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Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok: 

 

 

 
 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 
 

- 14/2016. (X. 20.)  az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

- 15/2016. (X. 20.)  az állattartás helyi szabályairól szóló a 21/2013. (IX. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

- 16/2016. (X. 20.)  a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló a 3/2015. (I. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

- 17/2016. (X. 20.)  a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

- 18/2016. (X. 20.)  a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (VI. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

- 19/2016. (X. 20.)  az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

24/2014. (x. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

- 20/2016. (X. 20.)  a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 7/2015. 

(II. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

- 21/2016. (X. 20.)  az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

- 22/2016. (X. 20.)  az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 32/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

172/2016.  (X. 20.) képviselő-testületi határozattól  a  

188/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozatig 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Mely készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 20. napján 1500 

órai kezdettel a Gombai Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 

2. sz.) megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen voltak: jelenléti ív alapján Lehota Vilmos   polgármester 

      Tasi Péter   alpolgármester 

      Szegedi Csaba   a Pénzügyi Bizottság elnöke 

      Kósa Attila   képviselő  

      Lehoczki Zoltán   képviselő 

      Tóth József   képviselő 

    Szabó Gyula  képviselő 

          

                                                            Kósa Erzsébet Anikó  jegyző 

 

      Kiss Tibor   a GTÜ Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

          ügyvezetője 

  

 

Lehota Vilmos polgármester 
Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, külön köszöntötte jegyző asszonyt. Megállapította, hogy az 

ülésen 7 képviselő megjelent, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Ismertette, hogy az ülés 

jegyzőkönyvét hangfelvételről Benkő Szilvia fogja elkészíteni. Az ülés napirendi pontjaiként a 

meghívóban kiküldött tárgysorozatot ajánlotta, hozzátette, hogy a 2. napirendi pont véleményezése 

előtt az 5. napirendi pontot javasolja megtárgyalásra. Hozzászólás nem lévén kérte, aki a nyilvános 

ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltakat a szóbeli kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel 

jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

172/2016.  (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi 

pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

  

1.) Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki tájékoztató a két ülés 

közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő 

projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról 

Előterjesztő:                    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke 

Előkészítő:                      jegyző 

Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges 

2.) Tájékoztatás a főzőkonyha működési költségeinek elemzéséről a figyelembe 

vehető I-IX. havi adatok alapján 

Előterjesztő:                     polgármester 

Előkészítő:                       GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság 

 

3.) Javaslat a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

Előterjesztő:                     polgármester 

Előkészítő:                       jegyző 

           Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság  

      a hatáskörébe tartozó rendeletek tekintetében 

4.) Javaslat a település kulturális feladatainak jövőbeni ellátására 

Előterjesztő:                     polgármester 

Előkészítő:                       jegyző 

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges 

5.) Javaslat az egységes szerkezetű Támogatási Szabályzat megalkotására 

Előterjesztő:                     polgármester 

Előkészítő:                       jegyző 

Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság 

6.) Egyebek 

Előterjesztők:  SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak  

Előkészítő:  jegyző és az előkészítésre felkértek 

Véleményező:  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 

 

1. napirendi pont 
 

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki tájékoztató a két ülés közötti időben történt 

fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület 

döntéseinek végrehajtásáról 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Elmondta, hogy a Képviselő-testület tagjai megkapták a napirendi ponthoz készült írásos 

előterjesztéseket, azok mellékleteit, valamint a döntések végrehajtásáról összeállított tájékoztatót. 

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az ülés napján a Tápiómenti Natúr Park mikrotérségi 

egyeztetésén vett rész, ahol Sülysáp és a környező települések polgármesterei számára tartottak 

megbeszélést. A megbeszélésen a települések terveiről valamint a folyamatban lévő vagy tervezett 

projektekről számoltak be a település vezetői, melyet a Natúr Park pályázatához kívánnak csatolni a 

Közalapítvány munkatársai. Gomba településsel kapcsolatban beszámolt az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott projekt-ötletekről.  

 

Szintén az ülés napján Katasztrófavédelmi ellenőrzést tartott a Monori Katasztrófavédelem két 

munkatársa, az ellenőrzés tárgya a Felsőfarkasdi vízmű volt. Ellenőrizték a táblák meglétét, ahol 

mindent rendben találtak. Beszámolt arról, hogy az előző nap folyamán újabb, ebben a hónapban 

már a második állampolgári eskütételre került sor a tanácsteremben. 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az Belügyminisztérium adatszolgáltatási kifogást 

jelzett az Egészségház energetikai felújítására felvett hitellel kapcsolatosan, a település saját 

bevételi mellett meghatározott százalékban történő összeg alatti, a település méretéhez igazodó 

hitelfelvételi összeghatár - 10 m Ft- alatti a tervezett hitel mértéke, mégis engedélyköteles lenne. 

Amennyiben a március végi költségvetési adatszolgáltatásban szerepelt volna a hitel összege, akkor 

nem lenne szükséges a Belügyminisztérium engedélye. Jegyző asszonnyal együttesen átdolgozták a 

költségvetési rendeletet a felújításhoz szükséges fedezetet átcsoportosítással tudják megoldani. A 
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Pénzügyi Bizottság tegnapi ülése folyamán megtárgyalta a hitelfelvétellel kapcsolatos javaslatot. 

 

Ismertette a Képviselő-testület tagjaival, hogy többek előtt ismeretes Lőrincz György ingatlanának a 

földhivatali bejegyzés módosítására vonatkozó kérelme. Az ingatlan a Gomba és Bénye közötti 

közigazgatási határrendezésből visszamaradt adminisztrációs hiba hozadéka. Elmondta, hogy a ház 

gyakorlatilag önkormányzati tulajdonban van. Hétfői napon személyes találkozóra került sor, 

melyen már az aljegyző asszony is jelent volt. Felajánlotta az önkormányzat segítségét a kialakult 

helyzet rendezéséhez. A korrekt rendezéshez szükséges javaslat kidolgozása után kerül majd 

tárgyalásra a Képviselő-testület munkarendjében. 

 

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tegnapi ülés tárgyalta, megkérte a 

Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét az írásban megküldött 

polgármesteri beszámolóval kapcsolatban? 

 

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Elmondta, hogy a bizottság a polgármesteri tájékoztatót megvitatta és a beszámolót elfogadásra 

ajánlotta a Képviselő-testületnek. Hozzátette, hogy néhány eseményt részletesebben tárgyaltak meg, 

amivel kapcsolatban határozati javaslatot kívánnak tenni. 

 

A szüreti felvonulással kapcsolatban elmondta, hogy kevés volt a felvonuló lovas betyár. Több 

település is októberben tartja a szüreti felvonulást és vannak olyan települések, ahol anyagi 

ellenszolgáltatásért vesznek részt a felvonuláson a nem helyi lovasok, valószínűsítette, hogy az idei 

évben Gombára ezért nem jöttek lovas betyárok. Úgy vélte, hogy a gombai szüreti felvonulás nagy 

hagyománnyal bír, a lovas betyárok jelenléte hozzátartozik a felvonulókhoz. Javasolta felülvizsgálni 

vagy a szüreti felvonulás időpontjának áthelyezését vagy az anyagi támogatását a lovas 

betyároknak. Szeretné, ha a gombai a lovasok is részt vennének a felvonuláson, kérte a Pega 

Majorral való egyeztetés kezdeményezését. Amennyiben további anyagi támogatás szükséges a 

felvonulás rendezéséhez, úgy kéri az költségvetési rendeletben való megjelenítését. 

 

Ismertette a Pénzügyi Bizottság javaslatát a településről készülő filmforgatással kapcsolatosan. 

Javasolták, hogy a film képi anyagát több évszakot átívelően tervezzék, a javasolt időszak minimum 

9 hónap legyen. A megbízási díj kifizetése így áthúzódik a 2017-es évre. Kérte a településfilm 

forgatókönyvének Képviselő-testületi véleményezési lehetőségét. 

 

Ismertette a Pénzügyi Bizottság javaslatát a Sport Egyesület támogatására is a keretből fel nem 

osztott 50.000,- Ft-os összeggel. Javasolta az öltöző befejezését, melyhez költségvetés készítését 

kérte. Jelezte, hogy a költségvetésben kerüljön megnevezésre a zuhanyzó kialakításának költség 

igénye is. 

 

Lehota Vilmos polgármester  

Határozati javaslatként összefoglalta a Pénzügyi Bizottsági javaslatát, miszerint a Költségvetés 

tárgyalás előtt kerüljön felmérésre a lovas felvonulók támogatási igénye vagy a szüreti felvonulás 

időpontjának megváltoztatása. 

 

Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják hozzászólásaikat, véleményüket? 

 

Tóth József képviselő 

Megjegyezte, hogy a szüreti bált a Rozmaring Hagyományőrző Egyesület rendezi? Megkérdezte, 

hogy az Egyesületnek milyen tervei lennének ezzel kapcsolatban? 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Válaszában elmondta, hogy a környék települései között nincs ekkora hagyománya a szüreti 
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felvonulásnak, mint Gombán. Számos településen fizetnek a csikósok jelenlétéért. Jelenleg nincs 

anyagi támogatása a csikós felvonulásnak.  

 

Úgy vélte, hogy az időpont változtatásával vagy a felvonulás anyagi támogatásával lehetne a 

felvonulás színvonalát emelni. Javasolja ennek a jövő évi költségvetés előtti tárgyalást. 

 

Megkérdezte a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele a 

Pénzügyi Bizottság szüreti felvonulás támogatási igénynek felmérésére tett javaslatával 

kapcsolatban? Hozzászólás nem lévén kérte, aki a Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott 

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: 

 

173/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Pénzügyi Bizottság 

szüreti mulatság szervezésével kapcsolatos felvetését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017 évi költségvetés 

tárgyalása előtt kerüljön felmérésre a lovas felvonulók támogatási igénye vagy a 

szüreti felvonulás időpontjának megváltoztatása. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Megkérdezte a képviselő-testület tagjaitól, hogy van e valakinek hozzászólása, észrevétele a 

Pénzügyi Bizottság településfilm időbeni képi anyagának elkészítésével, valamint a településfilm 

teljesítését 2017. évi költségvetésben való teljesítésére tett javaslatával kapcsolatban? Hozzászólás 

nem lévén kérte, aki a Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott 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: 

 

174/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Pénzügyi Bizottság 

településről szóló kisfilm készítésére vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a megbízottal egyeztessen arra 

vonatkozóan, hogy a településről készülő film képi anyagát több évszakon - 

minimum 9 hónap - átívelően tervezze, melyből következően a megbízási díj egy 

részének kifizetése áthúzódik a 2017-es évre.  

2. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy biztosítsa a településfilm 

forgatókönyvének képviselő-testületi véleményezési lehetőségét. 

 

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
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Lehota Vilmos polgármester 

Megkérdezte a képviselő-testület tagjaitól, hogy van e valakinek hozzászólása, észrevétele a 

Pénzügyi Bizottságnak a Gombai Sport Egyesület támogatás előkészítésére, a sportöltöző és 

zuhanyzó kivitelezési munkálatainak költségvetési előkészítésére tett javaslatával kapcsolatban? 

Hozzászólás nem lévén kérte, aki a Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott 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: 

 

175/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Pénzügyi Bizottság 

Gombai Sport Egyesület támogatására, valamint a Sportöltöző kivitelezésének 

folytatására vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a Gombai Sport Egyesület 

nyilvántartásba vételét követően tegye meg a szükséges intézkedést annak 

érdekében, hogy az általános támogatási feltételek mellett az egyesület részére 

50.000,- Ft, támogatási keretből még fel nem osztott összeg átutalására sor kerüljön. 

2. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy hogy a 2017. évi 

költségvetésben kerüljön számszerűsítésre a zuhanyzó kialakításának költségigénye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a tegnapi nap folyamán a Gombai Sport Egyesület 

elnöke jelezte, hogy az együttműködési megállapodás tervezetével egyetért változtatási igényt nem 

nyújtott be. Elnök úr kérte, hogy a hivatalos nyilvántartásba vételi határozat megérkezése után 

egyeztessenek újra az együttműködési megállapodásról. Elnök úr javasolt háromoldalú egyeztetést 

a Fáy András Református Általános Iskola és AMI fenntartójával, az intézmény igazgatójával 

valamint az önkormányzat képviselőjével. 

 

Megkérdezte, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat? 

 

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Javasolta a Sport Egyesület együttműködési megállapodásában a Sportnap és a Nyárbúcsúztató 

sportprogramjaiban való aktív szerepvállalás rögzítését. 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Elmondta, hogy az Egyesület nyilvántartásba vétele után fog sor kerülni az együttműködési 

megállapodás aláírására. Megkérdezte a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek további 

hozzászólása, észrevétele? 

 

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Hozzászólásában elmondta, hogy a polgármesteri tájékoztatóban szerepelt a kiegészített falubejárás 

a részletes tájékoztatót is megkapta. Szeretné, ha gondozatlan ingatlanok nem lennének a 
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településen. Azt gondolta, hogy szorgalmazni kellene az ingatlanok rendbetételére a lakókat, 

rendelet is van a kikényszerítéshez, ha más módon már nem lehet célt érni. Szeretne ezen a téren – 

akár bírságok kiszabása árán is – eredményt látni, mert nem látja, hogy valami kézzel fogható dolog 

történne. 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Kifejtette, hogy a szóbeli felszólításokról részletes feljegyzések nem történtek, a szeptemberi 

falubejárás óta viszont már igen. Elmondta, hogy a szóbeli egyeztetésekről is feljegyzések 

készülnek a dokumentálhatóság miatt. Úgy tapasztalja, hogy azoknál az ingatlanoknál vannak 

visszatérő problémák, ahol az ingatlan rendbetételére kötelezett tulajdonost nem tudják levélben 

sem értesíteni, mert kvázi utolérhetetlen. 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a Gombai úton, a Vár úti buszmegálló mögött megkezdett 

és a Harcvölgyi út irányába tartó járdaépítés folytatásával kapcsolatban, hogy a kezdődő 

munkálatokról az érintett lakók tájékoztatása megtörtént, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy a 

kerítések előtti 1,5 méteres sávban a növények átültetéséről a lakónak október 24-ig gondoskodniuk 

kell.  Egyik tulajdonos jelezte, hogy a kerítése nem a határvonalon van, hanem még előtte is van 

saját területe. Hétfői napon kerül sor az egyeztetésre a tulajdonossal, a helyzet felméréséhez 

földmérő segítségét fogja kéri. Amennyiben hibahatáron belüli az eltérés akkor a jelenlegi kerítés-

állapot szerint kéri a Földhivataltól a telekhatár rögzítését.  

 

Megkérdezte a képviselő-testület tagjaitól, hogy van e valakinek hozzászólása, észrevétele a 

napirendi ponttal kapcsolatban? Hozzászólás nem lévén kérte, aki a napirendi ponthoz 

megfogalmazott 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: 

 

176/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta 

történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi 

ülés óta történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót a 

képviselő testület elfogadta. 

 

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Jelezte, hogy a polgármesteri tájékoztatóban nem szerepel, de az egészségház felújítási 

munkálataihoz a munkaterület átadása megtörtént. Jelenleg az anyagok beszállítása zajlik. 

Elmondta, hogy az Egészségházba a régi bejáraton keresztül lehet bejutni. Az egészségügyi ellátás 

zavartalanul működik. 

 

Következő napirendi pontként a kiküldött meghívóban 5. napirendi pontként szereplő tájékoztató 

megvitatását javasolta a Képviselő-testület számára. 
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2. napirendi pont 

 

Tájékoztatás a főzőkonyha működési költségeinek elemzéséről a figyelembe vehető I-IX. havi 

adatok alapján 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette, hogy a Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos beszámolót. A Pénzügyi Bizottság 

előző napi ülésén tárgyalta. Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

véleményét az írásban megküldött tájékoztatóval kapcsolatban? 

 

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Elmondta, hogy a bizottság a főzőkonyha működési költségeinek elemzéséről készített tájékozatót 

megvitatta és azt elfogadásra ajánlotta a Képviselő-testületnek. Javasolta, az egyszeri 2 mFt-os 

támogatási keret biztosítását a főzőkonyha működési költségeinek kiegészítésére, felkéri a 

polgármester urat, a támogatási összeg december 31-ig történő kiutalásához szükséges lépések 

megtételére.  

 

Lehota Vilmos polgármester 

Megkérdezte a képviselő-testület tagjaitól, hogy van e valakinek hozzászólása, észrevétele a 

napirendi ponttal kapcsolatban? Hozzászólás nem lévén kérte, aki a napirendi ponthoz a Pénzügyi 

Bizottság által megfogalmazott 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: 

 

177/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú 

Nonprofit Kft. által üzemeltetett főzőkonyha gazdálkodásának bemutatására benyújtott 

tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:  

      

1./ A Képviselő-testület tudomásul vette a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett főzőkonyha gazdálkodásának bemutatására elkészített költségelemzést. 

2./  A Képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó 

javaslatot a határozat melléklete szerinti szövegezéssel hagyta jóvá és az abban 

rögzített 2.000.000,- Ft feladatfinanszírozást szolgáló egyszeri kiegészítő támogatás 

kifizetését rendeli el Közszolgáltató részére. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a közszolgáltatási 

szerződés módosítását az önkormányzat képviseletében aláírja, továbbá a 

költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon úgy, hogy az általános tartalék 

terhére kerüljön átcsoportosításra a gazdasági társaság szerződésben rögzített 

működési célú támogatása.  

 

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
1. melléklet a 

177/2016. (X. 20.) határozathoz 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

általános közfeladatok ellátására 

4. sz. módosítás 
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amely létrejött  

egyrészről:  Gomba Község Önkormányzata (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.) 

képviselő Lehota Vilmos polgármester (jogi ellenjegyző Kósa Erzsébet Anikó jegyző, 

pénzügyi ellenjegyző Hammed Katalin Borbála gazdálkodási előadó, továbbiakban: 

Megrendelő) 

másrészről:  GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: GTÜ  Közhasznú Nonprofit 

Kft., székhely: 2217 Gomba, Kossuth Lajos tér 21., képviselő Kiss Tibor ügyvezető, 

Cg: 13-09-164718, adószáma: 24393140-2-13) továbbiakban: Közszolgáltató) 

(együttesen továbbiakban: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

Megrendelő és Közszolgáltató 2015. február 27. napján közszolgáltatási szerződést kötött az 

általános közfeladatok ellátására. A szerződés első alkalommal a 166/2015. (VI. 23.) képviselő-

testületi határozattal került módosításra visszamenőleges, 2015. január 1-i hatállyal. jóváhagyott 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletével összhangban a 2. és 3. számú módosítással a 

9/2016. (I. 28.) határozat alapján 2016. január 1-i és hatállyal, továbbá a 101/2016. (VI. 30.) 

határozat alapján 2016. július 1-i hatállyal módosításra került.   

 

Megrendelő Képviselő-testülete a 177/2016. (X. 20.) határozatával hagyta jóvá a közszolgáltatási 

szerződés ismételt módosítását a feladatfinanszírozást szolgáló, egyszeri kiegészítő költségvetési 

támogatás biztosítására vonatkozóan. Az egyszeri, feladatfinanszírozását szolgáló, egyszeri 

kiegészítő költségvetési támogatás biztosítása újabb  szerződésmódosítást indokol.  

 

1. Felek a közszolgáltatási szerződés 3.1 alpontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

3.1 Közszolgáltató az 1. pontban rögzített közfeladatok ellátására tekintettel Megrendelőtől 2016. 

július 1-től havonta összesen 2.931.667,- Ft, azaz kettőmillió-kilencszázharmincegyezer-

hatszázhatvanhét forint összegű feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatásra (a 

továbbiakban: támogatás) jogosult az alábbi megbontás szerint: 

 

központi irányítás, igazgatás, ügyvezetés 

költségeinek fedezeteként  

  

1.104.583,- 

Ft, 

a tanyagondnoki szolgálat MÁK 

finanszírozáson felül jelentkező 

költségeinek fedezeteként 

  

106.167,- 

Ft, 

a községgazdálkodási, épülettakarítási és 

karbantartási-üzemeltetési feladatok – 

településüzemeltetési közszol-gáltatási 

szerződés alapján nem finanszírozott – 

költsé- geinek fedezeteként 

  

 

1.720.917,- 

Ft, 

 

Közszolgáltató az 1. pontban rögzített feladatellátásra tekintettel jogosult továbbá  2.000.000,- Ft, 

azaz kettőmillió forint feladatfinanszírozást szolgáló egyszeri kiegészítő támogatásra, melyet 

Megrendelő - a 3.3 pont szabályaitól eltérően - a Közszolgáltatónak tárgyévben fellépő 

fizetésképtelensége esetén azonnal, de legkésőbb 2016. december 31-ig utal át.  

 

2. Felek jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontját a mindkét fél által történő 

aláírást követő napban határozzák meg. 

3. Felek a közszolgálati szerződés módosítását elolvasás, együttes értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt írják alá azzal, hogy a közszolgálati szerződés módosítással nem 

érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.  
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4. A közszolgáltatási szerződés 4 példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány 

Közszolgáltatót illet meg. 

5. A közszolgálati szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Dátum és aláírások 

 

3. napirendi pont 

 

Javaslat a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette, hogy a Képviselő-testület tagjai megkapták a napirendi pont keretében benyújtott 

rendeletmódosítási javaslatokat. Kilenc önkormányzati rendelet módosítási javaslatát tartalmazza a 

csomag, a tizedik rendelet tekintetében tájékoztató került kiküldésre a jelenlegi ismereteink alapján. 

Elsőként a költségvetési rendeletmódosítás tárgyalását javasolta. Az írásbeli előterjesztéshez 

szóbelinek minősülő kiegészítést készítettek. Megkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a kiegészítéssel 

érintett költségvetési előirányzati tételeket.  

 

 

Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Szóbeli kiegészítésként tételesen felsorolta azokat a változtatási javaslatokat, melyeket célszerűnek 

és indokoltnak tartottak a jelenlegi rendeletmódosítás hatálya alá vonni. 

 

Lehota Vilmos polgármester  
Tájékoztatta a Képviselőket, hogy a Pénzügyi Bizottság előző napi ülésén három rendelettervezetet 

véleményezett. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét az 

írásban megküldött előterjesztésekkel kapcsolatban? 

 

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Elmondta, hogy a bizottság a napirendi ponton belül több hatályos önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatra vonatkozó előterjesztést vitatott meg, melynek során a rendeletalkotásra tesz 

javaslatot a Képviselő-testület felé a költségvetési-, a szociális- és a vagyonrendelet, illetve az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása tekintetében.  A költségvetési 

rendelethez kapcsolódóan tolmácsolt bizottsági állásfoglaláshoz kapcsolódóan kiemelte, hogy a 

hitel felvétel kapcsán kialakult helyzetben a Pénzügyi Bizottság egyhangú támogatásáról 

biztosította a jegyzőasszonyt és a polgármester urat annak érdekében, hogy a költségvetésben a hitel 

előirányzat visszavonása az egyes bevételi előirányzatok növelésével legyen ellentételezve.  

 

Lehota Vilmos polgármester 

Megköszönte a Pénzügy Bizottság elnökének a támogatását és elmondta, hogy nem fedezet nélküli 

az egészségház energetikai megújítására kiírt közbeszerzési pályázat. Elmondta, hogy a felújítási 

munkálatok várhatóan áthúzódnak a 2017. évre. A befejezés utolsó lépése az oda-vissza mérő óra 

felszerelése lesz, amelyet a napelemek engedélyeztetése előz meg. A tervezett 6 M Ft idén nem 

kerül felhasználásra, a költségvetési stabilitást így biztosítottnak látja. 

Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?  

 

Elmondta, hogy először az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítását tartalmazó tervezetről kér a képviselőktől szavazást. A szavazás előtt megkérdezte, 

hogy a költségvetési rendelet módosításához kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, észrevétele, 

javaslata? 
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Hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására. Kérte, 

aki az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó tervezet alapján 

a rendeletet megalkotja, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta  

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

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

 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Elmondta, hogy a következő módosítás rendelettervezet az állattartás helyi szabályainak 

módosítására vonatkozik. Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek 

kérdése, észrevétele, javaslata?  

 

Hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselő-testületet a rendelet megalkotására. Kérte, aki az 

állattartás helyi szabályairól szóló a 21/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosítására 

vonatkozó rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően 

megállapította, hogy  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta  

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelete 

az állattartás helyi szabályairól szóló a 21/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Elmondta, hogy a következő előterjesztés a temető rendjéről szóló rendelet módosítására 

vonatkozik, mely magában foglalja a belső ellenőri jelentés által javasolt változtatásokat. 

Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?  

 

Hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselő-testületet a rendelet megalkotására. Kérte, aki a 

köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló a 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 

módosítására vonatkozó rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást 

követően megállapította, hogy  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta  
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló a 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette, hogy a soron következő rendelet módosítás a közösségi együttélés alapvető szabályait 

rögzítő önkormányzati rendelettel kapcsolatos. Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel 

kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?  

 

Hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselő-testületet a rendelet megalkotására. Kérte, aki a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó tervezet alapján a rendelet 

megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta  

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette, hogy a következő módosító rendelettervezet a kamera rendelet kiegészítésre vonatkozik 

az év során felszerelt kamerák miatt. Megjegyezte, hogy újabb kamerák rendszerbe kötése a 

közeljövőben nem várható már. 

 

Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? 

Hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselő-testületet a rendelet megalkotására. Kérte, aki a 

közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (VI. 24.)  önkormányzati rendelet módosítására 

vonatkozó rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően 

megállapította, hogy  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta  

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

Ismertette, hogy a következő rendelet módosítás az önkormányzat SZMSZ-ének módosítására 

vonatkozik. Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, 

észrevétele, javaslata?  

Hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselő-testületet a rendelet megalkotására. Kérte, aki az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) önkormányzati 

rendelet módosítására vonatkozó rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

A szavazást követően megállapította, hogy  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta  

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (x. 21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

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

 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette, hogy a döntési javaslatok sorában a következő rendelet a szociális rendelet időszerű 

felülvizsgálata. A módosító rendelet tervezete – ahogy a többi tervezet is – megküldésre került a 

Képviselő-testület tagjai részére. Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban 

valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?  

