-
tási díjnak a bérlők tulajdonát képező Gomba, Szemere Huba utca 7. szám alatti 
ingatlanra történő terhelését. 

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

Lehota Vilmos
Az előző két elfogadott határozat alapján javaslatot tett arra, hogy a vételre vonatkozó döntést a 
Képviselő-testület  Békési  Norbert  válaszának megérkezéséig  napolja  el.  Kérte,  aki  a  javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy



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

45/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta Békési  Norbert 
nyilatkozata  alapján  a  Gomba,  Szemere  Huba  utca  7.  sz.  alatti  ingatlan  megvásárlására 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a vásárlásra vonatkozó döntését a Békési Norberttől érkező 
válasz megérkezéséig elnapolja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gomba, Szemere Huba utca 
7. sz. alatti ingatlan vételét ismét tűzze napirendre a válasz megérkezését követő 
ülés napirendjére. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

E/2. napirendi pont
IKSZT biztonságtechnikai rendszer árajánlata

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  a  képviselő  megkapta.  Kérte  a  bizottságok  elnökeit,  hogy  a 
bizottsági álláspontokat ismertessék. 

Tóth József
Elmondta,  hogy az  Ügyrendi  Bizottság az  előterjesztést  megtárgyalta,  és  a  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta.

dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a határozati javaslatot támogatta.

Szegedi Csaba
A Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztés  mellett  megfogalmazott  döntési  javaslatot  határozatával 
támogatta. 

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

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

46/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az IKSZT biztonságtechnika 
rendszer létrehozására vonatkozó árajánlatot és az alábbi határozatot hozta:



1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér biztonságtechnikai rendszer kiépítésére vonatkozóan elfogadja a Mirador-Sec Kft.(szék-
hely: 1066 Budapest, Oktogon tér 3.) árajánlatát.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendszer ki-
építésére vonatkozó megrendelést foganatosítsa. 

3. A Képviselő-testület  a  biztonságtechnikai  rendszer  kiépítésének költségeit  a  költségvetés 
eredeti előirányzatának terhére biztosítja.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

E/3. napirendi pont
Tájékoztatás a KEOP keretében benyújtható pályázati lehetőségekről

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a Környezet és Energia Operatív Programon belül 4 pályázat kiírására került sor. 
Lehetőség nyílhat ebben a konstrukcióban akár 3 pályázat benyújtására is. Az elsőt mindenképpen 
az Egészségházra javasolja benyújtani. Itt  statikai vélemény van, ez nem jelent problémát. Ez a 
legegyszerűbb beavatkozásnak tűnik. A tervjavaslat kiosztásra került. A tér felől van a háznak egy 
bejárata,  melyet  a  felújítás  óta  nem  használnak.  A  javaslat,  hogy  ez  a  bejárat  kerüljön 
megszüntetésre, hiszen egyébként sincs használatban. Az előtér jelenleg iratszekrények tárolására 
szolgál. Jelenleg van a rendelőben is irattároló szekrény, melyeket a lépcső megszüntetésével ki 
lehetne  rakni  ebbe  az  irattárnak  nevezhető  helyiségbe.  A bejárat  lezárásával  megvalósulhat  az 
Egészségház egységes külső homlokzati szigetelése. További megoldandó feladat a fogászat klímája 
külső  egységének  elhelyezése,  mely  akár  a  padlástérre  is  áthelyezhető  lehet.  A  tervjavaslat 
tartalmazza, hogy a lezárt bejáratnál egy falmélyedésben elhelyezhető lenne az `56-os emlékmű, 
ahol védett helyen lehetne. A falfülke alatt a lábazaton koszorúk elhelyezésére szolgáló kampókat is 
ki lehetne alakítani. Egyéb tekintetben a ház külső homlokzati része nem változna meg. 

Kérte, hogy az ún. irattár kialakításával, valamint az `56-os emlékmű áthelyezésével kapcsolatban 
mondják el a képviselők véleményüket. 

Szegedi Csaba
Véleménye  szerint  ezt  a  beruházást  már  régen  meg  kellett  volna  valósítani.  Ezt  a  pályázatot 
mindenképpen be kell nyújtani. Véleménye szerint az emlékmű kevesebbet fog ott mutatni, mint 
ahogy korábban körbe járható volt. 

