
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2013. március 7. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

89/2013.  (III. 07.) képviselő-testületi határozattól     90/2013. (III. 07.) képviselő-testületi 
határozatig,



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 7. napján 1600 

órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az ülés jegyzőkönyvét 
a jegyző hangfelvételről  készíti  el.  Megnyitotta az ülést,  megállapította,  hogy minden képviselő 
jelen  van,  az  ülés  határozatképes.  Az  ülés  napirendi  pontjaiként  a  meghívóban  szereplő 
költségvetési  rendelet  módosítását,  valamint  az  Úri  KSK pályázatának benyújtásához szükséges 
nyilatkozat megtételét és pályázati önerő biztosítást ajánlotta. 

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

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

89/2013. (III. 07.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 7-i rendkívüli nyilvános 
ülés napirendi ponti javaslataira tett javaslatot támogatva és az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 

1) Javaslat  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2012.  (II.  10.) 
önkormányzati rendelet módosítására

        Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző

2) Javaslat az Úri KSK által benyújtandó pályázat támogatására és a labdarugópálya 
oldalkerítésének megépítéséhez pályázati önerő biztosítására

        Előterjesztő: polgármester

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgámester

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

önkormányzati rendelet módosítására 
Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Az előterjesztés tartalmazza 
a soron kívüli rendeletmódosítás szükségességének indokát. 

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



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

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (III. 08.) önkormányzati rendeletét

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

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

2. napirendi pont
Javaslat az Úri KSK által benyújtandó pályázat támogatására és a labdarugópálya oldalkerí-

tésének megépítéséhez pályázati önerő biztosítására 
Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a Képviselő-testület az előző ülésen támogatta az Úri Községi Sportkör Gomba 
közigazgatási területére történő bővítését, valamint az ülésen elhangzottak alapján egyetértett azzal, 
hogy az  Úri  KSK a  Kenyeres-kertben  található  labdarugó  pálya  oldalkerítésének  megépítésére 
pályázatot nyújtson be. 

Elmondta, hogy a pályázat benyújtási határidő 2013. március 8. A pályázat részeként a kiosztásra 
került  nyilatkozatot  kell  az  Úri  KSK-nak benyújtani.  Kérte,  hogy a  képviselők  hagyják  jóvá a 
megszövegezett nyilatkozatot. Ismertette azt is, hogy árajánlatot kért a pályát határoló oldalkerítés 
megépítésére.  Az árajánlat  1.994 eFt-os  összeggel  érkezett  meg.  Az ajánlatban  szereplő  összeg 
alapján a 30 %-os önerő biztosítása 600 eFt-tal indokolt. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 
nyertes pályázat esetén a szükséges saját forrást általános tartalék terhére biztosítsák.

Megkérdezte, hogy az elhangzottakhoz, vagy az írásos dokumentumhoz van-e kérdés, észrevétel, 
javaslat?

Hozzászólás nem lévén kérte, aki egyetért az megfogalmazott nyilatkozat határozat mellékleteként 
történő  elfogadásával,  valamint  a  pályázati  önerő  biztosítására  vonatkozó  javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

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

90/2013. (III. 07.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Úri KSK által 
benyújtandó  pályázat  támogatására  és  a  labdarugó  pálya  oldalkerítésének 
megépítéséhez pályázati önerő biztosítására vonatkozó tájékoztatóban elhangzottakat 
és az alábbiak határozatot hozta:

1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Úri Községi Sportkör (2244 Úri, Sport u. 1.) a 
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program (to-
vábbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén az önkormányzat tulajdo-
nában lévő gombai  718/1 és 715/2 helyrajzi számú ingatlanokon sportfejlesztési tárgyi 
eszköz felújítást megvalósítson meg

2) A Képviselő-testület a határozat mellékletekénti szövegezéssel jóváhagyja a pályázat ré-
szeként benyújtandó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot.



3) A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén az oldalvonali kerítés megvalósításához a 
benyújtott 1.994 eFt-os árajánlat alapján - 70 %-os pályázati támogatás figyelembe véte-
lével - 600 ezer Ft saját forrást biztosít az általános tartalék terhére.

4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a szükséges 
előirányzat módosításáról gondoskodjon.

        
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Lehota Vilmos
További felvetés nem lévén megköszönte a jelenlévők munkáját és az ülést 1608-kor bezárta. 

Lehota Vilmos Kósa Erzsébet Anikó
                       polgármester         jegyző