 

Hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselő-testületet a rendelet megalkotására. Kérte, aki a 

szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 

természetbeli ellátásokról szóló 7/2015. (II. 07.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, 

hogy  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta  

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 

természetbeli ellátásokról szóló 7/2015. (II. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette, hogy a soron következő tervezet az elektronikus ügyintézésre vonatkozó önkormányzati 

rendelet kiegészítését célozza az új űrlapok használata érdekében. Megkérdezte, hogy van-e az 

előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?  

 

Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Kiegészítésként elmondta, hogy a kiküldött anyagban az űrlapok felsorolása az n) pontig 

változatlan, az o) pontban szereplő szálláshely szolgáltatással kapcsolatos űrlap szükségtelen, annak 

normaszövegbe vételét nem kell megtenni. Kérte, hogy a kiküldött tervezetet úgy értelmezzék, hogy 

az abban szereplő o) pont kimarad, s helyett a p) pont kerül o) pontként beépítésre az 
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alaprendeletbe.  

 

Lehota Vilmos polgármester 

Kérte, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki támogatja azt, hogy a rendeletalkotás során a tervezet 1. §-

ával módosított alaprendelet 3. § alpontjai közül figyelmen kívül hagyásra kerüljön a kiküldött 

tervezet szerinti o) pont, és a tervezet szerinti p) pontot hagyja jóvá o) pontként „űrlap keresetlevél 

beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben” szövegezéssel. 

A szavazást követően megállapította, hogy  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

178/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az elektronikus 

ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet módosítása során elhangzott előkészítői 

módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta:  

      

1./ A Képviselő-testület támogatja az előterjesztett rendeletmódosítás változtatását akként, 

hogy a rendelettervezet 1. §-ával módosított 3. § alpontjai közül figyelmen kívül hagyja a 

rendeletalkotás során az o) pontot, és a tervezet szerinti p) pontot hagyja jóvá o) pontként 

„űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása 

iránti perben” szövegezéssel. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? 

Hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselő-testületet a rendelet megalkotására. Kérte, aki az 

elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 

módosítására vonatkozó rendelet megalkotásával – az előzőleg hozott határozat figyelembe 

vételével – egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta  

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelete 

az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

 

Lehota Vilmos polgármester 

Elmondta, hogy a következő módosítással érintett önkormányzati rendelet a vagyonrendelet. Ez is 

kiküldésre került a képviselők számára. Emlékeztetett, hogy a vagyonrendelet módosításra 

vonatkozó javaslatot a Pénzügyi Bizottság előző napi ülésén megvitatta, és a bizottság elnöke a 

napirendi pont tárgyalásának kezdetekor jelezte, hogy a bizottság rendeletalkotásra tett javaslatot 

ebben a témában is. Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, 
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észrevétele, javaslata?  

 

Hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselő-testületet a rendelet megalkotására. Kérte, aki az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2014. (XI. 21.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel 

jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta  

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2014. (XI. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításról 

 

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

 

Lehota Vilmos polgármester 

Elmondta, hogy az utolsó előterjesztés a napirendi pont keretében a helyi értékvédelmi rendeletet 

érinti. Az előterjesztés tájékoztatást nyújt a vonatkozó jogszabályi változásokról. Döntésre 

javaslatot az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat szerint tett. Az előterjesztésben leírtak 

alapján július 24-e óta nincs felhatalmazás önálló helyi értékvédelmi rendelet alkotására vagy 

módosítására, azt településképi rendeletben kell szabályozni. A településképi rendelet alkotáshoz 

szükséges végrehajtási rendeletek azonban még nem állnak rendelkezésre. A törvény 

felhatalmazása alapján kormány fogja hatályba léptetni. A tárgyi ügyben döntési javaslatot az 

előterjesztés tartalmaz. 

 

Megkérdezte a képviselő-testület tagjaitól, hogy van e valakinek hozzászólása, észrevétele az 

elhangzottakkal kapcsolatban? Hozzászólás nem lévén kérte, aki a megfogalmazott 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: 

 

179/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a településképi 

rendelet megalkotásának jogszabályi előírásairól szóló tájékoztatást és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 91/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat 2. pontjában 

rögzített döntését visszavonja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017-es esztendő során 

gondoskodjon arról, hogy településképi rendeletalkotásra irányadó 

kormányrendeletek hatályba lépését követően – érvényt szerezve a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak – a 

kistérségi főépítész közreműködésével kerüljön előkészítésre a településképi 

arculati kézikönyv és jóváhagyását követően nyújtson be rendeletalkotási javaslatot 

az önkormányzat településképi rendeletének megalkotására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
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Szünet 1645 órától 1748 óráig 

 

 

4. napirendi pont 

 

Javaslat a település kulturális feladatainak jövőbeni ellátására 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére kiküldésre került, melyben a jelenlegi 

helyzetet mutatja be és a jövőbeni lehetőségek kerültek vázolásra. A határozati javaslatban 

fogalmazta meg az ideális elvárásokat a működtetés biztosítására, amely 2 fő foglalkoztatását 

jelenti, ebből az egyik teljes munkaidős, főfoglalkoztatású, szakmai kompetenciákkal rendelkező 

személy. Javaslatot tett a jelenleg határozott idejű kinevezéssel rendelkező közalkalmazott 

munkaszerződésének meghosszabbítására 2016. december 31-ig.  
 

A meghosszabbítás időszaka alatt lehetőség nyílik egy pályázat lebonyolítására. Művelődésszervező 

vagy kulturális menedzseri végzettséggel rendelkező közalkalmazotti álláspályázat kiírását 

javasolta. Előnyként javasolta megjelölni a könyvtárosi végzettséget igazoló bizonyítvány 

bemutatását.  

Sikeres pályázat esetén a kinevezést követően még két részmunkaidős alkalmazottat foglalkoztat a 

Civilház, javasolja a részmunkaidős közalkalmazottak jogviszonyának módosítását. Amennyiben a 

könyvtárosi munkakör is ellátásra kerülne teljes munkaidős állás betöltésével, abban az esetben a 

jelenlegi munkakört betöltő közalkalmazott jogviszonya feleslegesé válik. A technikai munkatárs 

alkalmazásának feltételéről a Képviselő-testület saját hatáskörben tud majd dönteni. A nyári 

szabadságolások alatt a helyettesítésre is megoldást kell keresni. Lehetőségként említi meg a 

kulturális közfoglalkoztatást, mely helyi képzett munkaerő alkalmazását támogatja. 
 

Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, hozzászólásaikat, 

észrevételeiket előterjesztés és a szóbeli kiegészítés felvetéseivel kapcsolatban.  

 

Tasi Péter alpolgármester 

Javaslatában elmondta, hogy a pozíció betöltéséhez, a kötelező alapvégzettség a 

művelődésszervezői szakirányú végzettség legyen, de mellette az andragógia vagy a kulturális 

menedzser végzettséggel is lehessen pályázati anyagot benyújtani. 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Összefoglalta a határozati javaslatok lényegét. Elsőként szavazást fog kérni arra vonatkozóan, hogy 

a Képviselő-testület Schachay Szilviának az önkormányzattal fennálló közalkalmazotti jogviszonyát 

– a kinevezés egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett - 2016. december 31. napjáig 

meghosszabbítja-e. Másodsorban döntést kér a Képviselő-testülettől álláspályázat kiírásával 

kapcsolatban, mely szerint az önkormányzat művelődésszervezői álláshelyre írjon-e ki pályázatot 

úgy, hogy a feladatokat határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében, a közalkalmazotti 

törvény szerinti díjazással, művelődésszervező, vagy andragógus művelődésszervező-szakirány, 

vagy kulturális menedzser főiskolai végzettséggel lehessen ellátni. A pályázat benyújtási határidejét 

november 17. napjában javasolta megállapítani, úgy hogy döntést a pályáztató a november 24-ei 

ülésen hozzon akként, hogy az ülés keretében lehetőséget biztosít a pályázóknak a döntéshozók 

előtti személyes bemutatkozásra. 

 

Jelezte, hogy a jelenleg munkaviszonyban álló részmunkaidős munkatárs hozzájáruló nyilatkozatot 

tett, hogy nyílt ülés keretein belül tárgyalható az általa betöltött pozíció. 
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Megkérdezte a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele a szóban 

megfogalmazott határozati javaslatokkal kapcsolatban? Hozzászólás nem lévén kérte, aki Schachay 

Szilvia kinevezésének meghosszabbításával az elhangzottak alapján egyetért, kézfelemeléssel 

jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

180/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Schachay Szilvia 

közalkalmazotti jogviszonyának 2016. december 31. napjáig történő 

meghosszabbítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schachay Szilvia Gomba 

Község Önkormányzatánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyát – a kinevezés 

egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett - 2016. december 31. 

napjáig meghosszabbítja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jogviszony 

meghosszabbításához szükséges kinevezés módosításáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Kérte, aki a művelődésszervezői státusz álláspályázatának megjelentetésével az elhangzott javaslat 

szerint egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A szavazást követően megállapította, hogy  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

181/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a település kulturális 

feladatainak jövőbeni ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település kulturális 

feladatainak jövőbeni ellátása érdekében művelődésszervezői álláshely pályázati 

közzétételéről döntött határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti díjazással, 

művelődésszervező, vagy andragógus művelődésszervező-szakirány, vagy kulturális 

menedzser főiskolai végzettséggel, november 17-ei pályázatbenyújtási, november 24-

ei pályázat elbírálási határidővel akként, hogy a benyújtott pályázatokat a 2016. 

november 24-én tartandó ülésén bírálja el, ahol lehetőséget biztosít a pályázóknak a 

döntéshozók előtti személyes bemutatkozásra. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről, 

valamint az egyes határidőkhöz kapcsolódó előkészítő munka elvégzéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
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5. napirendi pont 

 

Javaslat az egységes szerkezetű Támogatási Szabályzat megalkotására 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette, hogy a Képviselő-testület a munkaterv szerinti előző ülésén már tárgyalta a szabályzat 

szerkezetét és azt további átdolgozásra javasolta. A kért változtatások megtörténtek, így most kéri 

az egységes szerkezetű Támogatási Szabályzat elfogadását. 

 

Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság előző napi ülésén megvitatta az egységes szerkezetű 

Támogatási Szabályzatra vonatkozó előterjesztést. Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, 

ismertesse a bizottsági véleményt. 

 

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az egységes szerkezetű Támogatási Szabályzat megalkotására 

vonatkozó előterjesztést megvitatta és a Képviselő-testület részére a javaslatuk alapján módosított 

és kiegészített szabályzatot elfogadásra javasolta azt. 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Megkérdezte a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele az 

egységes szerkezetű Támogatási Szabályzat megalkotására vonatkozó határozati javaslattal 

kapcsolatban? Hozzászólás nem lévén kérte, aki a megfogalmazott 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: 

 

182/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egységes 

szerkezetű Támogatási Szabályzatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja Gomba Község Önkormányzatának 

Támogatási Szabályzatát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti 

szövegezéssel, mely szabályzat rendelkezéseit először a 2017. évi 

költségvetési rendelet forrásai felhasználásával nyújtott támogatásokra és 

az azok felhasználásának elszámolására kell alkalmazni.  

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a helyben szokásos 

módon tegye elérhetővé a nagy nyilvánosság részére. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kósa Erzsébet Anikó  

1. melléklet a 182/2016. (X. 20.)  

képviselő-testületi határozathoz 

 

Gomba Község Önkormányzatának  

Támogatási szabályzata 

Preambulum 

Gomba Község Önkormányzata a település fenntartható fejlődésének, közösségi erejének és 

életének, a kulturális értékek megőrzésének, a közrend és a közbiztonság fenntartásának és minden 

egyéb, a közösség érdekeit szolgáló, értékeit színesítő kezdeményezésnek, a fentieknek megfelelő 
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civil kezdeményezések elkötelezett támogatója. 

 

A szabályzat célja 

Gomba Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) az általa juttatott támogatások 

jogszerű és célszerű odaítélésére, felhasználására és annak elszámolására egységes szerkezetben 

megalkotja a Támogatási Szabályzatot továbbiakban: szabályzat/ az általa juttatott támogatások 

odaítélésének, felhasználásának és annak elszámolásának elveiről, mely deklarálja azokat a 

szempontokat, amelyeket a döntéshozó mérlegel egy támogatási kérelem vagy támogatási javaslat 

során. Gomba Község Önkormányzata jelen dokumentummal tovább szélesíti a nyilvánosság és az 

egyenlő bánásmód elveinek alkalmazását. 

I. Értelmező rendelkezések 

E szabályzat alkalmazásában: 

Támogatás: az önkormányzat részéről a támogatott által meghatározott, a tevékenységi 

körébe tartozó cél megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben meghatározott 

feltételek szerinti, ellenérték nélkül nyújtott pénzbeli juttatás. 

Támogatottak: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontjával 

meghatározott, és a 13. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyilvántartott 

civilszervezetek. 

Támogatás összege: a támogatás pénzben kifejezett mértéke. 

Döntéshozó: a fejlesztési- vagy működési célú támogatások kiemelt előirányzat terhére 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület), a 

képviselői alap terhére Gomba Község Önkormányzatának képviselője (továbbiakban: 

képviselő). 

Támogatási szerződés: az önkormányzat és a támogatott által kötött - a támogatás juttatása, 

felhasználása és a felhasználásra vonatkozó szakmai beszámoló valamint a pénzügyi 

elszámolás feltételeit meghatározó - szerződés. 

II. A támogatások alapelvei 

2.1. A Szabályzatban rögzített támogatások megítélésére kizárólag Döntéshozó jogosult. 

Döntéshozó a támogatásról szóló döntését, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra, saját 

intézményi és eljárási autonómiájával élve hozza meg. 

 

2.2. A támogatások odaítélése, valamint a támogatások felhasználásáról szóló beszámolók 

elfogadása során a döntéshozók jelen szabályzatban foglalt alapelvek szerinti döntéseket jogosultak 

meghozni. 

2.3. A képviselő-testület a támogatás céljára rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról a 

benyújtott kérelmek alapján dönt. Kérelem mellőzésével dönthetnek a képviselők képviselői alapban 

rendelkezésükre álló forrás terhére nyújtott támogatásról. 

2.4. A támogatás formái: 

 működési célú pénzeszköz átadás, 

 felhalmozási célú pénzeszköz átadás 

 tárgyi eszköz átadás 

 egyéb támogatás (pl. munkaerő-támogatás, helyszín biztosítás stb.) 
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2.5. A támogatási összeg: 

A döntéshozó 50.000.Ft-ig sajáterő nélkül biztosítja a támogatási összeget. 50.000.- Ft fölötti 

támogatási összeg esetén a civil szervezet köteles a támogatási cél megvalósításához szükséges 

összeg 20%-ának megfelelő saját erőt biztosítani és azt az elszámolás folyamán igazolni. 

A saját erő biztosításának formái: 

 pénzbeli: pénzügyi forrás biztosítása, mely történhet a civil szervezet saját vagyonából, 

más forrásból érkező adományból, támogatásból 

tárgyi: a civil szervezet által vagy más kívülálló személyek, szervezetek által – ingyenesen 

vagy visszterhesen - biztosított tárgyi eszközök pénzben kifejezhető értéke (a rendezvény 

biztosításához szükséges eszközök, pl. díszlet rendelkezésre bocsátása) 

 természetbeni: a civil szervezet által vagy kívülálló személyek által biztosított önkéntes 

munkavégzés pénzben kifejezhető összege (pl.: munkavégzés - önkéntes munka értékének 

meghatározásával)  

 

2.6. Döntéshozó a tárgyévre vonatkozóan a támogatás odaítélésének feltételeit és a támogatás 

felhasználásáról szóló elszámolás további szabályait a jogszabályokban és a költségvetési 

rendeletben foglalt kötelező rendelkezések alapján állapítja meg. 

2.7. A támogatás összegének utalására a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor. A 

Képviselő-testület az egyedi támogatási szerződésben határozza meg a támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai beszámoló tartalmi követelményeit, valamint szükség esetén a szakmai beszámoló 

elfogadására vonatkozóan - jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseken túlmenően, azt kiegészítve 

- többletszabályokat rendelhet el. 

2.8. A képviselő-testület az általa felkért civil szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet. 

Az együttműködési megállapodás pályázati kérelem benyújtásához nincs kötve, egyebekben az 

együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben jelen Szabályzat rendelkezései 

irányadóak.  

III. Döntéshozatali Szempontok 

 

3.1 Döntéshozó kiemelten támogatandónak tekinti azokat a civilszerzeteket amelyek: 

 

- a helyi kulturális értékek védelmét, megőrzését szolgáló, a közösségi lét és a közösség 

megtartó erejének növelését célzó, szabadidős és egyéb tevékenységeket, 

- a helyi közrend és közbiztonság védelmét fokozó és biztosító tevékenységet, 

- a gyermekek védelmét és fejlődésük biztosítását, 

- a helyi sport szervezési és működtetési tevékenységet, 

- az időskorúak védelmét, szellemi, lelki, testi frissességét megtartó tevékenységet, 

- közösségépítő tevékenységet, 

- a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását célzó tevékenységet, 

- a környezetet védő, a település és környéknek élővilágát megőrző tevékenységet 

végeznek, illetve azokat a civil szervezeteket, amelyek tevékenységeikkel érdemben és 

tartósan segítik Gomba Község Önkormányzatát kulturális feladatainak ellátásában 

valamint részt vesznek az önkormányzati rendezvényeken, ezzel színesítve azok programjait. 

 

A támogatás szempontjai közül a döntéshozó értékeli, 

 hogy a lakosság milyen széles körű rétegének életét, szabadidejét tölti vagy töltheti 

meg tartalommal az adott civil szervezet tevékenysége 

 hogy az adott esemény, rendezvény, civil szervezeti működés mennyire öregbíti, viszi 

tovább az önkormányzat jó hírét 



21 

 

 hogy a civil szervezet tevékenysége mennyire segíti az adott helyi önszerveződő 

csoportok továbbélését. 

 

3.2 Döntéshozó a rendelkezésére álló erőforrásainak figyelembe vételével azon szervezetek 

támogatását igyekszik előtérbe helyezni, amelyek az önkormányzati feladatellátásban együtt 

tudnak működni az önkormányzattal, esetlegesen működésük során önkormányzati feladatot 

vállalnak át, illetve feladatellátást egészítenek ki. 

 

3.3 Döntéshozó csak az erőforrásaival felelősen gazdálkodó, átlátható működési és pénzügyi 

háttérrel rendelkező civilszervezeteket támogatja. 

 

3.4 Az egyenlő elbánás elvét szem előtt tartva egy költségvetési évben egy civilszervezet maximum 

két alkalommal kaphat támogatást. 

 

3.5 Figyelemmel a felelős gazdálkodásra és az átláthatóság követelményére, a Döntéshozó 

magánszemélyt nem támogat. 

 

 

IV. A támogatás forrásai 

Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési 

előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható. 

V. A támogatások odaítélése 

5.1. A döntéshozó a költségvetési rendeletben rendelkezésére álló forrás terhére támogatásban 

részesítheti a támogatást kérőt. A döntéshozó pályázat kiírásával meghatározhatja a rendelkezésére 

álló forrás támogatásra történő felhasználásának egyéb, e szabályzatban nem szabályozott 

feltételeit is. A pályázatok elbírálása során a döntéshozó e szabályzat és az általa meghatározott 

feltételek szerint, az ott megjelölt határidők betartásával jár el. 

5.2. A támogatási kérelmet kizárólag írásban, e szabályzat 1. melléklete szerint, támogatási kérelem 

űrlap kitöltésével lehet benyújtani Gomba Község polgármesteréhez. A korábbi támogatási 

kérelmekhez csatolt alapító okiratokat, alapszabályokat és a társasági szerződéseket a 

Polgármesteri Hivatal irattárában őrzik. Amennyiben a korábbi kérelem becsatolása óta a civil 

szervezet alapító okiratában változás történt, vagy eddig még pályázatot be nem nyújtó civil 

szervezet pályázik, úgy a sikeres pályázáshoz szükséges a civil szervezet módosított alapító 

okiratának és - a pályázati felhívásban meghatározott - egyéb dokumentumainak becsatolása is. 

5.3. Gomba Község polgármestere – a jegyző útján – köteles a támogatási kérelem beérkezését 

követő 3 napon belül megvizsgálni, hogy a kérelem megfelelően került-e benyújtásra. Amennyiben a 

kérelem hibás vagy hiányos, úgy a jegyző 3 munkanapon belül felhívja a támogatást kérőt a hiányok 

pótlására. A támogatás kérő részére nyitva álló hiánypótlási határidő 5 nap. A hiánypótlás ellenére 

is hiányos, vagy az e szabályzatban előirt feltételeknek nem megfelelő támogatási kérelem nem 

terjeszthető a döntéshozó elé. Amennyiben a támogatási kérelem a döntéshozó elé terjeszthető, úgy 

az előterjesztésnek tartalmaznia kell tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a támogatást kérő a 

részére korábban nyújtott támogatással elszámolt-e, a támogatás forrását, a támogatás összege 

utalásának előzetesen egyeztetett határidejét, továbbá tájékoztatást arról, hogy a támogatás összege 

rendelkezésre áll-e. 

5.4. A döntéshozó nem adhat támogatást a szabályzat előírásainak nem megfelelően előterjesztett 

kérelmekre, valamint a mulasztástól számított két éven belül annak a támogatást kérőnek, aki a 

korábban megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt 

határidőre nem teljesítette. 
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VI. A támogatási szerződés megkötése és módosítása 

6.1 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a minden év március 31. napjáig 

közzéteszi a Civil szervezetek részére a Pályázati felhívását, melyben a pályázati kérelmek 

benyújtására véghatáridőt jelöl meg. A benyújtott pályázatokat Gomba Község Önkormányzatának 

Pénzügyi Bizottsága értékeli, és a helyes pályázatokat beadó civil szervezetekre vonatkozóan 

támogatási javaslatot terjeszt a döntéshozó elé. 

  

6.2A döntéshozó támogatás megállapítására vonatkozó döntését követő 15 napon belül a 

támogatási szerződést a jegyző, vagy az általa feladattal megbízott köztisztviselő készíti el, és 

rendelkezésre bocsátja – személyesen írásban, vagy postai úton - a támogatást kérő részére. 

6.3. A támogatási szerződést a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kell elkészíteni. A 

támogatási szerződésben előírásra kerül a megítélt támogatás mellett a vállalt saját erő összegének 

elszámolási kötelezettsége is. Amennyiben a támogató nem a kérelem szerinti támogatási összeget 

ítéli oda, akkor a kérelemhez viszonyított támogatás arányát a vállalt saját erőre alkalmazni kell, és 

az arányosan változó saját erő elszámolásának kötelezettségét kell a támogatási szerződésben 

rögzíteni. 

6.4. A támogatási szerződés módosítható, ha a támogatott önhibáján kívüli okból nem tudja 

teljesíteni a támogatási szerződésben vállal t kötelezettségét. A támogatási szerződés kizárólag a 

támogatottnak a támogatási szerződésben vállat teljesítési határideje lejártát megelőzően 

módosítható. 

6.5. A támogatási szerződést a támogató képviseletében a polgármester (a jegyző ellenjegyzése 

mellett), a civilszervezet képviseletében a civilszervezet képviseletére jogosult személy írja alá. 

VII. A támogatási szerződések közzététele 

Az önkormányzat az általa nyújtott támogatásokról a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig 

köteles a honlapján - www.gomba.hu - a támogatottak nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá 

a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé tenni és öt évig biztosítani 

az adatok hozzáférhetőségét. 

VIII. A támogatás összegének utalása 

A polgármester a jegyző útján gondoskodik a támogatás összegének a támogatási szerződésben 

meghatározott határidőre történő utalásáról. 

A támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg egy összegben kerül támogatott 

részére átutalásra, függetlenül a szükséges saját erő megállapításától. 

IX. Támogatott számadási kötelezettsége 

9.1. Támogató a támogatási szerződésben a vonatkozó jogszabályok értelmében támogatott részére 

számadási kötelezettséget ír elő. 

9.2 A számadási kötelezettség keretében támogatott által készített, a támogatás felhasználásáról 

szóló beszámolót az annak benyújtásától számított 30 napon belül a jegyző vizsgálja meg. A 

határidőre be nem nyújtott beszámoló megküldésére, vagy a hiányosan benyújtott beszámoló 

kiegészítésére határidő tűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel a támogatottat. 

9.3. Amennyiben a beszámolóból megállapítható, hogy a támogatott a támogatási szerződésben 

vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, vagy a támogatott a hiánypótlási 

felhívásnak a kitűzött határidőre nem tett eleget, a jegyző javaslatot tesz a benyújtott beszámoló 

elutasítására. Az Önkormányzat nevében a polgármester értesíti a támogatottat a számadási 

kötelezettség keretében benyújtott beszámolójának a támogató általi elutasításról, a támogatási 

szerződés felbontásáról és a támogatás összegének visszafizetési kötelezettségéről. 

http://www.gomba.hu/
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X. A támogatás összegének visszafizetése 

10.1. A támogatási szerződés felbontásáról szóló - támogató képviseletében hozott - döntés 

alapján, az annak kézhezvételétől számított három napon belül támogatott a támogatás 

visszafizetésére köteles.  

10.2. A támogatás visszafizetésére vonatkozó döntés ellen támogatott Gomba Község 

Önkormányzata Képviselő-testületéhez nyújthat be kifogást, aki annak elbírálására vonatkozó 

döntését a kifogás benyújtását követő soros ülésén hozza meg. 

XI. A támogatási eljárási rendszer elvi sarokpontjai 

 

11.1. Az átláthatóság és nyilvánosság elvére tekintettel a támogatási rendszer Gomba Község 

Önkormányzata és a Támogatott között létrejövő támogatási szerződés írásbeliségén alapszik. A 

szerződések mintáit a Támogatási Szabályzat rögzíti. 

 

11.2.  A támogatási eljárás és annak minden eleme, minden esetben nyilvános és hozzáférhető, az 

állampolgárok számára megismerhető. 