Tasi Péter
Megjegyezte, hogy az emlékmű eddig sem volt körbejárható, mögötte a sövény felőli bozót volt. 
Gyakorlatilag pedig úgy néz ki az emlékmű, mint egy dombormű. Véleménye szerint, ha valamit be 
tudnak  a  lefalazott  bejárathoz  rakni,  akkor  az  ez  az  emlékmű.  Praktikussági  szempontból  is 
célszerűnek tartja, mert valamennyire védett lenne az esőtől ott. Úgy gondolja, hogy a barna páccal 
beitatott fafaragás biztosan jól mutatna egy világos háttéren, vonzaná a tekintetet.

Lehota Vilmos
Megjegyezte, hogy az emlékmű áthelyezésében nem szükséges most döntést hozni, az megtehető az 
április falubejárás után is,  amikor a helyszínt megtekintheti  a testület.  A pályázatban ez nem is 
szerepeltethető. A pályázatban a nyílás befalazás és a lépcső feltöltés nem szerepelhet. 

A másik pályázati lehetőség az óvoda, mely sokkal bonyolultabb kérdés. Ha szeptembertől hatályba 
lép a köznevelési törvény, akkor pedagógiai asszisztenseknek és óvodapszichológusnak is kell az 
épületben dolgozni. 



Nincs az épületben a dolgozóknak öltöző és raktárhelyiség sem, ahová a nevelés kellékeit el tudnák 
rakni.  Ismét  elővették a  korábbi  tornaszoba kialakításra  készített  terveket.  Több változtatásra  is 
lehetőség nyílhat.  Az építészeti megoldásokat a tervek alapján ismertette. Elmondta azt is, hogy 
több érdekes statikai megoldás van a házban. Az épület 3-4 fázisban átépült. A konyhának azon a 
falán, ahol a mosogatógép van, mindkét oldalon elég nagy repedések láthatók. A kiváltás felülése is 
elkezdett lefelé repedni. Erre a részre támaszkodik a magastető, illetve az állószékek, amit később a 
lapostetőre  ácsoltak  rá.  Az épületnek  ez  a  része  statikai  vizsgálatra  szorul  nemcsak a  pályázat 
szempontjából, hanem egyébként is. Nem minden szerkezeti megoldás megnyugtató. A 2005-ben 
hozzáépített első három csoportszoba hőszigetelése is hagy kívánni valót maga után. Azt javasolta, 
hogy ebben az esetben nem az energetikai pályázat a megoldás. Mindenképpen javasolt a statikai 
vizsgálat, melyre ajánlatot fog kérni. 

Kiss Tibor
Megkérdezte, hogy a tervek szerint az ételszállító autó hogy megy be?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a kocsival az előtérig lehet bemenni, és onnantól lehet kiskocsival betolni.

Kiss Tibor
Véleménye szerint a jelenlegi megoldás nagyon balesetveszélyes. Reggel, mikor viszi a reggelit, 
még akkor jönnek a gyerekek az óvodába. A kapuban elengedik a szülők a gyerekeket és nagyon 
könnyen a kocsi alá kerülhetnek ezen az egy bejáraton. Véleménye szerint a másik oldalon lehetne 
az épületbe egy teherbejáratot kialakítani.

Lehota Vilmos
A játszótér felől is meg lehetne közelíteni.

dr. Zimonyi Károly
Megkérdezte, hogy az óvoda dolgozói látták-e ezeket a terveket.

Lehota Vilmos
Válaszában elmondta, hogy az egyeztetés az óvodában kezdődött. 

dr. Zimonyi Károly
Jónak  tartaná,  ha  ezeket  a  terveket  látnák  az  óvoda  dolgozói.  Lehetséges,  hogy a  tervezésnek 
vannak olyan részei,  melyek számukra nem teljesen megfelelők.  Megjegyezte azt  is,  hogy Kiss 
Tibornak a probléma felvetésében teljesen igaza van. 

Lehota Vilmos
A két terv gondolatébresztőnek van a testület előtt. Az óvoda esetében nem tesz KEOP pályázat 
benyújtására javaslatot. Bármely változatban van olyan homlokzati rész, mely beltéri lehet a bővítés 
után. Javasolta, hogy az óvoda ügyében május végén döntsön a testület.