 

11.3. A támogatás elszámolásának ellenőrzésére Gomba Község Önkormányzata jogosult. 

 

XII. Hatályba lépés 

Jelen szabályzat 2017. …. napjával lép hatályba. rendelkezéseit először a 2017. évi költségvetési 

rendelet forrásai felhasználásával nyújtott támogatásokra és az azok felhasználásának 

elszámolására kell alkalmazni. 

Gomba, 2016. november ….  

   Lehota Vilmos  

                           polgármester  

 

1. melléklet 

a támogatási szabályzathoz 

Támogatási kérelem 

 

I. Kérelmező 

1. neve (civilszervezet neve) ___________________________________________________ 

2. címe irányítószáma (civilszervezet címe) _______________________________________ 

3. levelezési címe: ___________________________________________________________ 

4. telefonszáma, faxszáma: ____________________________________________________ 

5. e-mail címe: _____________________________________________________________ 

6. bankszámlaszáma: ________________________________________________________ 

7. adószáma: _______________________________________________________________ 

8. képviselő neve: ___________________________________________________________ 

9. képviselő címe: ___________________________________________ 

10. képviselő telefonszáma, faxszáma: _________________________________ 
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11. képviselő e-mail címe: ___________________________________________ 

12. a kérelem célja, indoka:  ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

II. A kérelem megvalósítása 

1. Megvalósítás időszaka (kezdés és befejezés időpontja): ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Támogatás teljes pénzügyi elszámolásának vállalt határideje: 

_____________________________ 

3. A teljes bekerülési összeg _____________________ Ft (a támogatás +  saját erő) 

4. Saját erő összege _______________________ Ft, részletezése: 

a) pénzbeli saját erő összege: ___________ _______________________ Ft  

b) tárgyi saját erő értéke:    ______________________  Ft  

c) természetbeni saját erő értéke: _______ _______________________  Ft  

5. A kért támogatás teljes összege : ___________________________________________ Ft  

6. Várható egyéb támogatás: ___________________________________________________ 

 

7.  A tárgyévben és az azt megelőző évben elnyert önkormányzati támogatások: 

a) Összege: _________________________________________________________ 

Felhasználása:  

III. A kérelem részletes indokolása 

A kérelmező a kérelem mellékleteként írja le a támogatás pontos tartalmát (program esetében a 

program részletes leírása vagy működés esetében a szervezet tevékenysége), illetve, hogy pontosan 

milyen költségtételekre kéri a támogatást. A kérelemnek tartalmaznia kell a megvalósítandó cél 

részletes ismertetését, az annak megvalósításához szükséges költségek részletes bemutatásával és 

amennyiben a saját erőn és a kért támogatáson kívül más forrásokat is igénybe kíván venni, akkor 

azok részletes ismertetését. 

IV. Nyilatkozatok 

1. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy kérelmező civilszervezetnek köztartozása 

nem áll fenn. 

2. A támogatást kérő civilszervezet képviselőjeként kijelentem, hogy a civilszervezet részére az 

Önkormányzat által tárgyében és az azt megelőző évben nyújtott támogatás felhasználásáról 

szóló számadási kötelezettség teljesítését az Önkormányzat elfogadta, a civilszervezetnek az 
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Önkormányzat felé támogatás visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn. 

3. A támogatást kérő civilszervezet képviselőjeként kijelentem, hogy a jelen támogatási 

kérelemben megjelölt cél megvalósítása érdekében a civilszervezet 

    további támogatási kérelmet nyújtott be a ___________________________________-hoz 

____________________________ Ft. értékben, 

 

    nem nyújtott be további támogatási kérelmet. 

 

Gomba, .... év………….. hó ….. nap 

 a civilszervezet képviselőjének                      

                       aláírása 

 

 

 

1. melléklet  

a támogatási 

kérelemhez 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

 

I.1. Kérelmező neve: A civil szervezet alapító okiratában feltüntetett neve. 

I.2. Kérelmező címe, irányítószáma: A civil szervezet székhelye, irányítószám, község, közterület 

neve, közterület jelleg megjelölése (út,utca stb.), házszám, helyrajzi szám. 

I.3. Kérelmező levelezési címe: Kitöltése abban az esetben kötelezőt, ha a civil szervezetnek 

levelezési címe a civil szervezet székhelyétől eltér. 

I.4. Kérelmező telefonszáma, faxszáma: Feltüntetése akkor szükséges, amennyiben a civil szervezet 

rendelkezik – a kapcsolattartó elérhetőségétől különböző - központi telefonszámmal. 

I.5. Kérelmező e-mail címe: Feltüntetése akkor szükséges, amennyiben a civil szervezet rendelkezik 

központi e-mail címmel. 

I.6. Kérelmező bankszámlaszáma: Civil szervezet bankszámlaszáma. 

I.7. Kérelmező adószáma: Civil szervezet adószáma. 

I.8. Kérelmező képviselőjének neve: Civil szervezet bejegyzett képviselőjének neve. 

I.9. Kérelmező képviselőjének címe: A civil szervezet képviselőjének – lakcímkártya szerinti – 

lakcíme. 

I.10. Kérelmező telefonszáma: A civil szervezet képviselőjének telefonszáma. 

I.11. Kérelmező e-mail címe: A civil szervezet képviselőjének e-mail címe. 

I.12. A kérelem indoka, célja: Néhány sorban kifejtése annak, hogy milyen jellegű támogatást és 

mire kéri a civil szervezet. A kérelem indoka működési támogatás, amely vonatkozhat rendezvény, 

valamilyen – a civil szervezet által megszervezett esemény -  támogatására, tárgyi eszköz 

beszerzésére stb. 

 

II. Kérelem megvalósítása 

II.1. A megvalósítás időszaka (kezdés és befejezés időpontja): A megszervezésre kerülő rendezvény 

tól-ig történő időpontja, amennyiben a rendezvény pontos napja még nem került kiválasztásra az 

adott időintervallum (pl: szeptember első két hetében) meghatározása. Amennyiben tárgyi eszköz 

beszerzésére irányul a kérelem, úgy a beszerzés várható időtartamát kell beleírni. 

II.2. A támogatás teljes pénzügyi elszámolásának vállalt határideje: A pályázó – a megvalósítandó 
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eseményre tekintettel – határozhatja meg a teljes pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét, 

azzal, hogy az nem lehet hosszabb, mint a „kérelem megvalósításának időszakában meghatározott” 

végnaptól számított 30. nap.  

II.3. A megvalósításhoz szükséges teljes összeg (támogatás + önerő): a kért támogatás teljes 

összegét fel kell tüntetni, azzal, hogy 50.000,- Ft összegig nincs szükség önerő biztosítására, az 

50.000,- Ft-ot meghaladó összeg kérvényezésénél a megvalósításhoz szükséges teljes összeghez 

viszonyított 20 %-os mértékű önerő biztosítása szükséges. (Példákkal élve: amennyiben a civil 

szervezet a 100.00,- Ft értékű eszköz megvásárlásához 80.000,- Ft értékű tárgyi eszköz támogatást 

kér, úgy a civil szervezetnek 20.000,- Ft értékű önerőt biztosítania kell saját forrásból, más 

adományból, amely a teljes bekerülési összeg 20 %-a. Valamint amennyiben a civil szervezet egy 

125.000,- Ft költségvetésű rendezvény megszervezésére kér 100.000,- Ft. támogatást, abban az 

esetben 25.000,- Ft. önerőt kell igazolni, melyet vagy a civil szervezet saját forrásból, vagy 

adományból igazol, vagy önkéntes munka értékének megjelölésével igazol. Figyelem! A saját erő 

mértéke a kérelem benyújtásától számítva nem változtatható akkor sem, ha a döntéshozó a 

kérelemben szerepeltetettnél alacsonyabb támogatást ítél oda. (Példával élve, ha a kérelemben 

80.000,- Ft támogatási igény mellett 20.000,- Ft saját erőt tüntetett fel a kérelmező, de a döntéshozó 

csak 40.000,- Ft támogatás ítél oda, akkor is el kell számolni a 10.000,- Ft saját erővel a kérelem 

szerinti saját erő aránya miatt.)  

 

 

II.4. Saját erő összege, részletezése:  

- pénzbeni saját erő összege: civil szervezet által nyújtott pénzbeli támogatás (saját tőke) 

vagy a civil szervezet által – más forrásból – kapott adomány, támogatás összege 

- tárgyi saját erő értéke: a civil szervezet által vagy más kívülálló személyek által 

biztosított tárgyi eszközök pénzben kifejezhető értéke (pl: díszlet rendelkezésre 

bocsátása) 

- természetbeni saját erő értéke: a civil szervezet által vagy kívülálló személyek által 

biztosított önkéntes munkavégzés pénzben kifejezhető összege  

 

II.5. A bekerülés teljes összege: Az adott rendezvény, esemény teljes bekerülési összege, a vásárolni 

kívánt tárgyi eszköz értéke. 

 

II.6. Várható egyéb támogatás: Más forrásból várható egyéb támogatás. 

 

II.7. A tárgyévben és az azt megelőző évben elnyert önkormányzati támogatás: 

- Összege: külön részletezve a tárgyévi és az azt megelőző évben elnyert támogatást 

- Felhasználása: röviden a felhasználás módjának leírása (tárgyi eszköz megnevezése, 

rendezvény megjelölése) 

 

III. A kérelem részletes indoklása   

A kérelmező a kérelem mellékleteként írja le a támogatás pontos tartalmát (program esetében a 

program részletes leírása vagy működés esetében a szervezet tevékenysége), illetve, hogy pontosan 

milyen költségtételekre kéri a támogatást. A kérelemnek tartalmaznia kell a megvalósítandó cél 

részletes ismertetését, az annak megvalósításához szükséges költségek részletes bemutatásával és 

amennyiben a saját erőn és a kért támogatáson kívül más forrásokat is igénybe kíván venni, akkor 

azok részletes ismertetését. 

 

IV. Nyilatkozatok 

1. A kérelem aláírásával a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a 

kérelmező civilszervezetnek köztartozása nem áll fenn. 
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2. A kérelem aláírásával kérelmező kijelenti, hogy az esetleges tárgyévi és tárgyévet megelőző 

évi támogatás felhasználásáról szóló számadási kötelezettségének eleget tett, azt az 

Önkormányzat elfogadta, és az Önkormányzat felé visszafizetési kötelezettsége nem áll 

fenn. 

3. Amennyiben tárgyi eseményhez kapcsolódóan a civil szervezet más forrásból is igényelt 

támogatást, meg kell jelölni a támogatás forrását és annak összegét is. Amennyiben 

tárgyi eseményhez kapcsolódóan más forrásból a civil szervezet nem igényelt 

támogatást, úgy a második rubrikát kell bejelölni. 

 

A kérelmet a civil szervezet képviselőjének aláírással kell ellátni. 

 

2. melléklet 

a támogatási szabályzathoz 

 

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

 

T Á M O G A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
 

amely létrejött 

egyrészt Gomba Község Önkormányzata (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) képviseletében 

eljáró Lehota Vilmos polgármester (a továbbiakban: Támogató), 

másrészt a ……………………………………. (székhely: …………………………….) képviseletében 

eljáró …………………………… (a továbbiakban: Támogatott) 

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:  

 

1. Támogató az önkormányzat 201…. évi költségvetéséről szóló ………………………………… 

önkormányzati rendeletével megállapított 201…. évi költségvetésének eredeti előirányzata 

terhére a Támogatott részére ……………………,- Ft, (azaz …………………… forint) összegű 

– működési célú - támogatást (továbbiakban: támogatás) biztosít a 201……….. napján 

megrendezésre kerülő ……………………. céljára.  

2. Támogató a támogatás összegét a jelen támogatási szerződés mindkét szerződő fél általi 

aláírását követően 3 munkanapon belül átutalja a Támogatott – ………………………………… – 

számú számlájára.  

3. Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 53. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott 

összeg, valamint a támogatáshoz kapcsolódó saját forrás, azaz …………. Ft rendeltetésszerű 

felhasználásáról, melynek Támogatott legkésőbb 201………………. napjáig írásban köteles 

eleget tenni az 1. pontban rögzített támogatás, valamint a támogatáshoz kapcsolódó saját forrás 

felhasználásáról készített számadás Támogató részére történő benyújtásával. 

4. A Támogató az Áht 54. §-ában foglaltak alapján ellenőrzi a felhasználást és a számadást.  

5. A támogatásról készült számadást számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylattal 

kell alátámasztani. A számlára vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatra rá kell vezetni a 

„A kifizetés Gomba Község Önkormányzatának támogatásából történt” szöveget. A számlának 

vagy bizonylatnak hitelesített másolatnak kell lenni. A másolatra rá kell vezetni „a másolat az 

eredetivel mindenben egyező” szöveget. A hitelesítést a Támogatottnak aláírásával látja el. A 
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számadás során Támogatott nevére és címére kiállított számla vagy felhasználást igazoló 

pénzügyi bizonylat fogadható be. 

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy számadása az önkormányzat hivatalos honlapján 

(www.gomba.hu) az érdeklődők számára megismerhető lesz. 

7. A 3. pontban megállapított határidő túllépésére csak különösen méltányolandó esetben, 

Támogatott kérelmére, a Támogató írásbeli engedélyével (a támogatási szerződés 

módosításával) van lehetőség legfeljebb a hónapot követő hó 15-ig.  

8. Támogatottat jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési 

kötelezettség terheli. 

9. A Támogatott tudomásul veszi, amennyiben számadási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a 

támogatás jogszabálysértően, illetve azt nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatást 

köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Pátria Takarékszövetkezetnél 

vezetett 65100321-10610019 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel 

egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori 

jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot, késedelem esetén késedelmi 

kamatot fizetni. 

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, 

valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók. 

11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (2 pld. Támogató, 2 pld. Támogatott) eredeti 

példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, 

azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

cégszerűen írják alá. 

 

Dátum és szükséges aláírások.” 

 

 

6. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

E/1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítására  

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette, hogy a Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést. Megkérdezte, hogy 

az írásban megküldött előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 

Hozzászólás nem lévén kérte, aki a megfogalmazott 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: 

 

183/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgármesteri 

Hivatal alapító okiratának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

http://www.gomba.hu/
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1. A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosító 

okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés hatályával a határozat 1. sz. 

mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatalnak - a jelen határozat 1./ 

pontjával módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés hatályával a határozat 2. sz. mellékletének megfelelő 

szövegezéssel jóváhagyja. 

 

3.  A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár 

területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2016. október 28.  

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 

 

 
a 183/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

1. melléklete 

Okirat száma: 1/2016.PH. 

Módosító okirat 

A Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. február 26. napján 

kiadott, 2/2015.PH. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a alapján – a 183/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a 

következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 adó-, vám és jövedéki igazgatás 

3 
016010 országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 
016020 országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 
 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 

Kelt: Gomba, 2016. október 20.  

P.H. 
 

 

aláírás 
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a 183/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

2. melléklete 

Okirat száma: 2/2016.PH. 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gombai Polgármesteri 

Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Gombai Polgármesteri Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: Gombai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Mayor’s Office of Gomba  

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.   

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Az önkormányzati törvény 

felhatalmazása alapján hozott 68/1992. képviselő-testületi határozat 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése: Gomba Község Önkormányzata 

2.3.2. székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Egészségház 2217 Gomba, Rákóczi utca 6. 

2 Fáy András Művelődési Ház 2217 Gomba, Jókai Mór utca 21. 

3 Központi Konyha 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. 

4 Községi Könyvtár 2217 Gomba, Jókai utca 21. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 84. §-a alapján az önkormányzat működésével, valamint a polgármester 

vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 adó-, vám és jövedéki igazgatás 

3 016010 
országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 
országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gomba község közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 7. §-a, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 84. §-ára, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 1. § e) pontjára.  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjeként jegyzőt 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) 

bekezdése alapján a polgármester nevez ki. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
köztisztviselői jogviszony A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Gomba Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének határozatával jóváhagyott szervezeti és működési szabályzata alapján 

nem tagozódik belső szervezeti egységekre.  

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. február 26. napján kelt, 2/2015.PH. okiratszámú alapító 

okiratot visszavonom. 

 

Kelt: Gomba, 2016. október 20.    

P.H. 

aláírás 
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E/2. Javaslat a belső ellenőri jelentés elfogadására 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette, hogy a Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést. Elmondta, hogy a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a belső ellenőri jelentés elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági véleményt. 

 

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a belső ellenőri jelentés elfogadására vonatkozó előterjesztést 

megvitatta, a határozati javaslat elfogadását indítványozta a Képviselő-testület számára. A belső 

ellenőri jelentéssel kapcsolatban elmondta még, hogy az a temetésekre vonatkozó adatszolgáltatást 

a 2015. év II. és a 2016. év I. félévére vetíti le. Ennek értelmében, ezen díjak szerepelnek a 

jelentésben. A sírkőkészítéssel, -helyreállítással kapcsolatos munkálatok végzésére adatszolgáltatás 

nem történt. A Pénzügyi Bizottság javasolja a közszolgáltató megkeresését a temetőben - temetésen 

kívüli - vállalkozási tevékenység után fizetett temető-fenntartási hozzájárulásra vonatkozó 

adatszolgáltatás teljesítésére.  

 

Lehota Vilmos polgármester 

Elmondta, hogy az ülés napjának délelőttjén már kereste a közszolgáltatót, de nem érte el, a 

közszolgáltató viszont nem hívta vissza. Úgy vélte, hogy a belső ellenőri jelentésben 

megfogalmazott adathiányosságok tekintetében mindenképpen szükséges a hiányzó elszámolások 

bekérése.  

 

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Hozzátette, amennyiben a közszolgáltató meg tudja írásban adni a kért információkat és az több 

mint 1, akkor számon kérhető az elmaradás, egyéb esetben pedig fel kell hívni a figyelmét a 

közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartására. Ez alatt a kapunyitások nyilvántartásának 

betartását érti. 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Határozati javaslatként fogalmazta meg a belső ellenőri jelentés elfogadását. Külön határozati 

javaslatban kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a közszolgáltatási szerződés módosításának 

aláírásához. A napirendhez kapcsolódó harmadik határozati javaslata a közszolgáltató 

adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése való megkeresésére. 

 

Megkérdezte, hogy az írásban megküldött előterjesztéssel kapcsolatban, valamint a szóban 

elhangzott kiegészítéssel kapcsolatban van-e további kérdés? Újabb hozzászólás nem lévén először 

kérte, aki a belső ellenőri jelentés elfogadása mellett megfogalmazott 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: 

 

184/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Baráth Temetkezés Kft. vonatkozásában végzett belsőellenőrzésről készült 

jelentést és az alábbi határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület a belső-ellenőri jelentést, valamint a Baráth 

Temetkezés Kft. ügyvezetője által készített intézkedési tervet tudomásul 

vette. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a Vincent 

Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse. 

 

  Határidő: 2016. november 15.    

  Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Kérte, aki felhatalmazást ad számára kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításának - az 

előterjesztés mellett megküldött szövegezéssel történő - aláírására, kézfelemeléssel jelezze. A 

szavazást követően megállapította, hogy  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

185/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Baráth 

Temetkezés Kft. vonatkozásában végzett belsőellenőrzésről készült jelentést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés módosítását - a határozat melléklete szerinti szövegezéssel – az 

önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja. 

 

  Határidő: 2016. november 15.    

  Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 

 

1. melléklet a 185/2016. (X. 29.) 

képviselő-testületi határozathoz 

 

 Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 

3. sz. módosítása 

 
amely létrejött  

egyrészről:  Gomba Község Önkormányzata 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. (képviseli: Lehota 

Vilmos polgármester, adószáma: 15730600-2-13) a továbbiakban, mint Megbízó; 

másrészről  Baráth Temetkezés Korlátolt Felelősségű Társaság 2118 Dány, Szabadság út 14.  

(képviseli: Baráth Miklós ügyvezető, adószáma: 14820997-2-13) a továbbiakban, 

mint Megbízott; 

 (együttesen továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi tartalommal:   

 

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2013. február 22. napján létrejött kegyeleti 

közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a 2016. évben Megbízottnál lefolytatott 

belsőellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok alapján készült intézkedési terv 1. pontjában 

foglaltak teljesítése érdekében közös akaratnyilvánítással 2016. november 1-i hatállyal az alábbiak 

szerint módosítják: 



34 

 

 

1. Felek a Szerződés 29. és 30. pontjainak rendelkezéseiként - az önkormányzatot megillető 

ellenőrzési jogosítványok szerződésben történő rögzítése érdekében - az alábbiakat fogadják el:  
 

29. Megbízó - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv 39. § (2) bekezdés l) 

pontjában rögzítetteknek érvényt szerezve - jogosult Megbízott jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségeinek ellenőrzésére. Az ellenőrzés keretén belül a kötelezettségek ellenőrzését 

belsőellenőrzés alá vonhatja, a feladat ellátás teljesítését a köztemetőkben helyszíni 

ellenőrzés során vizsgálhatja. 

30. Felek minden évben legalább egy alkalommal közösen temetőbejárást végeznek a jelen 

szerződésben foglalt – köztemetőben végzendő – feladatok teljesülésének ellenőrzése 

céljából. 

 

2. A Szerződés a 32. pontot követően az alábbi 33. ponttal egészül ki, mellyel egyidőben a 33-39. 

pontok számozása 34-40. számozásra változik:  
 

33. Megbízott köteles Megbízó részére a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

tv., a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55. §-a alapján elfogadásra  

benyújtani az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására 

vonatkozó számviteli szabályzatát. 

 

3. Felek megállapítják, hogy jelen módosítás a szerződés egyéb pontjait nem érinti, azok 

változatlan tartalommal hatályban maradnak.  

 

4.  A jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.  

 

Dátum, aláírások. 

 
 

Lehota Vilmos polgármester 

Kérte, kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával és felkéri, hogy a 

kegyeleti közszolgáltatótól kérjen adatszolgáltatást a temetőkben - a temetkezési szolgáltatások 

kivételével - végzett vállalkozási tevékenység után beszedett temetőfenntartási hozzájárulások 

összegére vonatkozóan, és arról a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztassa. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

186/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Baráth 

Temetkezés Kft. vonatkozásában végzett belsőellenőrzésről készült jelentést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kegyeleti közszolgáltatótól kérjen 

adatszolgáltatást a temetőkben - a temetkezési szolgáltatások kivételével - végzett 

vállalkozási tevékenység után beszedett temető-fenntartási hozzájárulások összegére 

vonatkozóan, és arról a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztassa  

 

  Határidő: értelemszerűen    

  Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
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E/3.Iskolai kérelem a felújítás 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette, hogy a Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést az iskolai kérelmek 

elbírálására. Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a Gombai Református Egyházközség, mint az 

iskola fenntartója kérelemmel fordult az önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a benyújtott 

tervezési programot véleményezze, valamint a teljes tervezési területre kérte, beleértve a tavaly 

hozzávásárolt ingatlan területét is, hogy kerüljön kiterjesztésre település központi vegyes terület 

övezete. Úgy vélte, a benyújtott kérelem teljesítésének akadálya nincs és a tervezési programot 

támogathatónak ítélte. 

 

A vázlattervekkel kapcsolatban elmondta, hogy a településképi véleményezési eljárást a Gombai 

Református Egyházközség, mint fenntartó megindította. Két nappal ezelőtt volt Gyömrőn a 

tervtanácsi ülés, és a benyújtott vázlatterv tárgyalása megtörtént. A Tervtanács döntésében 

megvalósításra ajánlotta a tervet. Tájékoztatta még a Képviselő-testület tagjait, hogy a 

polgármesteri támogató levél kiadása a Tervtanácsi döntés értelmében tehető csak meg. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a vegyes övezet kiterjesztésére érkezett kérelemre támogató 

határozatot hozzon. A vásárolt ingatlan már az intézmény területének része. 

 

Megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, hozzászólásaikat az írásban 

kiküldött előterjesztéssel, valamint annak szóbeli kiegészítésével kapcsolatban. 

 

Határozati javaslatként egyrészt megfogalmazta, hogy a Gomba Község Önkormányzata a 

benyújtott vázlatterv alapján a tervezési programot fogadja el és tartsa annak megvalósítását 

szükségesnek. Másrészt javaslatot tett arra, hogy a foglalja formális döntésbe a Képviselő-testület, 

hogy a településrendezési eszközeinek felülvizsgálatakor a településközponti vegyes terület határát 

kiterjeszti a teljes tervezési területre. 

  

Megkérdezte, hogy az írásban megküldött előterjesztéssel, valamint a szóban elhangzott 

kiegészítéssel kapcsolatban van-e kérdés? Hozzászólás nem lévén kérte, aki az elsőként 

megfogalmazott 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: 

 

187/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Gombai 

Református Egyházközség, mint a Fáy András Református Általános Iskola és 

Művészeti Iskola fenntartójának kérelmét, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Gombai Református Egyházközség, mint a Fáy András 

Református Általános Iskola és Művészeti Iskola fenntartója által benyújtott – az 

iskolabővítésre elkészült - vázlatterve alapján a tervezési programot elfogadta és 

annak megvalósítását szükségesnek tartotta. 

2. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy döntéséről a Gombai 

Református Egyházközséget tájékoztassa.  

 

Határidő: 2016. november 11. 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
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Lehota Vilmos polgármester 

Kérte, aki az másodikként megfogalmazott – HÉSZ módosításra 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: 

 

188/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Gombai 

Református Egyházközség, mint a Fáy András Református Általános Iskola és 

Művészeti Iskola fenntartójának kérelmét, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Gombai Református Egyházközség, mint a Fáy András 

Református Általános Iskola és Művészeti Iskola fenntartója által benyújtott – az 

iskolabővítésre elkészült - vázlatterve alapján úgy döntött, hogy a településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálatakor a településközponti vegyes terület határát kiterjeszti a 

teljes tervezési területre. 

2. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy döntéséről a Gombai Református 

Egyházközséget tájékoztassa.  

 

Határidő: 2016. november 11. 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Jelezte, hogy az írásos előterjesztések tárgyalásának végére értek. Megkérdezte, hogy további 

felvetés van-e a Képviselő-testület tagjai részéről? 

 

Tóth József képviselő 

Megkérdezte, hogy az előző ülések valamelyikén már jelzett - Sinkovicz Lászlót érintő - szennyvíz 

probléma kapcsán a bejárás megtörtént-e? 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Elmondta, hogy a lakossági problémák feltérképezésére irányuló bejárásra még nem került sor.  

Szeptember végére volt a műszaki bejárás kitűzve, akkor elmaradt és nem került sor újabb időpont 

kitűzésére. A közterületi bejárás megtörtént. Az átemelőknél a csőbekötések megtörténtek.  

 

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Megjegyezte, hogy a Kisszurdik tetején és az Iskola utcában az átemelőknél a bekötések ezek 

szerint megtörténtek. Megkérdezte, hogy miért volt szükség ezekre a csőbekötésekre? 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette a csatorna bekötés technikai részleteit, mely szerint a tartályban bizonyos oltott, szerves 

anyagokat tárolnak, hogy a keletkezett szagokat megszűrje.  A szerves anyag kémiai tulajdonsága 

miatt egy idő után lebomlik és szűrés nélkül távozik a beáramló bűz a tartályból. Ennek a szerves 

anyagnak a pótlása nem történt meg eddig, ezért volt a bűz. A biofilter cseréje megtörtént, a 

rendszer további rendeltetésszerű használatához a filter időszakonkénti cseréje indokolt. 

Vízöblítéses technikai megoldás eshetőségét is vázolta. 
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Tóth József képviselő 

Úgy vélte, hogy a bűz ezzel vissza van vezetve a rendszerbe és most az aknákban jön fel. 

 

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Rákóczi u. 32. alatti ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy a bejárás során a tető 

állapotfelmérést javasolta elvégeztetni, hogy az ingatlan biztonságosan bérbe adható legyen. Ha túl 

magas lenne a tetőszerkezet állapotának stabilizáláshoz szükséges költség, az ingatlan értékesítését 

támogatná. 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Elmondta, hogy 2 éve már történt felmérés, azóta az ingatlanba nem tudtak ilyen célból bejutni és a 

tető állapot tovább romlott. Jelezte, hogy a jelen állapotban történő bérbeadással a felelősség is 

nagyobb. 

 

Tóth József képviselő 

Úgy gondolta, hogy az ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése után kellene csak a 

munkálatokba belekezdeni. Véleménye szerint a felújítási költségek magasak lesznek.  

 

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Véleményében elmondta, hogy kisebb ráfordítással az ingatlan alacsonyabb igényű bérlők részére 

kiadható lehetne. El kellene dönteni, hogy hol húzódik az az összeghatár, ahol még érdemes a 

felújításban gondolkodni, vagy milyen értékhatárnál célszerűbb már az értékesítés. 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Elmondta, hogy a bejáráson az albérleti hirdetés közzé tételében történt megegyezés. Az ingatlan 

jelenlegi státuszával kapcsolatban elmondta, hogy per alatt van. Iratbetekintésre a hétfő napon lesz 

lehetősége az aljegyző asszonynak, ennek ismeretében fog az önkormányzat fellebbezést benyújtani 

a bíróságra. 

 

Elmondta az ingatlannal kapcsolatban, hogy vannak közmű díjfizetési elmaradások, áramdíj közel 

30 E Ft visszakötéssel együtt. A 160 E Ft-ot éri el a gáztartozás, a mérőóra állások alapján ezt ki fog 

kelleni fizetni. Hatósági bejutáskor csak őrláng volt használatban, de a tél folyamán a fűtést 

továbbra is használni kell az állagmegóvás miatt. Vízfogyasztás nem volt, e tekintetben csak az 

alapdíjat kell megfizetni. Az elhangzottak alapján a fizetési kötelezettség közel 200 E Ft. Úgy vélte, 

amíg a hátralékos díjak nincsenek kiegyenlítve, addig a közszolgáltató nem írja át a mérőórát az 

önkormányzat nevére. 

 

Kósa Attila a Pénzügyi Bizottság tagja 

Tájékoztatásként elmondta, hogy a tél közeledtével Tetepusztán az illegális favágók beindultak. A 

Polgárőrség kiemelt figyelmet fordít az érintett területre, volt eset, amikor sikerült a tevékenységet 

megzavarniuk, de az illetők sajnálatos módon nem hagynak fel a falopással. 

 

Helyi közlekedésben történt két olyan szabálysértés, amit a közterületi térfigyelő kamerarendszer 

rögzített.  A felvételek alapján eredményes szabálysértési eljárás indított meg a körzeti megbízott. 

Az egyik szabálysértő a súlykorlátozást lépte túl, a másik esetben helyi lakosok használtak 

motorkerékpárokat olyan helyen, ahol tiltott volt. A szabálysértést súlyosbította, hogy vezetői 

engedéllyel sem rendelkeztek a motorozáshoz. A rendőrség a szabálysértést hivatalból észlelte és a 

bekért kamera felvételek alapján ellenük a monori rendőrkapitányságon eljárás indult.  
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Tárgy: Polgármesteri tájékoztató 
2016. 39–2016.41. hét  

Gomba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete részére 
 
Helyben 
 
 
 
Tisztelt Képviselőtársam! 
 
A 2016. szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről az 
alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet. 
 
 

39. hét 2016. szeptember 30 – 2016. október 2. 

Kihirdetésre került a módosított költségvetési rendelet és megkezdtük az ülésen született 

határozatok végrehajtását.  

Megtartottuk az immár hagyományosnak mondható idősek napi ünnepséget a rendezvényteremben. 

A műsor előtt a közétkeztetési közszolgáltató ízelítőt adott a szociális étkeztetésből, valamint előre 

elkészített kérdőív segítségével mérte fel az igényeket, kívánságokat. Az óvodások verse után dr. 

Schidt György háziorvos mondott ünnepi beszédet, majd a művészeti iskolások műsorát láthatták és 

hallhatták a meghívottak. Az este fő előadói Kalocsai Zsuzsa művésznő, valamint további három 

operett énekes 50 perces műsorral szolgáltak a jelenlévők megelégedésére. A rendezvényre meghívót 

kaptak a gombai lakcímmel rendelkező, 2016. december 31-ig 65. életévüket betöltők, akik közül 

száznál többen jelentek meg a meghívásra. 

Az országos népszavazás helyi lebonyolítása zökkenőmentes volt, a részvételi adatok az országos 

átlag közelében voltak. 

 

40. hét 2016. október 3 – 2016. október 9. 

Egyeztettünk a még nyilvántartásba nem vett sportegyesület elnökével az egyesület és az 

önkormányzat közötti együttműködési megállapodás előkészítéséről. A megbeszéltek alapján 

összeállításra került azóta egy megállapodás tervezet, amelyről már részleteiben is lehet egyeztetni. 

Az egyesület nyilvántartásba vétele várhatóan még október folyamán megtörténik, amely 

valószínűsíti, hogy a novemberi képviselő-testületi ülésre a már jogerősen nyilvántartásba vett 

egyesülettel tudjuk véglegesíteni a megállapodást. A tervezetet mellékelem a tájékoztatómhoz, de az 

egyesület részére is megküldtem. 

Gombai lakos lett állampolgári esküt előttem. 

Minden feltételt teljesített az önkormányzat a hitelfelvételhez, így aláírásra került a Pátria 

Takarékszövetkezettel a hitelszerződés az egészségház korszerűsítésének finanszírozásához. Az 

ingatlanok terheléséről a hitelfolyósítóval közösen intézkedtünk. 

Területi közbiztonsági fórumon vettem rész Monoron, amelyet a kapitányság vezetője hívott össze 

két járásra kiterjedően. Az intézményi, közigazgatási, települési és egyesületi vezetők részvételével 

zajló konzultáción előkerültek a térség aktuális problémái, amelyekre a rendőrségnek kell megtalálni 

a megoldást, vagy ahogy elhangzott válaszokban, kidolgozni a megfelelő algoritmusokat. A 

bűncselekmények csökkenő száma továbbra is tendencia, de a bűnmegelőzésre legalább akkora 

energiát kell fordítani, mint a bűnüldözésre. 
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A NEFAG, mint állami erdészet felújította a környék jelzett turistaútjait, valamint a jelzések 

újrafestése mellett útbaigazító táblákat is elhelyeztek (egy darabot a felsőfarkasdi buszfordulónál). A 

felújítás utáni átadásra voltam hivatalos Csévharaszti erdőőri házhoz, ahol a beszámolók és 

beszédek mellett ünnepélyes keretek között felavattak egy szobrot (Cantata Profana), valamint 

aláírásra került a Pest Megyei Természetbarát Szövetség és a NEFAG Zrt. együttműködési 

megállapodása. 

Az óvodások és az alsó tagozatos iskolások számára készítenek elő egy előadás-sorozatot, amelyhez 

szükség volna a rendezvényteremre. Mivel a – főként szerda délelőttönként megvalósuló – 

használatnak akadályát nem láttam, az előadók képviseletében egyeztetőnek azt tanácsoltam, hogy 

amennyiben az intézményekkel megszületik az elvi megegyezés, akkor az intézmények forduljanak 

az önkormányzathoz helyigénnyel a konkrét dátumok ismeretében. Ebben az esetben – 

gyakorlatunk szerint – az intézményeknek nem kell bérleti díjat fizetniük. 

Váratlanul kedvező időjárási körülmények között sikerült megrendezni a szüreti mulatságokat, a 

felvonulást és a bált. A színvonalas programból hiányzott sok lovas felvonuló. 

 

41. hét 2016. október 10 – 2016. október 14. 

Számlázásra került a kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződésben foglalt vételár a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felé. 

Főépítésszel egyeztettünk az értékvédelmi rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban, amelyhez írásos 

segítséget kértünk. A beérkezett anyag alapján terjesztjük a Képviselő-testület elé a rendelet 

felülvizsgálatát, és elfogadása esetén már az új rendelkezések szerint lehet a korábban 

meghatározott négy épületre vonatkozóan elindítani az értékvédelmi eljárást. Főépítész úrral a 

települési értéktár munkabizottságban végzendő munkájáról is szó esett, amely elől nem zárkózott 

el. 

Két kérelem érkezett a Gombai Református Egyházközségtől. Egyik alapján megindítottuk a 

településképi véleményezési eljárást, amelynek folyamán tervtanácsi véleményt kapunk a benyújtott 

tervekről. A másik kérelmet a 6. számú napirendi pont keretében kérem tárgyalni. 

Felsőfarkasdon, a buszfordulóval szomszédos 0433 hrsz-ú ingatlan kitűzési munkarészei miatt 

felmérési, térképezési, területszámítási hiba kiigazítására irányuló eljárást indított a Monori Járási 

Hivatal, amelybe bevont három további földrészletet. Mindhárom földrészlet – a tavalyi 

ajándékozási eljárás óta – Gomba Község Önkormányzatának tulajdona (0432/2, 0437/1, 0437/2). 

A Hivatal végzése alapján helyszíni szemlét tartottunk a területen. A probléma 1980-ra nyúlik 

vissza, amikor a buszforduló kisajátítási eljárását szabályosan nem vitték végig, viszont a 1994-ben 

végbement eljárás rossz térképezési adatai és összecserélt helyrajzi számai lettek rögzítve a máig 

hatályos nyilvántartási térképen. Amennyiben az eredeti munkarészek hibáit javítja a földhivatali 

eljárás, akkor a buszforduló utáni út már egy erdő művelési ágú területen lesz. 

A települést bemutató filmek (egy figyelemfelkeltő képsor és egy tartalmasabb rövidfilm) 

elkészíttetésére kérek felhatalmazást és 400.000,- Ft-os előirányzatot. A forgatókönyveket – 

legalább a még filmezendő helyszínek és beállítások miatt – rövidesen összeállítjuk. 

Az önkormányzatot képviseltem a 1996. évi LV (vadászati) törvény alapján összehívott 

földtulajdonosi gyűlésen. A vitás kezdetű és vitatkozással záródó gyűlésen megalakult a 

földtulajdonosi közösség, egyhangú szavazással megválasztotta képviselőjét, elfogadta működési 

szabályzatát, két ellenszavazat mellett eldöntötte a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának 

módját, feltételeit. Az önkormányzat felhatalmazó határozatában foglaltakat – a törvény erejénél 

fogva – a haszonbérleti szerződés mellékleteként szerepeltetik.  

Az október 23-i ünnepi megemlékezésünk szónokának sikerült felkérnem Pogácsás államtitkár urat, 

viszont az ünnepi műsor utáni koszorúzáson már nem tud jelen lenni további elfoglaltságai miatt. 
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A képviselő-testületi ülésig hátra lévő időszak történéseiről a testületi ülésen kívánok tájékoztatást 

nyújtani, és addig, illetve ott válaszolok a tájékoztatóm kapcsán felmerült kérdésekre. A fenntartói, 

valamint az időszakban dolgozó közfoglalkoztatotti állomány munkájáról a GTÜ Közhasznú Kft. vezetője 

által készített tájékoztatót mellékelem. A Civilház beszámolóját szintén mellékelem. 

 
Gomba, 2015. október 14. 
 

  Lehota Vilmos s.k. 
  polgármester 



 

GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.  
 

Tárgy: Tájékoztatás a GTÜ Közhasznú 

Nonprofit Kft. és a közfoglalkoztatásban 

résztvevő dolgozók munkájáról 

 

Gomba Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete részére 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatánál 2016 szeptemberétől 19 fő közfoglalkoztatottnak 

biztosítottunk munkát 8 órában, 6 fő GTÜ-s dolgozó 8 órában, 1 fő pedig 4 órában végzett 

munkát. 

 

A fenti időszakban elvégzett munkák bemutatása az általános, mindennapos munkák 

elvégzése mellett: 

 

- Elvégeztük az őszi kátyúzási munkálatokat. 

 

- A rendezvényház tárolóinak esővíz elvezetését újraépítettük. 

 

- A rendezvényház teraszajtója elé 2 m2 térkő burkolatot építettünk. 

 

 

 

 

G o m b a , 2016. október 14. 

 

       Tisztelettel: 

 

 

            Kiss Tibor 

             ügyvezető 

 

 

 

 

 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről 

Gomba Község Önkormányzata (székhely: 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. utca 2., Törzsszám: 

730 600, képviseli: Lehota Vilmos polgármester, jegyzi: Kósa Erzsébet Anikó jegyző)  

másrészről: 

Gombai Sport és Szabadidő Egyesület (székhely:………………………….., képviseli: Pere 

József egyesületi elnök) az alulírott napon az alábbi feltételekkel együttműködési szerződés 

megkötésére: 

I. 

Szerződő felek rögzítik, hogy Gombai Sport és Szabadidő Egyesület működésének elősegítése 

érdekében – a helyi sport támogatására és az egészséges életmód közösségi feltételeinek 

elősegítésére vonatkozó - határozatlan időtartamú együttműködési megállapodást kötnek. 

Ennek keretében az Önkormányzat ingatlanhasználatot biztosít az Egyesület részére jelen 

megállapodás szerint. 

II. 

Jelen együttműködési megállapodás alapján az Egyesület vállalja: 

 rendszeres sportolási, testedzési lehetőséget biztosít szervezett keretek között – 

elsősorban - a település gyermek és felnőtt lakossága számára, 

 elősegíti sportoló közösségek kialakulását, 

 versenyeket szervez a helyi és környékbeli sportszervezetekkel,  

 az Önkormányzat nevében vagy az Önkormányzattal együtt sportrendezvényeket 

szervez, 

 szabadidős sporttevékenységeket szervez, 

 közreműködik a község környezetének védelmében, környezetvédelmi, természetjáró 

programok szervezésében. 

III. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy együttműködik a II. pontban meghatározott feladatok 

ellátásában, melynek érdekében vállalja, hogy az Egyesületnek a közös feladataik 

megvalósításához költségvetési helyzete függvényében évente általános anyagi támogatást 

nyújt. A támogatás összegét az Önkormányzat az éves költségvetésének elfogadásakor 

határozza meg. Az első év kivételével a támogatás folyósításának feltétele az előző tárgyévi 

támogatás felhasználásáról készült pénzügyi beszámoló – tárgyévet követő év január 31. 

napjáig történő – benyújtása, és Képviselő-testület általi elfogadása. A Sportegyesület írásos 

pénzügyi beszámolója tételesen tartalmazza a Sportegyesület bevételeit, kiadásait, különös 

tekintettel az Önkormányzat által átadott támogatás felhasználására vonatkozóan, és részletezi 

a Sportegyesület által végzett tárgyévi tevékenységet. Az Önkormányzat az előző évi 

beszámoló alapján költségvetési rendeletben dönt a következő évi támogatás mértékéről. 

 



Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy: 

 az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló - a Kenyeres-kertben lévő bekerített 

focipályát az Egyesület kizárólagos ingyenes használatába adja,  

 

 az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló - a Kenyeres-kert alsó részén található 

aszfaltozott – kézilabda – kosárlabda pályát az Egyesület ingyenes használatába adja 

azzal a feltétellel, hogy az aszfaltozott pálya Egyesület általi használata nem 

akadályozhatja az iskolai tornaóra keretében történő pálya használatot, 

 

 az Önkormányzat kizárólag tulajdonában álló – Kenyeres-kertben található füves 

pályát az Egyesület használatába adja, valamint  

 

 a Rendezvényház emeleti részén található tornahelyiséget is az Egyesület használatába 

adja az iskolai tanórákon kívüli időszakban. A Rendezvényház emeleti helyiségének 

használata vonatkozásában az Egyesület egyeztetni köteles a Rendezvényház 

üzemeltetését végző GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel, különös tekintettel a 

Rendezvényházban zajló hétvégi rendezvényekre. 

 

Az Önkormányzat a fent részletezett ingatlanokat azzal a feltétellel adja át az Egyesület 

használatába, hogy az ingatlanok Egyesület általi használata nem akadályozhatja az iskolai 

tornaóra keretében történő, továbbá települési rendezvény szerinti ingatlan használatot. Az 

Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fent részletezett ingatlanok használatának 

akadályáról az Egyesület részére tájékoztatást ad. 

Egyesület a használatra átvett zárhatóan bekerített sportpályát bevételszerzés céljából bérbe 

adhatja, azonban a bérbeadás nem terhelheti aránytalanul a egyeület tagjainak sportolási 

lehetőségét. 

 

IV. 

Szerződő felek rögzítik, hogy a használatba átadott sportlétesítményekkel kapcsolatos 

közüzemi díjakat (víz, villany, gáz) az Önkormányzat fizeti meg a szolgáltatók részére. Az 

Egyesület köteles az ingatlanokat a fogyasztás vonatkozásában is a jó gazda gondosságával 

használni. Az Önkormányzat vállalja, hogy a sportlétesítmények karbantartásáról (fűnyírás, 

karbantartási munkálatok elvégzése) a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. útján maga 

gondoskodik, és vállalja az ezzel együtt járó költségek megfizetését. A rendszeres 

karbantartással kapcsolatos teendők elvégzéséhez szükséges idő vonatkozásában Egyesület 

köteles a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel együttműködni. 

A rendszeres karbantartás körét meghaladó felújítási vagy helyreállítási munkák költségei a 

tulajdonos önkormányzatot terelik, ezek szükségességéről az Egyesület haladéktalanuk 

köteles értesíteni az Önkormányzatot.  

Az Egyesület köteles az átadott sportlétesítményeket rendeltetésszerűen és jelen 

megállapodásban foglalt feltételekkel használni.  



Felek együttesen törekednek arra, hogy a Kenyeres-kertben található félkész állapotú öltöző 

befejezésre kerüljön, a szükséges munkálatokhoz anyagi forrásaik és felajánlások alapján 

hozzájárulnak. 

 

V. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy – legalább 2 hónappal az esemény, rendezvény előtt – 

tájékoztatja az Egyesületet arról, hogy mely események, községi rendezvények szervezésében 

kéri közreműködését. 

 

 

 

IV. 

Felek szükség szerint közösen értékelik jelen együttműködési megállapodásban foglaltak 

teljesítését, és annak tapasztalatait. Ennek megfelelően döntenek az Együttműködési 

megállapodás szükség szerinti módosításáról vagy felmondásáról.  

Felek kijelentik, hogy jelen Együttműködési megállapodásában részletezett feladatok 

végrehajtásában tevékenységüket összehangolják, egymást kölcsönösen támogatják, és segítik 

egymás munkáját.  

V. 

Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időtartamra jött létre, felmondására és jelen 

megállapodásban nem részletezett kérdésekre a hatályos Polgári törvénykönyv rendelkezései 

az irányadóak. 

VI. 

Felek jelen szerződésből eredő jogvitáik rendezését kötelesek békés úton megkísérelni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a peres eljárás a Monori Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki.  

Alulírottak jelen megállapodást elolvasva, azt megértve, mint akaratunkkal egyezőt 

helybenhagyólag írjuk alá. 

Gomba, 2016.  

 

 Gomba Község Önkormányzata  Gombai Sport és Szabadidő Egyesület 



TÁJÉKOZTATÓ A CIVILHÁZ ESEMÉNYEIRŐL  

2016. június 24-től 

 

Állandó heti események a Civilházban: 

 

Hétfőnként: - 

Keddenként:  

- Családsegítő 8.00-12.00 

- ÉMÁSZ ügyfélszolgálat 12.00-16.00 

- Ping pong klub 16.00-18-00 

Szerdánként: 

- Falugazdász 9.00-12.00 

- Vertikál Zrt (szemetes) 14.00-16.00 

- Gamedance tánccsoport 16.50-18.30 

- Zumba 19.30- 20.30 

Csütörtökönként: 

- ÉMÁSZ ügyfélszolgálat 8.00-12.00 

- Családsegítő 12.00-16.00 

- Ping pong klub 16.00-18-00 

Péntekenként: - 

Szombatonként:  

- Ping pong klub 15.00-18-00 

 

Az állandó eseményeken kívüli programok: 

 

39. hét: 

09.28. Álláskereső 16.00-17.00 

09.30 Baba-Mama Klub 10.00-12.00 

 



40. hét:  

10.03 Hímzőkör 17.00-19.00 

10.07 Tüdőszűrés 08.00-18.00 

 

41. hét: 

10.10 Tüdőszűrés 08.00-18.00 

10.11 Tüdőszűrés 08.00-18.00 

10.12. Nyugdíjasklub 13.00-17.00 

10.14. Baba-Mama klub 10.00-12.00 

10.16. Bérlés szülinap 15.00-21.30  

 

Gomba, Civilház  

2016. október 14. 

 

 

 



1. napirendi pont melléklete 

 

Gomba Község Polgármesterétől 
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

Tel: (29) 633-061  –  Fax: (29) 433-894  –  e-mail: polgarmester@gomba.hu 
 

Ikt.sz.: G/274-24/2016. 

 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 

a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

a Képviselő-testület 2016. október 20-án tartandó ülésére 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról legutóbb a 2016. szeptember 29-én megtartott 

ülésen adtam számot. Az ülésen hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbiak 

szerint tájékoztatom Képviselőtársaimat:  

 

154/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti és vállalkozási tervének teljesítéséről benyújtott 

tájékoztató kiegészítését kérte a Képviselő-testület a szeptemberi ülésen. A döntés értelmében a 

gazdasági társaság benyújtotta a főzőkonyha működési költségeinek elemzését, melyet önálló 

napirendi pont keretében vitathatnak meg Képviselőtársaim az ülés keretében. 

 

155/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

A döntés értelmében került sor a munkatervben október 27-re tervezett ülés előkészítésére október 

20-ra. 

 

156/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

A „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítványának módosítási javaslat alapján elfogadott 

alapító okirat illetékes szervhez történő benyújtásának előkészítése folyamatban van, melyre akkor 

kerülhet sor, ha a kuratóriumi tisztség elfogadására vonatkozó aláírt nyilatkozat minden érintettől 

visszaérkezik.  

 

157/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

Az őszi falubejárásról szeptemberi ülésre benyújtott tájékoztatót a településüzemeltetési referens a 

bizottsági javaslat alapján hozott döntés értelmében kiegészítette. Azt a polgármesteri tájékoztató 

mellékleteként nyújtottuk be ismételten elfogadásra.  

 

158/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzat támogatási szabályzata – a döntés értelmében – átdolgozott és kiegészített 

szövegezéssel jelen ülés önálló napirendi pontjaként került a képviselő-testületi jóváhagyás 

érdekében benyújtásra.  

 

159/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

A Gombai Gólyafészek Óvoda beszámolójának fenntartói elfogadásáról az intézményvezető a 

határozat kivonatának megküldésével írásban is értesült. Az beszámoló tárgyalása során elhangzott 

intézményvezetői szóbeli kiegészítést, valamint az ennek kapcsán tett képviselői javaslatokat az 

önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának előkészítése során 

figyelembe vettük, azokat az előterjesztés tartalmazza.  
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160/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

A Gomba, Szemere Huba utca 6. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 

értékesítésére vonatkozó tulajdonosi döntésről a vételi ajánlatot tett Kovács Nikolett értesítése 

írásban megtörtént. A döntés vevő általi elfogadásáról még nincs információnk.  

 

161/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

A Gomba, Dózsa György utca 11/C. szám alatti ingatlanra vonatkozó döntés végrehajtása 

folyamatban van. Amennyiben érdemi információ az állagmegóvási munkálatok várható 

költségeiről rendelkezésünkre fog állni, arról a Képviselő-testületet tájékoztatni fogjuk.  

 

162/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

A Bercsényi utcai építési telkek beépítéssel történő hasznosítására vonatkozó testületi felkérésre egy 

esetleges kivitelező felkutatását megkezdtük. Jelenleg egy megállapodás előkészítésén dolgozunk, 

amely a közös hirdetés lehetőségét is biztosítja. A tervezet elkészültekor a Képviselő-testület elé 

terjesztjük, amelyre az év hátralevő részében kerülhet sor.  