Az előterjesztéshez tartozó 3.  rész a  közvilágítással  foglalkozik.  A számokat  annyiban érdemes 
átfutni, hogy az összes lámpatest ledes fényforrásra történő cseréje ~35 millió nettó költséggel bír. A 
ledes  fényforrások  lehetőségek  tárházát  vetítik  elő,  hiszen  vezérelhetőek  is,  akár  a  fényerő 
csökkentése  is  lehetséges  időszakokra.  A jelenlegi  becsült  fogyasztást  ki  lehetne  váltani  mért 
fogyasztásra, amikor csak a tényleges fogyasztást kellene kifizetni az önkormányzatnak. 

Ez egy olyan beavatkozás, amely biztosan megtérül, ha nem is rövid idő alatt, de még a pályázatban 
meghatározott időtartamon belül. 



Szegedi Csaba
Megkérdezte, hogy sikerdíjas pályázatról van-e szó?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a pályázatírásnak és az energetikai auditnak van költsége, melynek nagyságrendjét 
egyelőre  nem  tudja  megbecsülni,  mert  nagyon  ritka  az,  akinek  50  millió  forintnál  nagyobb 
felelősségbiztosítása is van. 

Tasi Péter
Mindenképpen  érdemes  véleménye  szerint  belevágni,  mert  hosszú  távú  megtakarítás  is 
megtakarítás. Ha nem lesz egyetlen olyan lámpa sem, amit csak 3 hét múlva cserél ki az ÉMÁSZ, 
akkor a bosszúság elmaradása már megéri, ráadásul az elmaradt fogyasztást nem kell kifizetni, mint 
jelenleg az átalánydíj esetén.

Tóth József
Ügy vélte, hogy van az ilyen típusú beruházásnak a fogyasztáson túl is előnye. Ha ez a beruházás 
megjelenik a médiában, és utána lát egy ingatlan hirdetést valaki, tudja kihez kötni.

Lehota Vilmos
Ezt a pályázatot véleménye szerint mindenképpen be kell  nyújtani. Javaslatot  tett  arra,  hogy az 
Egészségház és a közvilágítás pályázatát indítsa el a Képviselő-testület.  Meg kell tudni a hozzá 
kapcsolódó teljes költségvonzatot. Úgy gondolja, hogy ezekhez a pályázatokhoz sokkal könnyebb 
lesz önerőt is szerezni. 

Megkérdezte,  hogy  elfogadható-e  az  a  menetrend,  hogy  most  döntés  születik  a  pályázatok 
indulásáról,  és  a  költségeket  akár  egy  rendkívüli  ülés  keretében  rendelik  hozzá.  Arra  kért 
felhatalmazást, hogy a két pályázat esetében a pályázat indulás feladataira ajánlatot kérjen, és azt a 
testület elé terjessze haladéktalanul. 

Megkérdezte, hogy van-e még a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás. További hozzászólás 
nem lévén elsőként az Egészségház hőszigetelésére és kazáncseréjére irányuló pályázat tekintetében 
kért döntést az ismertetett határozati javaslat alapján. Kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

47/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megismerve  a  KEOP  5.5.0  keretében 
benyújtható pályázati célokat, az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  KEOP 5.5.0 konstrukcióban az 
Egészségház külső homlokzati hőszigetelését illetve kazáncseréjét pályázati szinten kívánja 
megoldani.

2. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges feladatok elvégzésére ajánlatokat 
kér. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatok beérkezését követően a pá-
lyázat előkészítésére vonatkozó előterjesztést soron kívül készítse el és nyújtsa be a szüksé-
ges döntéshozatal érdekében a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Lehota Vilmos
Következő határozati javaslatként a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó javaslatot ismertette. 
Kérte, aki a megfogalmazott 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:

48/2013. (I. 24.) képviselő-testületi határozat 

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megismerve  a  KEOP  5.5.0  keretében 
benyújtható pályázati célokat, az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 pályázati kiírás kere-
tében a közvilágítás korszerűsítését pályázat benyújtásával kívánja megoldani.

2. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges feladatok elvégzésére ajánlatokat 
kér. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatok beérkezését követően a pá-
lyázat előkészítésére vonatkozó előterjesztést soron kívül készítse el és nyújtsa be a szüksé-
ges döntéshozatal érdekében a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
További felvetés nem lévén megköszönte a jelenlévők munkáját és az ülést 1909-kor bezárta. 

Lehota Vilmos Kósa Erzsébet Anikó
                       polgármester         jegyző