 

163/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

A Rákóczi utca 32. szám alatti ingatlanra – a földhivatali nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosi 

jogcímünk alapján - 2016. október 5-én bejutottunk. Ezt megelőzően az ingatlan-nyilvántartásban 

ellenőriztük az önkormányzat bejegyzett tulajdonjogát, valamint azt is, hogy bármilyen feljegyzés 

került-e az elmúlt időszakban a tulajdoni lap III. részére. Megállapítottuk, hogy az önkormányzat 

tulajdonjoga fennáll, azt korlátozó bejegyzés a tulajdoni lapon nincs.  Az ingatlanra történő bejutást 

videofelvételen rögzítettük. Megállapítható volt, hogy néhai Sípos Lajosné elhunytát követően 

általunk ismeretlen személy lakattal és lánccal zárta le a kaput, valamint a családi ház ajtaját az 

ajtózáron túl szintén lakattal lezárta. Az ingatlan birtokba vételekor megállapítható volt, hogy ott 

állagmegóvási munkát senki nem végzett a lakáshasználati joggal rendelkező Sípos Lajosné 

elhunytát követően. Az előkert és a kert növényzete elvadult, az év folyamán ott kaszálást senki 

nem végzett.   A postaládából a haláleset óta felgyűlt küldeményeket – szolgáltatói számlákat és 

fizetési felszólításokat – összegyűjtöttük, azokat felbontva a közüzemi díjakra vonatkozó 

hátralékokkal szembesültünk. Az elektromos szolgáltató hátralékos szolgáltatási díj meg nem 

fizetése miatt az áramszolgáltatást a rendszerről kikötötte. A Főgáz felé a tartozás mintegy 170 ezer 

forint a jelenlegi ismereteink szerint, a tényleges hátralék tisztázása folyamatban van. Október 13-

án érkezett az önkormányzathoz a Monori Járásbíróság – tájékoztatómhoz csatolt - végzése, 

melyből arról értesültünk, hogy Bencze Erika közjegyző örökösödési bizonyítványt állított ki Sípos 

Lajos részére, mely alapján az ajándékozási szerződés semmisségének megállapítása iránt Sípos 

Lajosné életében indult perbe Sipos Lajos örökösként beléphet. A végzés ellen 15 napon belül 

fellebbezést lehet benyújtani a Budapest Környéki Törvényszékhez, mely feladattal az aljegyző 

került megbízásra.  

 

164/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alaphoz a döntés alapján a két pályázatot határidőben benyújtottuk, a 2 x 

10.000,- Ft átutalása megtörtént, annak költségvetési rendeletben történő átvezetése az ülés 

keretében benyújtott rendelettervezet előterjesztése alapján megtörténhet.  

 

165/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

A Helyi Értéktár Bizottságban való közreműködésre Gubán Sándor főépítészt és Kepes Zsoltot 

szóban felkértem, akik a felkérést elfogadták.  

 

166/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

A Földmérési és Távérzékelési Intézettől a település ortofotóját megrendeltük.  
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170/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

Az illetékes Agrárkamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogások tárgyában a döntésről az 

érintettek értesítése megtörtént.  

 

171/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat 

A közösségi animátori feladatok ellátására érvényes közalkalmazotti kinevezést Schachay 

Szilviával a határozat alapján 2016. október 31-ig meghosszabbítottuk.  

 

 

Végrehajtást nem igénylő határozatok: 
 

152/2016. (IX. 29.)  napirendi pontok elfogadása (nyilvános ülés) 

153/2016. (IX. 29.)  polgármesteri tájékoztató elfogadása 

167/2016. (IX. 29.)  napirendi pontok elfogadása (zárt ülés) 

168/2016. (IX. 29.)  érintettség bejelentése 

169/2016. (IX. 29.) szavazásból történő kizárás 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntései végrehajtására vonatkozó tájékoztató elfogadását. 

 

Gomba, 2016. szeptember 23.   

Tisztelettel: 

         Lehota Vilmos 

          polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta 

történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.   A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi 

ülés óta történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót a 

képviselő testület elfogadta. 
 

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel 



MÓDOSÍTOTT E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-i nyilvános ülésére 

 

 

 

  

Tárgy:  Tájékoztató az őszi falubejárás tapasztalatairól 

 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:  Czakó László településüzemeltetési referens 

Iktatószám:          /2016.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az őszi falubejárás tapasztalatairól szóló összegzést a Képviselő-testület a 2016. szeptember 

29-i ülésén tárgyalva kérte annak kiegészítését.  

A teendők elvégzésének sorrendjére lehetőség szerint javaslatot teszünk. Jelenleg nincs külön 

költségvetési előirányzatot igénylő beavatkozás a felsoroltak között, minden tétel mellé 

kapcsolódik már korábbi kötelezettség-vállalás. 

 

Helyszín Probléma leírása Teendő Becsült költség Prioritás 
 Bercsényi u. 1/b 

Hrsz.636 
 

Vízelvezető árok 
betömődött 

Szélesítés, mélyítés, 
kipucolás 

Közfoglalkoztatottak 
elvégezték, 
anyagköltség nem 
merült fel 
 

 

 

Deési Pál u. 20 
/Akácfasor sarok 

Közlekedési táblát 
benőtték a fák 

Fák kivágása, gallyak 
metszése 

Közszolgáltatás 
keretein belül 
elvégezve.(GTÜ) 
 

 

Szőke Ferenc u.  
54 

Német Tamás 
birtoka mellett az út 
visszahelyezése. 

Földmérés. 
Betonoszlopok 

kihelyezése, festése. 

Közfoglalkoztatottak 
elvégezték, a 
felmerülő 
anyagköltséget a 
GTÜ biztosította 
Külön költség: 
Földmérő: 60 000 Ft 

 
 

     

 Iskola u. 16-18  Járdalapok 
megsüllyedtek 

Vízelvezetés a patak 
irányába és járda 

kiépítése  

Közfoglalkoztatottak 
elvégezték, a 
felmerülő 
anyagköltséget a 
GTÜ biztosította 

 

 



Rákóczi 
u.(buszforduló) 

Fák eltakarják a 
közlekedési táblát 

Fák metszése Közfoglalkoztatottak 
elvégezték, 
anyagköltség nem 
merült fel   
 
 

 

Völgy utca Az út kátyús, 
felújításra szorul 

Hideg aszfaltos 
feltöltés, kátyúzás. 

Közfoglalkoztatottak 
elvégezték, 

anyagköltséget a 
GTÜ biztosította 
 

 

 Szőke F. u. 
Hrsz.748/749 

Üres telek gazos, 
parlagfüves 

Tulajdonos 
felszólítva 
 

Tulajdonos elvégezte  

Rózsa u.46 

Hrsz.:560/2 
Üres telek gazos, 
parlagfüves 

Tulajdonos 
felszólítva 

Tulajdonos elvégezte  

Arany János u.1 Fák, bokrok 
kilógnak az útestre 

Tulajdonos 
felszólítva 

Tulajdonos elvégezte  

Patay u. Két db. fotel 
közterületen  

Tulajdonos szóban 
felszólítva 

Tulajdonos elvitte  

Szőke Ferenc 
utca 

A vízelvezetés nem 
megoldott, az út ki 
van kátyúsodva 

A vízelvezetés 
megoldása, kátyúzás 
és vagy aszfaltozás 

elvégzése 

Telkek és 
önkormányzati utak 

rendezése után 
költségvetési tervek 

készítése. 

Átlagos 

Kölcsey F. út A Patay J. u. és a 
Kölcsey F. u. közötti 
lépcső töredezett, 
balesetveszélyes 

A lépcső és támfal 
teljes felújítása. 
korláttal ás 
vízelvezetéssel  

Teljes költség 
17.145.000 Ft. 

Vis maior támogatási 
igény benyújtva, 

támogatás megítélve 
Önrész: 

1.715.000 Ft 
 

Fontos 

Iskola u. 51-es 
ingatlannal 
szemben 

A közterületen lévő 
diófák és akácfa ágai 
benyúlnak az úttest 
fölé a 
villanyvezetékre 

A benyúló ágak 
levágása 

Közműszolgáltató  
(ÉMÁSZ) értesítve  

 

Átlagos 

Ibolya u. 2 Fák kilógnak az 
úttestre 

Fák metszése 
 

Közszolgáltatás 
keretein belül 
elvégzésre kiadva 
(GTÜ) 

 

Átlagos 

Kölcsey utcában 
lévő támfal 

A támfal oldalán eső 
idején lezúdul a víz 
és a hordalék, mely 
veszélyezteti a 
partfal épségét 
 

A csapadékvíz 
elvezetése, a 
kimosódott szakasz 
betonozása 

Közszolgáltatás 
keretein belül 
elvégzésre kiadva 
(GTÜ) 
 

Fontos 



 

 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a falubejárásról szóló előterjesztésben foglaltakat 

megvitatni, álláspontját kialakítani szíveskedjen. 

 

 

 

Gomba, 2016. október 14.  

 

       Tisztelettel: 

 

 

 

  Lehota Vilmos 

   polgármester 

 
 

 

 

……/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az őszi falubejárás 

tapasztalatairól szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az őszi falubejárásról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 

Deési Pál u. Az úttest és a járda 
közt vízmosás  

Csapadékvíz 
elvezetése szembe 
fordított ”K 
szegéllyel 

Közszolgáltatás 
keretein belül 
elvégzésre kiadva 
(GTÜ) 

 

Fontos 

Deési Pál u. 
Hrsz.894 

Fák, bokrok 
kilógnak az úttestre 

Tulajdonos 
felszólítva levélben 

Tulajdonos NEM 
teljesítette 
 

Átlagos 

Fáy u. 
Hrsz.1007/4 

Gazos telek Tulajdonos 
felszólítva: Levél 
visszajött! Ismeretlen 
címzett 

Nem ismert Átlagos 
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2/1. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S (Javított és kiegészített) 

a Képviselő-testület 2016. október 20-i nyilvános ülésére  

 

Tárgy:  Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:  Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság  

Iktatószám: G/1213-6/2016.  

  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendeletével 

kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási 

előirányzatok.  

 

A 01-09. havi pénzforgalmi információs jelentés, valamint III. negyedéves mérlegjelentés 

államkincstári elektronikus felületen történő előkészítése, valamint a költségvetést érintő 

képviselő-testületi döntések az alábbi előirányzatok módosítását teszi indokolttá:  

 

Kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások 

Önkormányzati intézményi költségvetés 

 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban) 

A Patay József utca alsó végén lévő, Kölcsey Ferenc utcával összekötő zsalukő oldalfalas – 

lépcsős járdával egybeépített vízelvezető árok vis maior jellegű károsodásának helyreállítására 

benyújtott pályázatra 15.430.000,- Ft támogatást nyert az Önkormányzat.  

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

 

+15.430.000 

 

K71 Felújítások 
 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (013350) 
 

 

 

+12.149.600 

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 

 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (013350) 
 +3.280.400 

Szeptember hónapban az önkormányzat összesen 52.705,- Ft bérkompenzációban részesült. 

Ebből az óvoda részére 31.496,- Ft-ot, a hivatal részére 21.209,- Ft-ot kell 

intézményfinanszírozásként biztosítani a kifizetésekhez.  

B115 Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 
 

+52.705 
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K915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)  +52.705 

Az OEP 248.200,- Ft-ot utalt át a jogszabályváltozás alapján védőnő részére kifizetésre kerülő 

egészségügyi szakdolgozói bérfejlesztés finanszírozására. A kifizetésre a finanszírozás az 

alábbi kiadási előirányzatok fedezetét igényli 

B16 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

 

+248.200 

 

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)  +195.433 

K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)  +52.767 

A gyermekvédelmi támogatásként kiosztott Erzsébet utalvány fedezete önkormányzati 

számlára érkezett. Azt a kifizetést végrehajtó hivatal részére intézményfinanszírozásként kell 

továbbadni. 

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

 

+551.000 

 

K915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)  +551.000 

A nyáron bonyolított diákmunka foglalkoztatási költségéhez 563.880,- Ft-os támogatásban 

részesült az önkormányzat. Az előirányzatok számbavételére az alábbiak szerint kell, hogy sor 

kerüljön.    

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 
+563.880  

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek   

 város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)  +444.000 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)  +119.880 

 

 

Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatainak  

Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó módosító tételei  

 

 

A Földmérési és Távérzékelési Intézet által adott árajánlatnak megfelelően megrendelésre 

került Gomba község ortofotója 165.182,- Ft értékben, melynek fedezetét az általános 

tartalékból biztosította a Képviselő-testület a 166/2016. (IX.29.) határozatával. 

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 

 

 

+163.000 

K337 Egyéb szolgáltatások   

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +1.372 

K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA (011130)   

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +810 
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K513 Tartalékok 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  -165.182 

A Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázatokon való részvételhez 20.000,- Ft 

pályázati díj lett jóváhagyva az általás tartalék terhére a 164/2016. (IX.29.) képviselő-testületi 

határozattal. Az előirányzatok átvezetése az alábbiak szerint indokolt: 

K337 Egyéb szolgáltatások   

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +20.000 

K513 Tartalékok 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  -20.000 

A Patay József utca alsó végén lévő, Kölcsey Ferenc utcával összekötő zsalukő oldalfalas – 

lépcsős járdával egybeépített vízelvezető árok vis maior jellegű károsodásának helyreállítására 

benyújtott pályázatra, 15.430.000,- Ft támogatást nyert az Önkormányzat.  

 

A helyreállítás költségvetése a benyújtott pályázat alapján 17.145.000,- Ft, ezért a 

támogatáshoz 1.715.000,- Ft saját forrást kell biztosítani. A támogatás számbavétele a 

kormányzati hatáskörnél már megtörtént. 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 
  fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  -1.715.000 

K71 Felújítások 
 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (013350) 
 

 

 

+1.350.394 

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 
 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (013350) 
  

+364.606 

A szociális étkeztetés árkiegészítés eredeti előirányzata 2.820.000,- Ft volt. Ezzel szemben a 

2016. 09. 30-i teljesítési adat már 2.105.772,- Ft, Az augusztus havi árkiegészítés 304.000,- Ft-

os összegét figyelembe véve célszerű az évből még hátralévő időszakra további 350.000,- Ft 

pótelőirányzatot biztosítani az általános tartalék terhére. 

K513  Tartalékok (általános tartalék) 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  -350.000 

K509 Árkiegészítés, ártámogatások 
 szociális étkeztetés (107051)  +350.000 

Az Egészségház felújításához kapcsolódóan lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét a 

közbeszerzési törvény alapján közzé kellett tenni. A közbeszerzési hirdetmény díjának fedezetére 

80.000,- Ft átcsoportosítására van szükség az általános tartalék terhére, mert ez a költség a pályázat 

keretében nem számolható el, a felújítás költségvetése erre nem nyújt fedezetet. 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  -80.000 

K71 Felújítások 

 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (013350) 
 +80.000 

 

A Képviselő-testület a 124/2016. (VIII. 08.) határozatával az Egészségház felújítás kivitelezése 

érdekében szükséges fejlesztési hitel felvételéhez az általános tartalék terhére biztosította a 

hitelbírálathoz és a fedezetként felajánlott ingatlanok értékbecsléséhez szükséges 160.000,- Ft-ot. Az 

előirányzatok áthelyezése az alábbiak szerint szükséges: 

K337 Egyéb szolgáltatások   

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó  +160.000 
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és általános igazgatási tevékenysége (011130) 

K513 Tartalékok (általános tartalék)   

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  -160.000 

A Képviselő-testület a 150/2016. (IX. 07.) határozatával döntött a gombai 658/2 hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséről. A 3.305.400,- Ft eladási ár bevételként történő számbavétele mellett annak általános 

tartalékba helyezésére teszek javaslatot. A telekértékesítés után fizetendő ÁFA önálló tételként kerül 

elszámolásra. 

B52 Ingatlanok értékesítése 

 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (013350) 
+3.305.400  

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  +3.305.400 

A 117/2 hrsz-ú, Szemere Huba u. 6. szám alatti ingatlan értékesítéséről a Képviselő-testület a 160/2016. 

(IX. 29.) határozatával döntött. A telekértékesítés 400.000,- Ft-os bevétele az általános tartalékot 

növelheti. A telekértékesítés után fizetendő ÁFA önálló tételként kerül elszámolásra. 

B52 Ingatlanok értékesítése 

 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (013350) 
+400.000  

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  +400.000 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. év CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja úgy 

rendelkezik, hogy mentes az adó alól a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az 

építési telek (telekrész) értékesítését. Tekintettel arra, hogy a 752 hrsz-ú, a 658/2 hrsz-ú, és a 

117/2 hrsz-ú ingatlanok beépítetlen területként vannak az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetve, 

értékesítésük után fizetendő ÁFA kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, melyet az 

általános tartalék terhére lehet biztosítani az alábbiak szerint: 

- 752      hrsz. nettó ár:    2.598.425 Ft;     ÁFA: 701.575,- Ft;    bruttó ár: 3.300.000,- Ft  

- 658/2   hrsz. nettó ár:    2.602.677 Ft;     ÁFA: 702.723,- Ft;    bruttó ár: 3.305.400,- Ft 

- 117/2   hrsz. nettó ár:       314.961 Ft;     ÁFA:   85.039,- Ft;    bruttó ár:    400.000,- Ft. 

A NAV-nál lévő önkormányzati ÁFA folyószámla jelenlegi egyenlege a teljes fizetendő ÁFA 

előirányzati szinten történő biztosítását nem indokolja. Előzetes számításaink szerint a III. 

negyedéves bevallást követően is valamivel több, mint 1,1 millió forint követelést tartunk 

nyilván. A telekértékesítés utáni ÁFA fizetési kötelezettséghez 300 ezer forint átcsoportosítása 

indokolt az általános tartalék terhére.  

K352 Fizetendő ÁFA 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége (011130) 

  

+300.000 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  -300.000 

A 606/8 hrsz-on lévő Vízmű épületfeltüntetés költsége 11.400,- Ft, melynek fedezetét az általános 

tartalék biztosítja. 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  -11.400 

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 

 víztermelés, kezelés, ellátás (063020)  +11.400 

A folyószámláink kamatbevétele az előirányzathoz képest magasabb összeggel realizálódott a III. 

negyedév végén, ezért 40.000,- Ft pótelőirányzat számbavétele szükséges, mely az általános tartalékot 

növelheti. 
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B408 Kamatbevételek 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 

+40.000 

 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  +40.000 

A Gombai Gólyafészek Óvoda a tárgyévben elnyerte a Hagyományőrző Mesteróvoda címet. A 

Képviselő-testület iránymutatásának megfelelően az ősszel megrendezésre kerülő szentendrei találkozó 

költségeit az intézmény költségvetése kell, hogy biztosítsa. A részvételi díj az intézmény költségvetésén 

belül átcsoportosítással biztosítható, azonban az útiköltség fedezetére az általános tartalékból javaslok 

50.000,- forintot átcsoportosítani intézményfinanszírozás keretében.   

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  -50.000 

K915 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)  +50.000 

Az óvodai SNI ellátást végző logopédus megbízási díját intézményfinanszírozásként, az általános 

tartalék terhére biztosítja az önkormányzat 31.115,- Ft értékben. 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  -31.115 

K915 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)  +31.115 

Az Egészségház felújításhoz testület által jóváhagyott hitelfelvétel a BM tájékoztatása szerint Kormány 

általi engedélyezése elkerülhetetlen, mert az előzetes adatszolgáltatás során márciusban nem jelölt az 

önkormányzat hitelfelvételt. A tárgy évi költségvetés előirányzatainak ebből eredően több ponton 

módosítása szükséges, hogy a rendelkezésre álló forrásokból a tervezett költségek fedezete biztosítható 

legyen. Elsőként a hitel-előirányzat visszarendezése indokolt az általános tartalék terhére.  

B8111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

 forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 

(900060) 

-6.000.000  

K513 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  -6.000.000 

A III. negyedéves adatok alapján áttekintettük az adóbevételek teljesítését és megállapítható, hogy az 

építményadó, telekadó, talajterhelési díj és bírságbevételek a szeptember 30-i teljesítési adatok alapján 

meghaladták az éves tervezett előirányzatot. A többletteljesítés által generált előirányzat többlet az 

általános tartalékot növelheti azzal, hogy egy része fedezetet kell, hogy jelentsen a talajterhelési díjból 

befolyt befizetések környezetvédelmi alapon történő elhelyezésére a céltartalékban. A többletből a 

maradványösszeg a hitelbevétel kiesésének kompenzálását szolgálhatja. 

B34 Vagyoni típusú adók (építményadó) 

 önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei 

államháztartáson kívülről (900020) 

 

+309.000 

 

B34 Vagyoni típusú adók (telekadó) 

 önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei 

államháztartáson kívülről (900020) 

 

+13.000 

 

B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) 

 központi költségvetés funkcióra nem sorolt bevételei 

államháztartáson kívülről (900010) 

 

+1.560.000 

 

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a 

közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi 

önkormányzatot megillető része) 
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 önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei 

államháztartáson kívülről (900020) 

 

+35.000 

 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  +1.917.000 

A III. negyedév végéig teljesített talajterhelési díj befizetésekre tekintettel kell – könyvelési 

tétel nélkül az általános tartalékra átvezetett összegből céltartalékra kell helyezni a féléves 

tételrendezés figyelembe vételével 1.509.650,- Ft-ot. Így a környezetvédelmi alap jelenlegi 

egyenlegével megegyező céltartalék számbavétele történik meg költségvetési rendeleti szinten 

is.  
A költségvetés módosított előirányzata 1.650.000,- Ft-ot tartalmaz felhalmozási bevételekre. A tervadat 

csatorna- és ivóvíz közművesítési hozzájárulások várt bevételét, valamint a Fundamenta-Lakáskassza 

Zrt-től projekt zárás során várt bevételt vette számba. A jelenlegi teljesítési adatok alapján a B75 rovat 

bevétele 2.829.070,- Ft. Ez 6 ingatlan közművesítési hozzájárulását tartalmazza szennyvízcsatornára, 

valamint 9 ingatlan hozzájárulását ivóvíz gerincvezetékre történő rákötés alapján. Ezen túl 431.947,- Ft 

folyt be a fundamentás projektzárás alapján, illetve a szennyvíz-csatornázási beruházáshoz lakossági 

befizetés hátralékából további 147.220,- Ft. A többletbevétellel az általános tartalék növelése indokolt, 

hogy a hitelbevétel kiesést részben ellentételezze.  

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 

+1.179.070 

 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  +1.179.070 

A költségvetés eredeti előirányzatai között év elején számoltunk 856.000,- Ft-os összegű 

közfoglalkoztatási támogatás visszafizetésével. Erre nem került sor, mert a támogatás kiutalása sem 

történt meg a tervadatoknak megfelelően, csak a teljesített kifizetések támogatását kaptuk meg az előző 

évben. A 856.000,- forintos céltartalék céljelleggel való nyilvántartása már nem indokolt. Könyvelési 

tétel nélkül annak rendelet alkotáskori figyelembevétele azonban indokolt.   

 
Az GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. főzőkonyha működésével kapcsolatban benyújtott tájékoztatója 

alapján a közszolgáltatási szerződés módosítására tettünk javaslatot. A Pénzügyi Bizottság véleménye 

alapján az egyszeri kiegészítő támogatás összegét 2 millió forintban célszerű megállapítani az általános 

tartalék terhére. 

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

 város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

(066020) 

  

+2.000.000 

K513 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  -2.000.000 

A hitelre vonatkozó döntés visszavonása után felülvizsgáltuk az egyes előirányzatokat és a város- és 

községgazdálkodás cofogon, a K312 rovaton nyilvántartott 300 ezer forintos előirányzat elvonására 

teszünk javaslatot annak ÁFA vonzatával együtt az általános tartalék javára. 

 

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 

 város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

(066020) 

 -300.000 

K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 

 város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

(066020) 

 +-81.000 

 

K513 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  +381.000 
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A hitelre vonatkozó döntés visszavonása után felülvizsgáltuk az egyes előirányzatokat és köztemető 

fenntartás és működtetés cofogon tervezett urnafal bővítésre biztosított bruttó 508.000,- Ft 

visszavonására teszünk javaslatot az általános taralék javára. 

K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése és létesítése 

 köztemető fenntartás és működtetés (013320)  -400.000 

K67 Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA 

 köztemető fenntartás és működtetés (013320)  -108.000 

K513 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 

 fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)  +508.000 

 

 

Az önkormányzat intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak 

szerint változnak: 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban)      

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről +1.415.785  

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről +15.430.000  

B3 Közhatalmi bevételek -1.917.000  

B4 Működési bevételek +40.000  

B5 Felhalmozási bevételek +3.705.400  

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök +1.179.070  

K1 Személyi juttatások  +639.433 

K2 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
 +172.647 

K3 Dologi kiadások  +264.182 

K5 Egyéb működési célú kiadások  -802.227 

K6 Beruházások  -496.600 

K7 Felújítások  +17.225.000 

K9 Finanszírozási kiadások  +684.820 

Összesen: +17.687.255 +17.687.255 

 

 

Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő – képviselő-testületi hatáskörbe tartozó - 

előirányzat módosítási javaslatok 
 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban) 

Az önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja a központi forrásból érkezett 21.209,- 

Ft-os 09. havi bérkompenzációt a hivatal részére, melynek kiadását az alábbiak szerint kell 

előirányzatként megjeleníteni:   

B816 Központi irányítószervi támogatás 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) +21.209  

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

  

+5.300 

 adó- vám, és jövedéki igazgatás (011220)  +11.400 
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K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

  

+1.431 

 adó- vám, és jövedéki igazgatás (011220)  +3.078 

A 2016. október 2-án lebonyolított népszavazás költségeinek fedezetére az előleget a Gombai 

Polgármesteri Hivatal számlájára utalta át a központi költségvetés. Az gyebek napirendi pont 

keretében ehhez kapcsolódóan a hivatal alapító okirata is módosításra kell, hogy kerüljön. Az 

előleg 593.705,-Ft volt, mely szavazókörönként 3 fő SZSZB tag megbízási díjára nyújtott 

fedezetet. A három szavazókörben további 1-1 fő szavazatszámláló bizottsági tagot kellett 

megbízni a korábban választott tagok közül, hogy az 5 fős SZSZB biztosított legyen. A 

szavazókörönkénti 1-1 fő megbízási díjára pótigényt nyújtunk be az elszámolás során, így a 

bevételi előirányzat ennek figyelembe vételéve kerül 669.905,- Ft-ban meghatározásra a 

kifizetésekkel összhangban.  

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

 országos és helyi népszavazással kapcsolatok tevékenységek 

(016020) 

 

+669.905 

 

K1102 Normatív jutalmak 

 országos és helyi népszavazással kapcsolatok tevékenységek 

(016020) 

 +20.000 

K123 Egyéb külső személyi juttatások 

 országos és helyi népszavazással kapcsolatok tevékenységek 

(016020) 

 +400.000 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 országos és helyi népszavazással kapcsolatok tevékenységek 

(016020) 

 +125.396 

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 

 országos és helyi népszavazással kapcsolatok tevékenységek 

(016020) 

 +53.151 

K332 Vásárolt élelmezés 

 országos és helyi népszavazással kapcsolatok tevékenységek 

(016020) 

 +18.900 

K337 Egyéb szolgáltatások 

 országos és helyi népszavazással kapcsolatok tevékenységek 

(016020) 

 +26.205 

K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 

 országos és helyi népszavazással kapcsolatok tevékenységek 

(016020) 

 +26.253 

A gyermekvédelmi támogatásként kiosztásra kerülő Erzsébet utalványok fedezetét 

intézményfinanszírozásként adta át az önkormányzat. A bevétel terhére a kiadások a családi 

támogatások között kerülhetnek megjelenítésre.   

B816 Központi irányítószervi támogatás 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) +551.000  

K42 Családi támogatások   

 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051)  +551.000 

VEKOP támogatás keretében igényelt a hivatal egy fő pályakezdő foglalkoztatási költségéhez 

munkatapasztalat-szerzés támogatást szeptember 05-től november 30-ig terjedő időszakra. A 

járulékköltség a 100.000,- Ft feletti munkabérre terheli a munkáltatót, mert a pályakezdőnek 

még nem volt 180 napos munkaviszonya.    
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B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 
+395.597  

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek   

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +375.272 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +20.325 

 

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint 

változnak. (Az összesítésben a hivatali költségvetést érintő kormányzati hatáskörbe tartozó 

előirányzatok is szerepelnek.) : 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok  forintban)             

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről +1.065.502  

B8 Finanszírozási bevételek +572.209  

K1 Személyi juttatások  +811.972 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  +150.230 

K3 Dologi kiadások  +124.509 

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai  +551.000 

Összesen: +1.637.711 +1.637.711 

 

 

 

Gólyafészek Óvoda költségvetését érintő előirányzat módosítási javaslatok 

 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban) 

Az önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja a központi forrásból érkezett 31.496,- 

Ft-os 09. havi bérkompenzációt az óvoda részére, melynek kiadását az alábbiak szerint kell 

előirányzatként megjeleníteni:   

B816 Központi irányítószervi támogatás 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) +31.496  

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)  +21.900 

 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (096015)  +2.900 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)  +5.913 

 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (096015)  +783 

Az önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja az SNI ellátást ellátó logopédus 

megbízási díját, melynek kiadása az alábbiak szerint jelenik meg: 

B816 Központi irányítószervi támogatás 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) +31.115  
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K123 Egyéb külső személyi juttatások 

 SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai (091120) 

 +24.500 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai (091120) 

 +6.615 

Az önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja az óvodapedagógusok 

továbbképzésekor felmerülő útiköltség fedezetét, mely az alábbi kiadásként jelenik meg:  

B816 Központi irányítószervi támogatás 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) +50.000  

K341 Kiküldetések kiadásai 

 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)  +50.000 

Az intézményvezető már beszámolójában is jelezte, hogy szükség volna az óvodában egy 

laptopra, valamint működő számítógépek mellé szünetmentes tápegységre. A dologi kiadások 

előirányzathoz viszonyított teljesítési adatainak áttekintése után – egyeztetve az 

intézményvezetővel – az alábbi előirányzat átcsoportosításokra teszünk javaslatot, hogy az 

informatikai berendezések megvásárlására fedezetet biztosítsunk: 

K334 Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások 

 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)  -175.000 

K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 

 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)  -47.250 

K63 Informatikai eszközök létesítése, beszerzése 

 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)  +175.000 

K67 Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA 

 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)  +47.250 

 

Tájékoztatás a Gombai Gólyafészek Óvoda kiemelt előirányzaton belüli módosításairól  

 
 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban) 

Az óvodapedagógusok novemberi szentendrei továbbképzési költségeinek fedezetére az 

intézmény költségvetésén belül átcsoportosítással biztosítható fedezet a dologi kiadások 

kiemelt előirányzatán belül a K311 rovatról a K336 rovatra az érintett cofogok közötti 

áthelyezéssel: 

K311 Szakmai anyagok beszerzése 

 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)  -99.000 

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)  +99.000 
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A Gólyafészek Óvoda költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint 

változnak: 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
 (adatok  forintban)             

B8 Finanszírozási bevételek +112.611  

K1 Működési bevételek  +49.300 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  +13.311 

K3 Dologi kiadások  -172.250 

K6 Beruházások  +47.250 

Összesen: +112.611 +112.611 

 

Az önkormányzat összesített költségvetése kiemelt előirányzatainak változásai: 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban) 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről +2.481.287  

B2 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről 
+15.430.000  

B3 Közhatalmi bevételek -1.917.000  

B4 Működési bevételek +40.000  

B5 Felhalmozási bevételek +3.705.400  

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök +1.179.070  

B8 Finanszírozási bevételek -5.315.180  

K1 Személyi juttatások  +1.500.705 

K2 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
 +336.188 

K3 Dologi kiadások  +216.441 

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai  +551.000 

K5 Egyéb működési célú kiadások  -802.227 

K6 Beruházások  -274.350 

K7 Felújítások  +17.225.000 

K9 Finanszírozási kiadások  +684.820 

 Összesen +19.437.577 +19.437.577 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt 

előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel 

kiegészíteni, s a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.   

 

Gomba, 2016. október 20.             

       Tisztelettel: 

 

 

          Lehota Vilmos sk. 

             polgármester 



 

 

2/1. napirendi ponthoz 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…./2016. (X. …..) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2016. október … -én 

megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október …. 

 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

    jegyző 
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2016. (X. …..) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

  

 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének bevételi 

főösszegét 540.748.072 Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 

411.552.339 Ft-ban állapítja meg. 

 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének kiadási 

főösszegét 540.748.072 Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 

411.552.339 Ft-ban állapítja meg. 

  

2. § A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

 (1) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó 

bevételi főösszegét 87.357.016 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 2.805.000 Ft-ban 

állapítja meg.  

 (2) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó 

kiadási főösszegét 87.357.016 Ft-ban állapítja meg.  

 

3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

  (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodásához 

kapcsolódó bevételi főösszegét 47.837.079 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 

3.193.362 Ft-ban állapítja meg.  

  (2) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodásához 

kapcsolódó kiadási főösszegét 47.837.079 Ft-ban állapítja meg.  

 

4. § A Rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

 (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2016. évi gazdálkodásához 

kapcsolódó bevételi főösszegét 405.553.977 Ft-ban állapítja meg.  

 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2016. évi gazdálkodásához 

kapcsolódó kiadási főösszegét 405.553.977 Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 

276.358.244 Ft-ban állapítja meg.  

  

törölt: 542.692.525

törölt: 413.496.792

törölt: 542.692.525

törölt: 413.496.792

törölt: 47.441.482

törölt: 2.127.860

törölt: 47.441.482

törölt: 407.894.027

törölt: 407.894.027

törölt: 278.698.294
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5. § A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lép: 

 

 8. § (1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele 

367.464.339 Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 406.864.488 Ft. 

 (2) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétel és 

kiadás különbözete -39.400.149 Ft, melyből 

a) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése ........................ -4.687.851 Ft, 

b) lekötött bankbetét megszüntetése……………………………… ………….5.000.000 Ft, 

c) kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú költségvetési  maradvány .15.553.000 Ft, 

d) működési célú szabad költségvetési maradvány .................................23.535.000 Ft, 

 

6. § A Rendelet 11. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:   

  

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 7.733.823 Ft-ban állapítja 

meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások 

fedezetéül szolgál. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 

1.651.409 Ft. 

  (5)A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a céltartalék 6.082.414 Ft, mely 

felett a Képviselő-testület rendelkezik. 

  (6)Az (5) bekezdésben meghatározott céltartalék az alábbi célok meghatározásával került 

létrehozásra: 

a) környezetvédelmi alapból finanszírozható beruházások fedezetére  .......5.682.414 Ft, 

b) ajándékozási szerződéshez kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetére  ..400.000 Ft,  

  

7. §  A Rendelet 23. § (2) bekezdésével meghatározott mellékletek közül a  

a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép, 

b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,  

c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,  

d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép, 

e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép, 

f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép, 

 

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

     (2) E rendelet a hatályba lépés napját követő naptól hatályát veszti. 

 

Gomba, 2016. október 20.    

     Lehota Vilmos   Kósa Erzsébet Anikó  

     polgármester      jegyző  

Kihirdetési záradék: 
  

A rendelet kihirdetése  

2016. október …. -én megtörtént. 
 

Gomba, 2016. október …. 

     Kósa Erzsébet Anikó  

        jegyző 

törölt: 363.408.792

törölt: 408.808.941

formázott: Betűtípus: Dőlt
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formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

törölt: ¶

törölt: ¶

törölt: ¶
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezethez 

 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel 

önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról 

egységes költségvetésből gondoskodik.  

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak szükségszerű módosítását tartalmazza a 

tervezet.   

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 

A főbb módosító tételek az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódnak.  

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez. 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 

Az alaprendelet módosítása az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Korm. 

rendelet előírásai szerint szükséges. 

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei 

 A rendeletalkotás elmaradása esetén a jogszabályok által előírt előirányzat módosítás nem 

történik meg. Az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.  

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti 

és pénzügyi  feltételek 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak. 
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INDOKOLÁS 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

 

Általános indokolás 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendeletét 2016. január 28-án fogadta el. A költségvetési rendelet mellékletében 

tételesen rögzített előirányzatok módosítását az Áht. az Ávr. is előírja. 

Az előirányzatok módosítása a szabályszerű gazdálkodás elengedhetetlen követelménye. Az 

módosítási javaslatot az előterjesztés teljes részletezettséggel tárja a döntéshozók elé.  

 

 

Részletes indokolás 

 

1-7. §-okhoz 

 

A rendelettervezet 1-9. §-ai az alaprendelet módosult előirányzatainak főösszegeit rögzítik a 

mellékletekben tagolt részletezettség mellett.  

 

8. §-hoz 

 

A rendelettervezet 10. §-a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.  



2016. évi költségvetési rendelet  1. melléklete

adatok eFt-ban

Rovat- 

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

Rovat-

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

B1
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről
170 345 451 K1 Személyi juttatások 123 002 625

B2
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről
79 044 037 K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó
30 908 267

B3 Közhatalmi bevételek 93 707 000 K3 Dologi kiadások 66 528 172

B4 Működési bevételek 14 400 604 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 298 300

B5 Felhalmozási bevételek 7 138 177 K5 Egyéb működési célú kiadások 67 548 822

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 3 848 391

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 829 070 K7 Felújítások 104 897 911

B8 Finanszírozási bevételek 173 283 733 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 832 000

K9 Finanszírozási kiadások 133 883 584

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 278 453 055 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 293 286 186

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 89 011 284 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 113 578 302

Finanszírozási bevételek (B8) 173 283 733 Finanszírozási kiadások (K9) 133 883 584

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 540 748 072 K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  (K1+…+K9) : 540 748 072

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN: (B - B818)
411 552 339

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN: (K - K915)
411 552 339

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN     (B - B8) :
367 464 339

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN     (K - K9) :
406 864 488

KIMUTATÁS
Gomba Község Önkormányzata 2016. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 



2016. évi költségvetési rendelet 2. melléklet

kötelező 

feladat

önként vállalt 

feladat
állami feladat

kötelező 

feladat

önként vállalt 

feladat
állami feladat kötelező feladat

önként vállalt 

feladat
állami feladat kötelező feladat

önként vállalt 

feladat
állami feladat

B1
Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről -                -                -                -                1 065 502    -                -                1 065 502    169 279 949   169 279 949   -                  -                170 345 451        169 279 949   -                   1 065 502    

B2
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről -                -                -                -                -                -                -                -                79 044 037     79 036 431     7 606             -                79 044 037          79 036 431     7 606              -                

B3 Közhatalmi bevételek -                -                -                -                14 000         -                -                14 000         93 693 000     7 537 000       86 156 000    -                93 707 000          7 537 000       86 156 000     14 000         

B4 Működési bevételek 2 034 000    1 975 580    58 420         -                279 860       50 000         229 860       -                12 086 744     2 471 622       9 615 122      -                14 400 604          4 497 202       9 903 402       -                

B5 Felhalmozási bevételek -                -                -                -                -                -                -                -                7 138 177       -                   7 138 177      -                7 138 177            -                   7 138 177       -                

B6
Működési célú átvett 

pénzeszközök -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                  -                -                       -                   -                   -                

B7
Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök -                -                -                -                -                -                -                -                2 829 070       -                   2 829 070      -                2 829 070            -                   2 829 070       -                

B8 Finanszírozási bevételek 85 323 016  85 323 016  -                -                46 477 717  44 643 717  1 834 000    -                41 483 000     41 483 000     -                  -                173 283 733        171 449 733   1 834 000       -                

 - ebből maradvány igénybevétel 771 000       771 000       -                -                1 834 000    -                1 834 000    -                36 483 000     36 483 000     -                  -                39 088 000          37 254 000     1 834 000       -                

Működési bevételek  (B1+B3+B4+B6)
2 034 000    1 975 580    58 420         -                1 359 362    50 000         229 860       1 079 502    275 059 693   179 288 571   95 771 122    -                278 453 055        181 314 151   96 059 402     1 079 502    

Felhalmozási bevételek  (B2+B5+B7)
-                -                -                -                -                -                -                -                89 011 284     79 036 431     9 974 853      -                89 011 284          79 036 431     9 974 853       -                

Finanszírozási bevételek (B8) 85 323 016  85 323 016  -                -                46 477 717  44 643 717  1 834 000    -                41 483 000     41 483 000     -                  -                173 283 733        171 449 733   1 834 000       -                

B
BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 87 357 016  87 298 596  58 420         -                47 837 079  44 693 717  2 063 860    1 079 502    405 553 977   299 808 002   105 745 975  -                540 748 072        431 800 315   107 868 255   1 079 502    

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN: (B - B816)
2 805 000    2 746 580    58 420         -                3 193 362    50 000         2 063 860    1 079 502    405 553 977   299 808 002   105 745 975  -                411 552 339        302 604 582   107 868 255   1 079 502    

FINANSZÍROZÁSI 

MŰVELETEK NÉLKÜLI 

BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN     (B - B8) : 2 034 000    1 975 580    58 420         -                1 359 362    50 000         229 860       1 079 502    364 070 977   258 325 002   105 745 975  -                367 464 339        260 350 582   106 034 255   1 079 502    

K1 Személyi juttatások 51 838 471  47 057 512  4 780 959    -                29 134 800  17 944 852  3 824 888    7 365 060    41 654 082     36 610 394     5 043 688      -                122 627 353        101 612 758   13 649 535     7 365 060    

K2
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó
14 130 955  13 638 785  492 170       -                7 928 873    4 586 935    1 353 372    1 988 566    8 828 114       7 448 234       1 379 880      -                30 887 942          25 673 954     3 225 422       1 988 566    

K3 Dologi kiadások 21 143 750  21 143 750  -                -                9 795 509    9 634 509    161 000       -                35 588 913     35 588 823     90                  -                66 528 172          66 367 082     161 090          -                

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -                -                -                -                582 300       -                -                582 300       4 716 000       4 716 000       -                  -                5 298 300            4 716 000       -                   582 300       

K5 Egyéb működési célú kiadások -                -                -                -                -                -                -                -                67 548 822     59 804 248     7 744 574      -                67 548 822          59 804 248     7 744 574       -                

K6 Beruházások 243 840       243 840       -                -                -                -                -                -                3 604 551       1 226 098       2 378 453      -                3 848 391            1 469 938       2 378 453       -                

K7 Felújítások -                -                -                -                -                -                -                -                104 897 911   104 897 911   -                  -                104 897 911        104 897 911   -                   -                

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
-                -                -                -                -                -                -                -                4 832 000       -                   4 832 000      -                4 832 000            -                   4 832 000       -                

K9 Finanszírozási kiadások -                -                -                -                -                -                -                -                133 883 584   133 883 584   -                  -                133 883 584        133 883 584   -                   -                

K915 -                -                -                -                -                -                -                -                129 195 733   129 195 733   -                  -                129 195 733        129 195 733   -                   -                

Működési kiadások 
(K1+K2+K3+K4+K5) 87 113 176  81 840 047  5 273 129    -                47 441 482  32 166 296  5 339 260    9 935 926    158 335 931   144 167 699   14 168 232    -                292 890 589        258 174 042   24 780 621     9 935 926    

Felhalmozási kiadások  (K6+K7+K8) 243 840       243 840       -                -                -                -                -                -                113 334 462   106 124 009   7 210 453      -                113 578 302        106 367 849   7 210 453       -                

Finanszírozási kiadások (K9) -                -                -                -                -                -                -                -                133 883 584   133 883 584   -                  -                133 883 584        133 883 584   -                   -                

K
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  

(K1+…+K9) : 87 357 016  82 083 887  5 273 129    -                47 441 482  32 166 296  5 339 260    9 935 926    405 553 977   384 175 292   21 378 685    -                540 352 475        498 425 475   31 991 074     9 935 926    

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN: (K - K915)
87 357 016  82 083 887  5 273 129    -                47 441 482  32 166 296  5 339 260    9 935 926    276 358 244   254 979 559   21 378 685    -                411 156 742        369 229 742   31 991 074     9 935 926    

FINANSZÍROZÁSI 

MŰVELETEK NÉLKÜLI 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN     

(K - K9) : 87 357 016  82 083 887  5 273 129    -                47 441 482  32 166 296  5 339 260    9 935 926    271 670 393   250 291 708   21 378 685    -                406 468 891        364 541 891   31 991 074     9 935 926    

Összesített önkormányzati költségvetés

Rovat- 

rend

Előirányzatcsoport   /                                                                                 

Kiemelt előirányzat szerinti 

bontás   

ebből

Gombai Gólyafészek Óvoda Gombai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés

Költségvetési 

összesen

ebből

Költségvetési 

összesen

Költségvetési 

összesen

ebből

Költségvetési 

összesen

ebből



2016. évi költségvetési rendelet  3. melléklete

adatok eFt-ban

Rovat- 

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

Rovat-

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

B1
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről
0 K1 Személyi juttatások 51 838 471

B2
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről
0 K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó
14 130 955

B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 21 143 750

B4 Működési bevételek 2 034 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 243 840

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0

B8 Finanszírozási bevételek 85 323 016 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

K9 Finanszírozási kiadások 0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 2 034 000 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 87 113 176

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 243 840

Finanszírozási bevételek (B8) 85 323 016 Finanszírozási kiadások (K9) 0

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 87 357 016 K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  (K1+…+K9) : 87 357 016

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN: (B - B818)
2 805 000

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN: (K - K915)
87 357 016

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN     (B - B8) :
2 034 000

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN     (K - K9) :
87 357 016

KIMUTATÁS
A Gombai Gólyafészek Óvoda 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 



2016. évi költségvetési rendelet  4. melléklete

adatok eFt-ban

Rovat- 

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

Rovat-

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

B1
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről
1 065 502 K1 Személyi juttatások 29 510 072

B2
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről
0 K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó
7 949 198

B3 Közhatalmi bevételek 14 000 K3 Dologi kiadások 9 795 509

B4 Működési bevételek 279 860 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 582 300

B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0

B8 Finanszírozási bevételek 46 477 717 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

K9 Finanszírozási kiadások 0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 1 359 362 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 47 837 079

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 46 477 717 Finanszírozási kiadások (K9) 0

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 47 837 079 K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  (K1+…+K9) : 47 837 079

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN: (B - B818)
3 193 362

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN: (K - K915)
47 837 079

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN     (B - B8) :
1 359 362

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN     (K - K9) :
47 837 079

KIMUTATÁS
A Gombai Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 



2016. évi költségvetési rendelet  5. melléklete

adatok eFt-ban

Rovat- 

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

Rovat-

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

B1
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről
169 279 949 K1 Személyi juttatások 41 654 082

B2
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről
79 044 037 K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó
8 828 114

B3 Közhatalmi bevételek 93 693 000 K3 Dologi kiadások 35 588 913

B4 Működési bevételek 12 086 744 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 716 000

B5 Felhalmozási bevételek 7 138 177 K5 Egyéb működési célú kiadások 67 548 822

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 3 604 551

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 829 070 K7 Felújítások 104 897 911

B8 Finanszírozási bevételek 41 483 000 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 832 000

K9 Finanszírozási kiadások 133 883 584

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 275 059 693 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 158 335 931

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 89 011 284 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 113 334 462

Finanszírozási bevételek (B8) 41 483 000 Finanszírozási kiadások (K9) 133 883 584

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 405 553 977 K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  (K1+…+K9) : 405 553 977

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN: (B - B818)
405 553 977

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN: (K - K915)
276 358 244

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN     (B - B8) :
364 070 977

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN     (K - K9) :
271 670 393

KIMUTATÁS
Gomba Község Önkormányzata 2016. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 



2015. évi költségvetési rendelet 7. melléklet

Megnevezés Eredeti előirányzat

Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen 243 840

Laptop és szünetmentes tápegység beszerzés 222 250   

HDD beszerzés 21 590   

Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen 0

önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége
0   

Köztemető fenntartás és működtetés 0   

urnafal bővítés bruttó költség 508 000   

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2 130 926   

óvoda bővítés elektromos tervezési díj bruttó költsége 127 000   

Szőke Ferenc utcai telekvásárlás és telekalakítás 1 655 296   

Liliom utcai csatornabekötés (2014) 258 630   

724 hrsz. telekhatár kitűzés 90 000   

ingatlan vásárlás 0   

Víztermelés, kezelés ellátás 11 400   

Vízmű épület ingatlannyilvántartási épületfeltüntetése 11 400   

Város- és községgazdálkodási tevékenység 324 225   

informatikai eszközök beszerzése 324 225   

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 1 138 000   

ovifoci pályázat alapítványi támogatási kiegészítése 0   

Focipálya tó felőli oldalkerítés magasítás bruttó költsége 254 000   

Sportöltöző befejezés maradvány visszapótlás bruttó összege 884 000   

Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen 3 604 551

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 848 391

Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0

Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 86 670 911   

Bercsényi utcai árok felújítás bruttó költsége (vis maior: Ebr 248270) 7 263 130   

Egészségház felújítás 30 520 911   

Ady-Kölcsey utca támfal helyreállítás saját forrás fel nem használt bruttó összege                                 

(vis maior: Ebr 290256)
20 829 010   

Arany János utcai út helyreállítás saját forrás fel nem használt bruttó összege                                 

(vis maior: Ebr 290255)
10 832 860   

Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése 18 227 000   

Rózsa utca pályázati felújítás bruttó költsége 18 227 000

Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen 104 897 911

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 104 897 911

Gombai Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0

Gombai Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0

önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége
4 832 000   

általános iskola felhalmozási célú támogatása 4 832 000   

Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen 4 832 000

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 832 000

Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen 113 578 302

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások
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2/2. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-ai nyilvános ülésére  

Tárgy:  Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2013. (IX. 13.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:  Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:   Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Iktatószám: ………/2016. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 

módosítására teszek javaslatot, mert az önkormányzati rendelet nem szabályozza azt, hogy az 

ebtartásra szolgáló ingatlan és a szomszédos ingatlanok közötti kerítésnek is olyannak kell 

lennie, hogy az megakadályozza az ebnek az ingatlant körülvevő kerítésen a szomszédos 

ingatlanokra történő átjutását.  Az önkormányzat 5. § (2) bekezdése ide vonatkozóan jelenleg 

csak az alábbi előírást tartalmazza: 

 

(2) Bekerített ingatlanon szabadon tartott eb esetén a kerítésnek olyannak kell lennie, ami 

megakadályozza az ebnek a közterületre való kijutását és a kerítés résén történő kiharapását. 

 

Figyelemmel arra, hogy a közelmúltban az önkormányzati rendeletben lévő joghézag 

megnehezítette a Képviselő-testület jogalkotói akaratának kikényszerítését, indokolt a helyi 

jogszabály kiegészítése oly formában, hogy az 5. § (2) bekezdése az alábbi szabályokat 

rögzítse: 

(2)  Bekerített ingatlanon szabadon tartott eb esetén az állattartónak – kiskorú állattartó 

esetén törvényes képviselőjének - gondoskodni kell arról, hogy az ebtartásra szolgáló 

ingatlan olyan kerítéssel legyen körülhatárolva, amely megakadályozza  

a) az ebnek a közterületre való kijutását, és 

b) az ebnek a kerítés résén történő kiharapását, és 

c) az ebnek az ingatlant körülvevő kerítésen a szomszédos ingatlanokra történő 

átjutását. 

  

 

A fentiekre tekintettel a módosító rendelet tervezetét az előterjesztés mellékleteként csatoltam 

Képviselőtársaim részére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet alapján a 

módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen.  
 

 

Gomba, 2016. október 14. 

 

Tisztelettel: 

 

         Lehota Vilmos sk. 

          polgármester 

 



 

 

2/2. napirendi pont előterjesztésének melléklete 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

…../2016. (X.20.) önkormányzati rendelete 

 

az állattartás helyi szabályairól szóló  

a 21/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….. –én megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október … 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

         jegyző 
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2016. (X. ….) önkormányzati rendelete 

az állatartás helyi szabályairól szóló 21/2013. (IX. 13.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi 

szabályairól szóló 21/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. §  Az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 5.§. (2) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(2)  Bekerített ingatlanon szabadon tartott eb esetén az állattartónak – kiskorú 

állattartó esetén törvényes képviselőjének - gondoskodni kell arról, hogy az 

ebtartásra szolgáló ingatlan olyan kerítéssel legyen körülhatárolva, amely 

megakadályozza  

a) az ebnek a közterületre való kijutását, és 

b) az ebnek a kerítés résén történő kiharapását, és 

c) az ebnek az ingatlant körülvevő kerítésen a szomszédos ingatlanokra történő 

átjutását. 

.  

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépése 

napjától kell alkalmazni.  

 (2) E rendelet a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. 

 

Gomba, 2016. október 20. 

 

 

 Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….-én megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október …… 

 

    Kósa Erzsébet Anikó 

                             jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításának tervezetéhez 
 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 

A rendelettervezet társadalmi hatását az állattartás helyi szabályozása rendjének 

törvényi felhatalmazás alapján megalkotott szabályozásával fejti ki. Költségvetési 

hatása a rendelettervezet előterjesztésének időpontjában azonos tárgykörben hatályos 

önkormányzati rendelethez viszonyítva nincs 

.  

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 
 

A megalkotásra javasolt rendeletnek környezeti és egészségi következménye van, 

biztosítani hivatott az eb környezetében élők nyugalmát. 
 

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
 

A rendelettervezet a hatályos rendelethez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem 

eredményez.  
 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit 
 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 
 

Az állattartás helyi szabályozása fontos és szükséges eleme az emberek közötti 

együttélésnek, valamint az állatok megfelelő tartásának. Így megelőzhetőek vagy 

szankcionálhatóak azok az emberi viselkedések, amelyek a szabályok megszegéséből 

erednek, zavaróak a környező lakosság számára, és nem tartják tiszteletben az állatok 

jogait. 
 

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható 

következményei 
 

A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti következményekkel nem jár. 

Megalkotása állategészségügyi, lakossági szempontból indokolt.  

 

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, 

szervezeti és pénzügyi  feltételek 

 

A rendelet alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges feltételek rendelkezésre 

állnak. 
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INDOKOLÁS 

az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 

Általános indokolás 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az állattartás helyi 

szabályairól szóló 21/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör), mely 

szabályozza a haszonállatokra, az ebtartásra, valamint a gyepmesterre vonatkozó 

rendelkezéseket, és az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokat. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz  

 

Szükségessé vált szabályozni azt az élethelyzetet is, amikor az eb a szomszédos telekre jut át a 

kerítés nem megfelelő állapota miatt, mivel ez testi épséget, egészséget, magánvagyont 

veszélyeztethet.  

2. §-hoz  

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
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2/3. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-ai nyilvános ülésére  

Tárgy:  Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2015. (I. 30.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:  Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:   Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Iktatószám: ………/2016. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a 

ravatalozóhasználati díjról az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

8. §  (1) A temetkezési szolgáltatási tevékenységre jogosultak a köztemetőben történő 

temetkezési szolgáltatás nyújtása esetén a rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint 

temető-fenntartási hozzájárulást és ravatalozó használati díjat  kötelesek fizetni. 

(2)   Az (1) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezett temetkezési szolgáltatók a 

temetőfenntartási hozzájárulást és ravatalozó használati díjat az üzemeltető részére kötelesek 

megfizetni, aki a díjat az Önkormányzat részére a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben 

szabályozott módon utalja át.  

(3)  Az (1) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezett temetkezési szolgáltató a temetés 

lebonyolítása érdekében köteles az üzemeltetővel együttműködni, az általa bonyolított temetés 

időpontját az üzemeltetővel legkésőbb a temetés tervezett időpontja előtt 24 órával egyeztetni. 

(4)   E rendelet alkalmazása során ravatalozó használatnak minősül 

a) az elhunyt hűtése, 

b) a ravatalozó helyiségeinek, a ravatalozó előtető alatti részének használata. 

 

A felsőfarkasdi – önkormányzati fenntartású - temetőben nincs ravatalozásra alkalmas épület, 

így ott ravatalozó használati díj megfizetésére nem célszerű és nem indokolt kötelezni a 

temetkezési szolgáltatót. Javaslom az Ör. 8. §-át az alábbiak szerint egy (5) bekezdéssel 

kiegészíteni: 

 

5) A gombai 0445/3 helyrajzi számú köztemetőben a temetkezési szolgáltatót ravatalozó 

használati díj megfizetésének kötelezettsége – alkalmas épület hiánya miatt – nem 

terheli. 

 

A fentiek alapján a módosító rendelet tervezetét az előterjesztés mellékleteként csatoltam 

Képviselőtársaim részére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet alapján a 

módosító rendelet megalkotását támogatni szíveskedjen.  
 

Gomba, 2016. október 14. 

 

Tisztelettel: 

         Lehota Vilmos sk. 



 

- 2 - 

 

          polgármester 



 

 

2/3. napirendi pont előterjesztésének melléklete 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

…../2016. (X.20.) önkormányzati rendelete 

 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló  

a 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….. –én megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október … 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

         jegyző 
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2016. (X. ….) önkormányzati rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 3/2015. (I. 30.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazással élve, a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésének-, 41. § (3) bekezdésének- és 42. §-ának 

rendelkezései alapján Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és 

a temetkezés  rendjéről szóló 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

 

1. §  A köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 3/2015. (I. 3.) önkormányzati 

rendelet 8. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül: 

 

(5) A gombai 0445/3 helyrajzi számú köztemetőben a temetkezési szolgáltatót 

ravatalozó használati díj megfizetésének kötelezettsége – alkalmas épület hiánya 

miatt – nem terheli. 

.  

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépése 

napjától kell alkalmazni.  

 (2) E rendelet a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. 

 

Gomba, 2016. október 20. 

 

 

 Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….-én megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október …… 

 

    Kósa Erzsébet Anikó 

                             jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításának tervezetéhez 
 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 

A rendelettervezet társadalmi hatását a köztemetők, illetve a temetkezés rendjének 

törvényi felhatalmazás alapján megalkotott szabályozásával fejti ki. Költségvetési 

hatása a rendelettervezet előterjesztésének időpontjában azonos tárgykörben hatályos 

önkormányzati rendelethez viszonyítva nem jelentős. A rendelettervezettel hatályba 

lépő bevételek és kiadások egyenlege a költségvetésre számottevő hatást nem 

gyakorol.  
 

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 
 

A megalkotásra javasolt rendeletnek számottevő környezeti és egészségi 

következménye nincs. 
 

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
 

A rendelettervezet a hatályos rendelethez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem 

eredményez.  
 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit 
 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 
 

A hatályos rendelet megalkotásakor a helyi jogalkotó nem vette figyelembe a 

ravatalozó használati díj fizetési kötelezettség megállapításakor, hogy a felsőfarkasdi 

temetőben nincs ravataloz épület. A rendeletmódosítás a jogalkalmazást teszi 

egyértelművé.   
 

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható 

következményei 
 

A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti következményekkel nem jár. 

Megalkotása kegyeleti szempontból indokolt.  

 

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, 

szervezeti és pénzügyi  feltételek 

 

A rendelet alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges feltételek rendelkezésre 

állnak. 
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INDOKOLÁS 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 

Általános indokolás 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb a köztemetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör) 

szabályozta a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 

Ttv.) felhatalmazása alapján a helyi viszonyokat. A temetkezési szolgáltatót mentesíti a 

ravatalozó használati díj megfizetése alól, tekintettel arra, hogy Gomba, Felsőfarkasd 

településrészen található temetőben ravatalozó épület nem található.  

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz  

 

Az alaprendeletet egészíti ki az általános indoklásban rögzítettek alapján.  

2. §-hoz  

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  

 



 

- 1 - 

 

2/4. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-ai nyilvános ülésére  

 

Tárgy:  Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Előterjesztő:  Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:   Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Iktatószám: ………/2016. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2013. (IX. 13.) helyi rendelet módosítására 

tekintettel szükségessé vált a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Ör.) módosítása is, mely alapján bekerült a rendeletbe a szankcionálható 

magatartások közé az is, hogy meg kell akadályozni, hogy az eb a szomszédos ingatlan 

területére átjusson, veszélyeztetve ezáltal az ott élő emberek testi épségét, vagyonát. 

 

Az Ör. 16. §-ának c) pontja az aláhúzott szövegezéssel egészülhet ki a rendeletmódosítás 

után:  

 

16.§. Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki megszegi 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól 

szóló rendeletének előírásait és 

a) közterületen haszonállatot tart és legeltet, oda felügyelet nélkül kienged, 

b) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart, 

c) ingatlanon szabadon tartott eb esetén a kerítés nem akadályozza meg az ebnek a 

közterületre való kijutását, a kerítés résén történő kiharapását, és az ebnek a 

szomszédos ingatlanokra történő átjutását, 

d) az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó előírásokat megszegi. 

 

A fentiekre tekintettel a módosító rendelet tervezetét az előterjesztés mellékleteként csatoltam 

Képviselőtársaim részére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet alapján a 

módosító rendelet megalkotását támogatni szíveskedjen.  
 

Gomba, 2016. október 14. 

 

Tisztelettel: 

         Lehota Vilmos sk. 

          polgármester 

 



 

 

2/4. napirendi pont előterjesztésének melléklete 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

…../2016. (X.21.) önkormányzati rendelete 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló  

a 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….. –én megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október … 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

         jegyző 
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2016. (X. ….) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttéslés alapvető szabályairól és ezel elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a közösségi együttéslés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezmélnyeiről 

szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. §  A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásnak 

jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 16. §-ának c) 

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„c)  ingatlanon szabadon tartott eb esetén a kerítés nem akadályozza meg az ebnek a 

közterületre való kijutását, a kerítés résén történő kiharapását, és az ebnek a 

szomszédos ingatlanokra történő átjutását,” 

.  

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépése 

napjától kell alkalmazni.  

 (2) E rendelet a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. 

 

Gomba, 2016. október 20. 

 

 

 Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….-én megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október …… 

 

    Kósa Erzsébet Anikó 

                             jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításának 

tervezetéhez 
 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 

A rendelettervezet társadalmi hatását a közösségi együttélés alapvető szabályainak és 

azok jogkövetkezményeinek törvényi felhatalmazás alapján megalkotott 

szabályozásával fejti ki. Költségvetési hatása a rendelettervezet előterjesztésének 

időpontjában azonos tárgykörben hatályos önkormányzati rendelethez viszonyítva nem 

számottevő. 
 

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 
 

A megalkotásra javasolt rendeletnek környezeti és egészségi következménye van. 
 

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
 

A rendelettervezet a hatályos rendelethez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem 

eredményez.  
 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit 
 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályainak és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeinek megalkotása fontos és szükséges eleme az emberek közötti 

együttélésnek. A helyi rendelkezések pontosítása elősegíti az egyértelmű 

jogalkalmazást.  
 

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható 

következményei 
 

A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti következményekkel nem jár. 

Megalkotása jogalkalmazási szempontból indokolt.  

 

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, 

szervezeti és pénzügyi  feltételek 

 

A rendelet alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges feltételek rendelkezésre 

állnak. 
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INDOKOLÁS 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 

Általános indokolás 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.) 

önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör), mely szabályozza a közösségi együttélés 

alapvető szabályait és ezek elmulasztásának következményeit.  

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz  

 

Szükségessé vált szabályozni azt az élethelyzetet is, amikor az eb a szomszédos telekre jut át a 

kerítés nem megfelelő állapota miatt, mivel ez testi épséget, egészséget, magánvagyont 

veszélyeztethet.  

2. §-hoz  

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  

 



2/5.napirendi pont 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-ai nyilvános ülésére 

 

  

Tárgy: Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (VI. 24.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:  Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges 

Iktatószám: ……./2016.  

 

 

 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2015. júniusi testület ülésen megalkotta a közterületi térfigyelő 

rendszerről szóló 22/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet. Az eltelt időben több új kamera 

került felszerelésre, így szükségessé vált a rendelet 1. számú mellékletének módosítása, mely 

tételesen tartalmazza az üzemelő kamerákat.  

 

Az 1. számú melléklet 6 db új kamerával került kiegészítésre, amelyet a módosító rendelet, 

valamint az egységes szerkezetű rendelet is tartalmaz. A 6 kamera közül 4 a Malomi boltnál, 2 

pedig az ún. Csőke-boltnál került felszerelésre az elmúlt időszakban.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, 

javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, és a tervezet alapján az egységes szerkezetű 

rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

Gomba, 2016. október 14. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

         Lehota Vilmos 

           polgármester 

 

 



 

 

2/5. napirendi pont előterjesztése 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

…../2016. (X. ….) önkormányzati rendelete 

 

a közterületi térfigyelő rendszerről 22/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….. –án megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október  … 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

         jegyző 

 

 



 

2 

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2016. (X. ….) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában 

meghatározott felhatalmazás alapján Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő 

rendszerről szóló 22/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e 

rendelet 1.  melléklete lép. 

 

2.    § E rendelet a kihirdetést napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját 

követő naptól hatályát veszti. 

 

 

Gomba, 2016. október 20. 

 

 

 Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….-én megtörtént. 

 

Gomba, 2016.október ….. 

 

    Kósa Erzsébet Anikó 

                             jegyző 
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1. melléklet 

a …./2016. (X. ….) önkormányzati rendelethez  

 

A közterületi térfigyelő rendszer kameráinak felszerelési helyét és a 

kamerák által megfigyelt helyszíneket 

 

azonosító a kamera felszerelésének helye 
a kamera által megfigyelt terület 

meghatározása 

P/1 Óvoda épület  Játszótér 

P/2 Óvoda épület Játszótér 

P/3 Óvoda épület Játszótér 

R/1 Kisiskola Kossuth Lajos tér 

R/2 Kisiskola Kossuth Lajos tér 

R/3 Kisiskola Polgármesteri Hivatal előkert 

R/4 Kisiskola Rendezvényház első terasz 

R/6 Kisiskola Rendezvényház hátsó bejárat 

R/7 Raktárépület Kenyeres-kert 

R/8 Kisiskola Kenyeres-kert 

R/12 Rendezvényház Rendezvényház gazdasági bejárat 

R/13 Rendezvényház Kenyeres-kert 

C/1 Civilház Kossuth tér – Jókai út felé 

C/2 Civilház Kossuth tér – Bajcsy-Zs. utca felé 

C/3 Civilház Kossuth tér – Rákóczi út felé 

C/4 Civilház Kossuth tér – iskolaudvar felé 

C/5 Civilház Kossuth tér – Civilház nagykapu előtt 

C/6 Civilház Kossuth tér – Civilház kiskapu előtt 

K/1 Egészségház Szemők Balázs tér – kas felé 

K/2 „Kas” Szemők Balázs tér – kas átjáró 

K/3 Közbiztonsági központ Szemők Balázs tér – kas felé 

K/4 Egészségház Rákóczi út – Deési utca sarok 

K/5 Közbiztonsági központ Petőfi utca vége irányába 

K/6 Egészségház Közbiztonsági központ bejárat 

M/1 Malomi bolti kereszteződés Jókai utca 

M/2 Malomi bolti kereszteződés Bényei utca 

M/3 Malomi bolti kereszteződés Szőlő utca 

M/4 Malomi bolti kereszteződés Gombai út 

D/1 Csőke bolt Rákóczi út 

D/2 Csőke bolt Rákóczi út 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez 
 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai, hogy a térfigyelő rendszer 

bővítésével erősödik a település közbiztonsága, a község lakóinak biztonságérzete, 

növekszik a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása. A 

közterületi térfigyelő rendszer működtetéséhez szükséges költségek az önkormányzat 

költségvetésében biztosítva vannak. 
 

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 
 

A megalkotásra javasolt rendeletnek számottevő környezeti és egészségi 

következménye nincs. 
 

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
 

A rendelettervezet többlet adminisztratív terhet a megfigyelésben közreműködő 

Gombai Polgárőr Egyesületre ró, akivel az önkormányzat a hatályban lévő 

megállapodását e feladatra is kiterjeszti. 
 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit 
 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 
 

A hatályos rendelet mellékletének kiegészítése indokolt a felszerelésre került új 

térfigyelő kamerákkal.  
 

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható 

következményei 
 

A rendeletalkotás elmaradása NAIH eljárást vonhat maga után.  

 

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, 

szervezeti és pénzügyi  feltételek 

 

A rendelet alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges feltételek rendelkezésre 

állnak. 
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INDOKOLÁS 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 

Általános indokolás 

 
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdés 17. pontjában a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a település 

közbiztonságának biztosításában való közreműködést. 

 

Gomba Község Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a település közbiztonságára, a 

bűnmegelőzésre és bűnüldözésre, illetve ezzel összhangban a község lakói biztonságérzetének 

növelésére. Erre tekintettel az önkormányzat saját forrás és BM pályázat segítségével 

kiépítette a közterületi térfigyelő rendszert, mely folyamatosan bővül plusz kamerák 

felszerelésével. 

 

Részletes indokolás 

 

 

1.§-hoz 

 

Az 1. számú melléklet rögzíti a kihelyezett kamerák helyét, mely jelenleg további kamerákkal 

bővült, így szükséges az 1. számú melléklet módosítása. 

 

 

2. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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2/6. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-ai nyilvános ülésére  

 

Tárgy:  Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

24/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:  Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:   Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 

Iktatószám: ……/2016. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. számú melléklete tartalmazza azokat az 

átruházott hatásköröket, amelyekben a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a 

polgármester vagy a jegyző jár el.  

 

Tekintettel arra, hogy szeptember hónapban megalkotta a képviselő-testület a szociális célú 

tüzelőanyag támogatásról szóló 12/2016. (IX. 8.) rendeletet, valamint a 2015. év során 

megalkotásra került a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 24/2015 (IX. 24.) 

önkormányzati rendelet, mely rendeletek alapján a polgármester vagy a jegyző – a képviselő-

testülettől átruházott hatáskörben – döntési jogosultságot szerzett az ügyek meghatározott 

csoportjára, így indokolt a rendelet 1. mellékletét ennek megfelelően módosítani.  

 

Az Ör. 1. mellékletét kiegészítve terjesztem Képviselőtársaim elé elfogadásra a módosító 

rendeletet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, és a tervezet alapján a módosító rendelet 

megalkotását támogatni szíveskedjen.  

 

Gomba, 2016. október 14. 

 

Tisztelettel: 

 

 

         Lehota Vilmos  

          polgármester 

 



 

 

2/6. napirendi pont előterjesztése 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

…../2016. (X. ….) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….. –án megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október  … 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

         jegyző 
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2016. (X. ….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében rögzített 

felhatalmazás alapján Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

 

 

 

1.  §   Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 

21.) önkormányzati rendelet rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1.  melléklete lép. 

 

2.    § E rendelet a kihirdetést napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját 

követő naptól hatályát veszti. 

 

 

Gomba, 2016. október 20. 

 

 

 Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….-án megtörtént. 

 

Gomba, 2016.október ….. 

 

    Kósa Erzsébet Anikó 

                             jegyző 
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1. melléklet 

a …./2016. (X. ….) önkormányzati rendelethez  

 

A képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolása 

 
 

A hatáskör átruházást 

megállapító önkormányzati 

rendelet száma és címe 

Hatáskör átruházást 

megállapító 

jogszabályhely 

A hatáskör átruházás  

normaszövege 

28/2014. (XI. 20.) 

önkormányzati rendelet a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási  

Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat elbírálásának 

szabályairól. 

5. § 

A pályázatokat Gomba Község 

Önkormányzata Képviselő-

testületének átruházott 

hatáskörében a polgármester 

bírálja el. 

 

12/2016. (IX. 08.) 

önkormányzati rendelet a 

szociális célú tüzelőanyag 

támogatásról 

3. § (1) bekezdés 

Gomba Község Önkormányza-

tának polgármestere - a Kép-

viselő-testület átruházott hatás-

körében eljárva - Gomba Község 

Önkormányzata számára a Ren-

delet alapján igényelt és a Bel-

ügyminiszter által jóváhagyott 

tűzifa mennyiségi keretének ere-

jéig szociális célú tűzifa támo-

gatást állapít meg kérelemre, 

vagy hivatalból annak a személy-

nek, aki a 4. §-ban meghatározott 

feltételeknek megfelel. 

7/2015. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet a szociális igazgatás 

helyi szabályairól, valamint a 

szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról 

 

5. § 

Gomba Község Önkormányza-

tának Képviselő-testülete (a to-

vábbiakban Képviselő-testület) a 

Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továb-

biakban: Mötv.) 41. § (4) bekez-

désében kapott felhatalmazással 

élve az Szt-ben  meghatározott 

hatásköreit a polgármesterre 

ruházza át.    

 

25/2013. (IX. 13.) 

önkormányzati rendelet a helyi 

településrendezési előírások 

tartalmáról szóló előzetes 

tájékoztatás és a tervekkel 

kapcsolatos szakmai 

konzultáció szabályairól 

3. § (2) bek. 

A hatáskör gyakorlását a 

képviselő testület a 

polgármesterre ruházza át aki 

hatáskörét a Főépítész szakértői 

véleményére alapozva gyakorolja. 
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6/2011. (IV. 15.) önkormányzati 

rendelet az egyes helyi közutak 

forgalmának szabályozásáról 

11. § 

A jelzőtáblával elrendelt 

össztömeg-korlátozás alól 

felmentést közútkezelői 

hozzájárulással a Képviselő-

testület felhatalmazása alapján, 

átruházott hatáskörben a 

polgármester adhat. 

18/2008. (V. 30.) 

önkormányzati rendelet a 

köztisztaságról és a 

környezetvédelemről 

18. § (3) bek. 

A közterület használat 

engedélyezésével kapcsolatos 

önkormányzati hatósági 

feladatokat a képviselő-testület a 

polgármesterre ruházza át. 

22. § (3) bek.  

Az önkormányzat kezelésében 

lévő út esetén intézkedésre a 

képviselő-testület átruházott 

hatáskörében a  polgármester 

jogosult. 

24/2015 (IX. 24.) 

önkormányzati rendelet a 

közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek 

elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

17. § (1) bek. 

A közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartás 

elkövetése miatt induló eljárás 

lefolytatása tekintetében a 

Képviselő-testület a hatáskör 

gyakorlását a jegyzőre ruházza át. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításához 
 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 

Társadalmi hatását a jogszabályi környezettel történő összhangon keresztül fejti ki. 
 

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 
 

Környezeti, egészségi következményei nincsenek a rendelettervezetnek.  
 

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
 

A módosítás az adminisztratív terheket nem befolyásolja 
 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit 
 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 
 

Az SZMSZ melléklete rögzíti a képviselő-testület polgármesterre vagy jegyzőre 

átruházott hatásköreit. Szükséges ennek teljes körű felsorolása, a hatályos 

jogszabályoknak történő megfeleltetése.  
 

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható 

következményei 
 

Nincs összhang a polgármester és a jegyző ténylegesen gyakorolt, valamint jogszabály 

szerint gyakorolható hatáskörei között. A rendelet módosítással a jogszabályi 

kötelezésnek tesz eleget a képviselő-testület. 

 

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, 

szervezeti és pénzügyi  feltételek 

 

A rendelete alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak.  
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INDOKOLÁS 

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításának tervezetéhez 

 

Általános indokolás 

 

Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. számú melléklete tartalmazza a 

képviselő-testület által a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatásköröket. Tekintettel a 

jogszabályi környezeti változásokra, az új jogszabályok alkotására, szükséges az 1. számú 

melléklet hatályos jogszabályok történő megfeleltetése, így tárgyi melléklet polgármesteri és 

jegyzői hatáskörökkel történő kiegészítése.  

 

Részletes indokolás 

 

 

1 §-hoz 

 

A rendelettervezet 1. §-a az alaprendelet módosult mellékletét helyezi hatályba. 

 

2. §-hoz 

 

A rendelettervezet 2. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
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2/7. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-i nyilvános ülésére  

Tárgy:  Javaslat a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól 

függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II. 07.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:  Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:   Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 

Iktatószám: G/…/2016. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

2015. februárjában került megalkotásra a szociális törvény módosítását követően – a 

jogszabályi koherencia biztosítására – az új helyi szociális rendelet. Az eltelt másfél év 

tapasztalatai alapján az ápolási díjként funkcionáló települési támogatás megszüntetési 

jogcímeinek bővítésére teszek javaslatot. 

 

Az ápolási díjként funkcionáló települési támogatás megszüntetésének jogcímei jelenleg a 

szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II. 07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Ör.) 15. § (3) bekezdése alapján az alábbiak:  

 

(3) Meg kell szüntetni a települési támogatásra való jogosultságot, ha 

a) az ápolást végző személy az Szt. 41. § (1) bekezdése, vagy 43/A. § (1) bekezdése alapján 

válik ápolási díjra jogosulttá, vagy 

b) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 

c) a települési támogatásban részesülő személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti, vagy 

d) a 10. § (3) bekezdés c) pontjában megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be, 

vagy 

e) ha a települési támogatásban részesülő önhibájából nem biztosítja az ápolt személy 

szükséges felügyeletét, vagy az ápolt személy érdekeit, egészségét, emberi méltóságát sértő 

magatartásával elhanyagolja gondozását, ápolását, vagy 

f) ha az ápolt személy meghal. 

 

 

Az Ör. 15. §. (3) bekezdését – a jogalkalmazási gyakorlatban előforduló esetek alapján - 

célszerű  az alábbi g), h) és i) pontokkal kiegészíteni. 

 

  g) ha az ápolt személy, vagy a települési támogatásban részesülő személy kéri, vagy  

h) ha a települési támogatásban részesülő keresőtevékenységet folytat és munkaideje – 

az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja, vagy 

i) ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, vagy    

nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül. „ 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, és a tervezet alapján a módosító rendelet 

megalkotását támogatni szíveskedjen.  

 

Gomba, 2015. február 20.     

Tisztelettel: 

 

         Lehota Vilmos  

          polgármester 



 

 

2/7. napirendi pont előterjesztésének melléklete 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

…../2016. (X.21.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II. 07.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október …. –én megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október …. 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

         jegyző 
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2015. (II. ….) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.07.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) 

pontjában, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 60. § (4) 

bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében  kapott felhatalmazással élve, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva Gomba Község Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás helyi 

szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról szóló 7/2015. (II.07.) önkormányzati rendelet 15. §. (3) bekezdése az alábbi 

g), h) és i) pontokkal egészül ki: 

 

„(3)  Meg kell szüntetni a települési támogatásra való jogosultságot, ha 

 

  g) ha az ápolt személy, vagy a települési támogatásban részesülő személy kéri, vagy  

h) ha a települési támogatásban részesülő keresőtevékenységet folytat és munkaideje – 

az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja, vagy  

i) ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, vagy    

nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül. „ 

 

 

2.    § E rendelet a kihirdetést napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját 

követő naptól hatályát veszti. 

 

Gomba, 2016. október 20. 

 

 

 Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….-án megtörtént. 

 

Gomba, 2016.október …..    Kósa Erzsébet Anikó 

                               jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának 

tervezetéhez 
 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

 

A rendelet a társadalmi gondoskodás jegyében – az Szt.   és a kötelező önkormányzati 

feladat alapján – biztosítja a rászorulók ellátását a településen. Számottevő gazdasági, 

költségvetési hatása nincs, a hatályos rendelet pontosítását tartalmazza. 
 

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 
 

A rendelet megalkotása közvetlen környezeti és egészségügyi következményekkel nem 

jár. 

 

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
 

A rendelettervezet a megalkotásakor hatályos jogszabályokhoz viszonyítva többlet 

adminisztrációt nem eredményez.  
 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit 
 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 
 

A Képviselő-testület jogalkotási kötelezettségét az Szt. 134. §-a határozza meg. A 

szabályozás felülvizsgálata az alaprendelet másfél éves jogalkalmazási gyakorlata 

alapján indokolt.  
 

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható 

következményei 
 

A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást eredményez.  

 

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, 

szervezeti és pénzügyi  feltételek 

 

A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, 

szerevezeti feltételek rendelkezésre állnak.  
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INDOKOLÁS 

a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának 

tervezetéhez 

 

Általános indokolás 

 

2015. március 1-jével gyökeresen átalakul a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

rendszere. A Képviselő-testület 2015. februárjában eleget tett jogalkotási kötelezettségének. 

A szociális rendelet másfél éves alkalmazása tette indokolttá a részletes szabályok 

pontosítását.  

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A települési támogatás megszüntetésének esetei egészültek ki azon jogcímekkel, melyek a 

jogalkalmazási gyakorlatban is felmerültek. 

 

  

 

   2. §-hoz 

 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.  

 



….. napirendi pont 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-ai ülésére  

Tárgy:  Javaslat az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló 18/2016. (VI. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:  Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:   Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Véleményező:  bizottsági vélemény nem szükséges  

Iktatószámok: ……/2016. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2015. június 24. napján megalkotta az elektronikus ügyintézés helyi 

szabályairól szóló 14/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban Ör.). A rendelet 3. 

§-a alapján e-ügyintézés indítása az alábbi ügycsoportok szerint lehetséges: 

 

3. §  Elektronikus ügyintézés keretében a közigazgatási hatósági ügyek közül  

a) a nem üzleti szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatás, és 

b) az állandó jellegű iparűzési tevékenységre tekintettel helyi iparűzési adóbevallás, 

bejelentés, adatszolgáltatás benyújtása 

lehetséges. 

 

Az ASP rendszerben az eltelt időben több új űrlap került felvezetésre, melynek részletezését a 

módosított 3. §. tartalmazza az alábbiak szerint: 

 

3. § Elektronikus ügyintézés keretében a közigazgatási hatósági ügyek közül  

a) helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység 

b) helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás 

c) helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 

d) gépjárműadó bevallás 

e) talajterhelési díj bevallás 

f) telekadó bevallás 

g) építményadó bevallás 

h) rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem 

i) termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás 

j) nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről 

k) előállított magánfőzött párlat utáni bevallás 

l) bejelentkezés, változás-bejelentés 

m) desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről szóló bevallás 

n) űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél 

benyújtásához 

o) adatszolgáltatás nem üzleti szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban 

p) űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása 

iránti perben 

benyújtsa lehetséges. 

 

 

Ezeket az eljárásokat már - e-űrlap ügyfélkapus benyújtásával - elektronikus formában is lehet 

kezdeményezni a közeljövőben a Gombai Polgármesteri Hivatalnál. A rendelettervezet a napirendi 

pont keretében benyújtott tervezetektől eltérően későbbi hatálybalépést tartalmaz annak érdekében, 

hogy az új e-űrlapok fogadására a hivatal fel tudjon készülni. 

http://kozseghaza.gomba.hu/testuleti_ulesek/2015februar26/5_1_eloterjesztes_vagyonrendelet_modositasra.pdf
http://kozseghaza.gomba.hu/testuleti_ulesek/2015februar26/5_1_eloterjesztes_vagyonrendelet_modositasra.pdf
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A fentiek alapján a módosító rendelet tervezetét az előterjesztés mellékleteként csatoltam 

Képviselőtársaim részére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet alapján a módosító 

rendelet megalkotását támogatni szíveskedjen.  

 

Gomba, 2016. október 14. 

       Tisztelettel: 

 

 

          Lehota Vilmos sk. 

           polgármester 

 

 

 



 

 

2/8. napirendi pont előterjesztésének melléklete 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

…../2016. (X.20.) önkormányzati rendelete 

 

az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló  

a 18/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….. –én megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október … 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

         jegyző 
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2016. (X. ….) önkormányzati rendelete 

az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló 18/2015 (VI. 24.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (3) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171.§ (7a) bekezdésének a) 

pontjára, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5. § (3) bekezdésére, 

valamint a 175. § (24) bekezdésére  Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az  

elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló 18/2015 (VI. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. §  Az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 24.) önkormányzati 

rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

3. § Elektronikus ügyintézés keretében a közigazgatási hatósági ügyek közül  

a) helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység 

b) helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás 

c) helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 

d) gépjárműadó bevallás 

e) talajterhelési díj bevallás 

f) telekadó bevallás 

g) építményadó bevallás 

h) rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem 

i) termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás 

j) nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről 

k) előállított magánfőzött párlat utáni bevallás 

l) bejelentkezés, változás-bejelentés 

m) desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről szóló 

bevallás 

n) űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti 

keresetlevél benyújtásához 

o) adatszolgáltatás nem üzleti szálláshely szolgáltatási tevékenységgel 

kapcsolatban 

p) űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának 

megváltoztatása iránti perben 

benyújtása lehetséges. 
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.  

2. § (1) E rendelet 2016. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépése 

napjától kell alkalmazni.  

 (2) E rendelet a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. 

 

Gomba, 2016. október 20. 

 

 

 Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….-én megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október …… 

 

    Kósa Erzsébet Anikó 

                             jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló 18/2015 (VI. 24.)  

önkormányzati rendelet módosításának tervezetéhez 

 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

 

A rendelettervezet társadalmi hatását az ügyintézés megkönnyítése érdekében 

bevezetésre kerülő elektronikus ügyintézés szabályozásával fejti ki. Költségvetési 

hatása a rendelettervezet előterjesztésének időpontjában azonos tárgykörben hatályos 

önkormányzati rendelethez viszonyítva nem ismert. 

.  

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 

 

A megalkotásra javasolt rendeletnek környezeti és esészségügyi hatása nincs. 

 

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

 

A megalkotásra javasolt rendeletnek adminisztratív terheket csökkentő hatása van. 

 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit 

 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 

 

Az elektronikus eljárások fokozatos bevezetése mentesíti az ügyfelet a személyes 

megjelenési kötelezettség, valamint a postázással együtt járó költségek megfizetése 

alól. Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások a lakosság érdekében szükségesek. 

 

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti következményekkel nem jár. 

Megalkotása lakossági szempontból indokolt.  

 

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, 

szervezeti és pénzügyi  feltételek 

 

A rendelet alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges feltételek rendelkezésre 

állnak. 
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INDOKOLÁS 

az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 

Általános indokolás 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az elektronikus ügyintézés 

helyi szabályairól szóló 18/2015 (VI. 24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör), 

mely szabályozza az elektronikus ügyintézés helyi szabályait.  

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz  

 

A helyileg elektronikusan intézhető ügyek köre bővült. Ezen ügycsoportokkal egészült ki a 

rendelet 3. §-a. 

2. §-hoz  

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
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2/9. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-ai ülésére  

Tárgy:  Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

32/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:  Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:   Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 

Iktatószám: .../2016. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2014. (XI. 21.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) mellékletei sorolják fel az önkormányzat 

törzsvagyonába és üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket.  

 

A  legutóbbi rendeletmódosítás óta eltelt időszak alatt az alábbi módosításokról  szükséges döntést 

hozni a vagyonrendelet mellékleteire vonatkozóan: 

 

A forgalomképtelen vagyon köre a Képviselő-testület döntése alapján az alábbiakkal bővülhet: 

 gombai 0163/2 hrsz-ú közterületi közút 

 gombai 0222/3 hrsz-ú közterületi közút 

 gombai 0223 hrsz-ú közterületi közút 

 gombai 0224 hsrz-ú közterületi közút 

 gombai 0397 hrsz-ú közterületi közút 

 gombai 0403/2 hrsz-ú közterületi közút 
 

A korlátozottan forgalomképes vagyon köréből törlésre javaslom a gombai 0284/7 hrsz-ú ingatlant, 

tekintettel arra, hogy az az üzleti vagyon körében és a korlátozottan forgalomképes vagyon 

körében is szerepelt.  
 

Üzleti vagyon körébe felvezetésre javaslom a döntéshozók számára 

 gombai 212/2 hrsz-ú út (Arató házaspár utcai kisajátítás útján tulajdonba került közterület) 

 gombai 2118 hrsz-ú ingatlan (Bényi szőlők zártkert) 

 gombai 724 hrsz-ú ingatlan 

 gombai 751 hrsz-ú ingatlan 
 

Az ingatlanok a módosító rendelet mellékletében sárga háttérrel kerültek jelölésre. 
 

Az előterjesztésben részletezett ingatlanok tekintetében a módosító rendelet tervezetét az 

előterjesztés mellékleteként csatoltam Képviselőtársaim részére. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel 

kiegészíteni, és a tervezet alapján a módosító rendelet megalkotását támogatni szíveskedjen.  
 

Gomba, 2016. október 20. 

 

Tisztelettel: 

 

         Lehota Vilmos  

          polgármester 

 



 

 

2/9. napirendi pont előterjesztésének melléklete 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

…../2016. (X. ….) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 32/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október  ….. –én megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október   … 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

         jegyző 
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2016. (X. ….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 32/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazással élve , Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés e) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

 

1.  §   Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2014. (XI. 

21.) önkormányzati rendelet rendelet 1. és 3. mellékletei helyébe e rendelet 1-2.  

mellékletei lépnek. 

 

2.    § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját 

követő naptól hatályát veszti. 

 

 

Gomba, 2016. október 20. 

 

 

 Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetése  

2016. október ….-én megtörtént. 

 

Gomba, 2016. október ….. 

 

    Kósa Erzsébet Anikó 

                             jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 32/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításához 
 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

Az önkormányzat törvény keretei között szabályozza a saját vagyonával való 

gazdálkodás kereteit.  

A módosításra előterjesztett alaprendelet normaszövegének változtatása nélkül a 

mellékletek kerülnek módosításra, melynek költségvetési hatásai az egyes 

vagyonelemek értékesítéséből, illetve új vagyonelemek vásárlásából adódnak. 

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 

Környezeti és egészségi következményei a módosító rendeletnek nincsenek. 

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A tervezett önkormányzati rendelet módosítása többlet adminisztrációs terhet nem 

eredményez. 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 

Az alaprendelet módosítása a vonatkozó törvények előírásai szerint szükséges. 

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható 

következményei 

 A rendeletalkotás elmaradása esetén a jogszabályok által előírt vagyonnyilvántartás 

követelményei sérülnek. Az ingatlan-vagyonkataszter rendelettel történő egyezősége 

felborul.  

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, 

szervezeti és pénzügyi  feltételek 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti 

feltételek rendelkezésre állnak. 
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INDOKOLÁS 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

32/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

 

Általános indokolás 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló alaprendeletét 2014. október 20-án fogadta el. Az 

alaprendelet mellékletében tételesen rögzített ingatlanvagyon felsorolásának módosítása 

elkerülhetetlen ahhoz, hogy helyi jogszabály szintjén pontos adatokkal rendelkezzen az 

önkormányzat az egyes vagyonelemekről.  

 

 

Részletes indokolás 

 

1 §-hoz 

 

A rendelettervezet 1. §-a az alaprendelet módosult mellékleteit helyezi hatályba. 

 

2. §-hoz 

 

A rendelettervezet 2. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
 

 

 

 



1. melléklet  Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez

Település
Helyrajzi 

szám
Ing.jell Fkép Megnevezés Utca+hsz

Teljes 

terület (m2)

Önkormányzat 

tulajdoni aránya 

(%-ban)

Gomba 6/ 5/ / 21534 1 Árok /Burkolt/ KOSSUTH TÉR 532 100

Gomba 10/ / / 1 1 Közterület RÁKÓCZI - PETŐFI UTCA KÖZÖTT 79 100

Gomba 22/ / / 21124 1 Petőfi Sándor utca PETŐFI SÁNDOR UTCA 2727 100

Gomba 26/ / / 1 1 Közterület /Gyalogút/ DANKÓ - SZEMERE UTCA KÖZÖTT 324 100

Gomba 27/ / / 21124 1 Dankó utca /Aszfaltos/ DANKÓ UTCA 1672 100

Gomba 43/ / / 21124 1 Petőfi Sándor utca /Aszfaltos/ PETŐFI SÁNDOR UTCA 568 100

Gomba 81/ / / 21124 1 Ady Endre utca /Aszfaltos/ ADY ENDRE UTCA 849 100

Gomba 86/ / / 21127 1 Ady Endre köz /Lépcső/ ADY ENDRE KÖZ 57 100

Gomba 92/ / / 21124 1 Dankó utca /Földút/ DANKÓ UTCA 655 100

Gomba 98/ / / 1 1 Közterület /Dankó utca/ DANKÓ UTCA 72 100

Gomba 116/ / / 21124 1 Szemere Huba utca /Aszfaltos/ SZEMERE HUBA UTCA 896 100

Gomba 133/ / / 21124 1 Patay József utca /Aszfaltos/ PATAY JÓZSEF UTCA 1604 100

Gomba 180/ 2/ / 1 1 Közterület /Rákóczi utca/ RÁKÓCZI FERENC UTCA 798 100

Gomba 180/ 3/ / 21124 1 Rákóczi Ferenc utca /Aszfaltos/ RÁKÓCZI FERENC UTCA 5438 100

Gomba 187/ / / 21124 1 József Attila utca József Attila utca 1255 100

Gomba 194/ / / 21124 1 József Attila utca /Aszfaltos/ József Attila utca 1690 100

Gomba 206/ / / 21124 1 József Attila utca /50 % aszfaltos/ RÁKÓCZI - KÖLCSEY UTCA KÖZÖTT 4525 100

Gomba 224/ / / 21124 1 Arató Házaspár utca /Aszfaltos/ ARATÓ HÁZASPÁR UTCA 2884 100

Gomba 227/ / / 21124 1 Kölcsey Ferenc utca /Aszfaltos/ KÖLCSEY FERENC UTCA 9380 100

Gomba 228/ 2/ / 21124 1 Jókai Mór utca /Földút/ JÓKAI MÓR UTCA 1345 100

Gomba 228/ 3/ / 1 1 Közterület /Jókai Mór utca/ JÓKAI MÓR UTCA 291 100

Gomba 231/ / / 21534 1 Árok /Földárok/ KÖLCSEY UTCA - PATAK KÖZÖTT 137 100

Gomba 278/ / / 21124 1 Vár utca /Aszfaltos/ Vár utca 827 100

Gomba 285/ / / 2 1 Gombai patak GOMBAI PATAK 4924 100

Gomba 297/ 1/ / 21124 1 Vár utca /Aszfaltos/ Vár utca 1514 100

Gomba 311/ / / 21534 1 Árok /Földárok/ PATAK VÉGÉNÉL 259 100

Gomba 318/ / / 21124 1 Jókai Mór utca /Aszfaltos/ JÓKAI MÓR UTCA 1824 100

Gomba 390/ / / 21124 1 Viola utca /Aszfaltos/ Viola utca 6805 100

Gomba 391/ 1/ / 21124 1 Szegfű utca /Aszfaltos/ SZEGFŰ UTCA 2180 100

Gomba 424/ / / 21124 1 Nefelejcs utca /Aszfaltos/ Nefelejcs utca 6927 100

Gomba 429/ / / 21124 1 Ibolya utca /Aszfaltos/ Ibolya utca 4136 100

Gomba 431/ / / 21124 1 Közút /Földút/ IBOLYA - VÁR UTCA KÖZÖTT 381 100

Gomba 443/ / / 21124 1 Vár utca /Földút/ Vár utca 1813 100

Gomba 455/ 8/ / 21124 1 Katona József utca/Aszfaltos/ KATONA JÓZSEF UTCA 1860 100

Gomba 472/ 19/ / 1 1 Közterület BELTERÜLET 2374 100

KIMUTATÁS   Gomba Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyonkörébe tartozó ingatlanokról  
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1. melléklet  Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez

Település
Helyrajzi 

szám
Ing.jell Fkép Megnevezés Utca+hsz

Teljes 

terület (m2)

Önkormányzat 

tulajdoni aránya 

(%-ban)

Gomba 480/ / / 21124 1 Közút /Földút/ GOMBAI ÚT - LILIOM UTCA KÖZÖTT 471 100

Gomba 496/ / / 21124 1 Szőlő utca /Aszfaltos/ SZŐLŐ UTCA 2604 100

Gomba 497/ 2/ / 21124 1 Bartók Béla utca /Aszfaltos/ BARTÓK BÉLA UTCA 3884 100

Gomba 497/ 47/ / 21124 1 Demtsa Pál utca /Aszfaltos/ DEMTSA PÁL UTCA 2917 100

Gomba 501/ 2/ / 1 1 Közterület /Gombai út jobb oldala/ GOMBAI ÚT /3112-ES/ 2696 100

Gomba 501/ 3/ / 21127 1 Járda /Bényei út bal oldala/ BÉNYEI ÚT /3112-ES/ 736 100

Gomba 501/ 4/ / 1 1 Közterület /Bényei út jobb oldala/ BÉNYEI ÚT /3112-ES/ 436 100

Gomba 502/ / / 12743 1 Buszmegállók /Gombai út/ GOMBAI ÚT 100

Gomba 505/ 2/ / 21127 1 Járda /Jókai Mór utca/ JÓKAI MÓR UTCA 1583 100

Gomba 505/ 3/ / 1 1 Közterület /Jókai Mór utca/ JÓKAI MÓR UTCA 406 100

Gomba 506/ / / 21124 1 Közút /Földút/ JÓKAIBÓL NYILIK 79 100

Gomba 533/ 1/ / 21124 1 Rózsa utca /80 % aszfaltos/ Rózsa utca 6594 100

Gomba 537/ / / 21124 1 Közút /Aszfaltos/ ISKOLA - RÓZSA UTCA KÖZÖTT 1288 100

Gomba 586/ / / 21124 1 Iskola utca /Aszfaltos/ Iskola utca 6538 100

Gomba 587/ / / 2 1 Gombai patak GOMBAI PATAK 7250 100

Gomba 590/ / / 21534 1 Csatorna JÓKAI UTCA - PATAK KÖZÖTT 374 100

Gomba 606/7 1 kivett, közterület Iskola u. 788 100

Gomba 613/ / / 21124 1 Iskola utca /Aszfaltos/ Iskola utca 2654 100

Gomba 625/ / / 21124 1 Közút /Földút/ TSZ UDVAR 414 100

Gomba 658/ 11/ / 21124 1 Bercsényi utca /Aszfaltos/ Bercsényi utca 2825 100

Gomba 665/ / / 21124 1 Bercsényi utca /Aszfaltos/ Bercsényi utca 660 3795 100

Gomba 687/ / / 21124 1 Bercsényi utca /Aszfaltos/ Bercsényi utca 665 1237 100

Gomba 696/ / / 21124 1 Bajcsy Zsilinszky utca /Aszfaltos/ BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 13890 100

Gomba 697/ 11/ / 21124 1 Közút /Földút/ TAHY-KERT 1366 100

Gomba 698/ 1/ / 21124 1 Szőke Ferenc utca /50 %-os aszfalt/ SZŐKE FERENC UTCA 2647 100

Gomba 698/ 2/ / 21124 1 Kutyahegyi út /Földút/ KUTYAHEGY ÚT 4244 100

Gomba 717/ 1/ / 1 1 SPORT-kert BELTERÜLET 1126 100

Gomba 717/ 2/ / 1 1 Beépítetlen terület BELTERÜLET 1007 100

Gomba 717/ 3/ / 1 1 Beépítetlen terület BELTERÜLET 1151 100

Gomba 726/ / / 21124 1 Kossuth Lajos Tér /Aszfaltos/ KOSSUTH TÉR 749 100

Gomba 735/ / / 21534 1 Árok /Földárok/ DEÉSI PÁL - BAJCSY ZS. KÖZÖTT 1712 100

Gomba 764/ / / 21124 1 Szőke Ferenc utca /Aszfaltos/ SZŐKE FERENC UTCA 3644 100

Gomba 787/ / / 21124 1 Deési Pál utca /Aszfaltos/ DEÉSI PÁL UTCA 11905 100

Gomba 810/ / / 21124 1 Szarkaházi út /Földút/ SZARKAHÁZI ÚT 2054 100

Gomba 811/ / / 21124 1 Arany János utca /Aszfaltos/ ARANY JÁNOS UTCA 2341 100

Gomba 837/ / / 21124 1 Akácfa sor /Aszfaltos/ AKÁCFA SOR 5920 100

Gomba 860/ / / 21124 1 Akácfa sor /Aszfaltos/ AKÁCFA SOR 3406 100

Gomba 880/ 1/ / 1 1 Beépítetlen terület BELTERÜLET 250 50

Gomba 892/ / / 21534 1 Árok /Földárok/ VÖLGY - DEÉSI P. UTCA KÖZÖTT 1478 100

Gomba 921/ / / 21124 1 Völgy utca /Aszfaltos/ Völgy utca 4245 100

Gomba 962/ 8/ / 21124 1 Dózsa György utca /Jav.Földút/ DÓZSA GYÖRGY UTCA 389 100

Gomba 970/ 1/ / 21124 1 Dózsa György utca /Aszfaltos/ DÓZSA GYÖRGY UTCA 4830 100
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1. melléklet  Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez

Település
Helyrajzi 

szám
Ing.jell Fkép Megnevezés Utca+hsz

Teljes 

terület (m2)

Önkormányzat 

tulajdoni aránya 

(%-ban)

Gomba 973/ / / 21124 1 Bocskai utca /Aszfaltos/ Bocskai utca 1040 100

Gomba 1009/ 2/ / 21124 1 Fáy András utca /Aszfaltos/ Fáy András utca 345 100

Gomba 1009/ 3/ / 21124 1 Fáy András utca /Aszfaltos/ Fáy András utca 870 100

Gomba 1009/10 1 közterület - árok Fáy András utca - Akácfasor utca között 236 100

Gomba 1012/ 2/ / 21124 1 Fáy András utca /Földút/ Fáy András utca 218 100

Gomba 1013/ 2/ / 21127 1 Járda /Rákóczi út jobb oldala/ RÁKÓCZI ÚT /3113-AS ÚT/ 1605 100

Gomba 1013/ 3/ / 21127 1 Járda /Rákóczi út bal oldala/ RÁKÓCZI ÚT /3113-AS ÚT/ 578 100

Gomba 1013/ 4/ / 1 1 Közterület /Rákóczi út/ RÁKÓCZI ÚT /3113-AS ÚT/ 592 100

Gomba 1039/ 8/ / 21124 1 Közút NÉVTELEN 390 100

Gomba 1048/ / / 21124 1 Fáy András utca /Aszfaltos/ Fáy András utca 6284 100

Gomba 1049/ 3/ / 21127 1 Járda /Rákóczi út jobb oldala/ RÁKÓCZI ÚT /3113-AS ÚT/ 2368 100

Gomba 1049/ 4/ / 1 1 Közterület /Rákóczi út bal oldala/ RÁKÓCZI ÚT /3113-AS ÚT/ 729 100

Gomba 1049/ 5/ / 21127 1 Járda /Rákóczi út bal oldala/ RÁKÓCZI ÚT /3113-AS ÚT/ 245 100

Gomba 1051/ 3/ / 3 1 Kossuth Lajos Tér KOSSUTH TÉR 260 100

Gomba 1051/ 5/ / 3 1 Kossuth Lajos tér KOSSUTH TÉR 4921 100

Gomba 1113/ / / 21124 1 Közút /Jav. földút/ TETE-PUSZTA 5557 100

Gomba 1119/ / / 21124 1 Közút /Földút/ TETE-PUSZTA 194 100

Gomba 1132/ / / 21124 1 Közút /Földút/ TETE-PUSZTA 489 100

Gomba 1133/ / / 21124 1 Közút /Földút/ TETE-PUSZTA 4438 100

Gomba 1249/ / / 21124 1 Közút /Aszfaltos/ FELSŐFARKASD 1701 100

Gomba 1257/ / / 21124 1 Közút /Aszfaltos/ FELSŐFARKASD 15735 100

Gomba 1279/ / / 21124 1 Közút /Földút/ FELSŐFARKASD 1359 100

Gomba 1280/ / / 21124 1 Közút /Földút/ FELSŐFARKASD 381 100

Gomba 3405/ 3/ / 21125 1 Közút /Zártkert/ TETE 494 100

Gomba 3612/ 6/ / 21124 1 Közút /Földút/ BÉNYEI ÚTBA NYILIK 1613 100

Gomba 3651/ 2/ / 21124 1 Közút /Földút/ BARTÓK BÉLA UTCÁVAL PÁRHUZAMOS 1923 100

Gomba 3652/ 99/ / 1 1 Közterület /Tópart/ TÓPART 5771 100

Gomba 3702/ 2/ / 1 1 Közterület /Halastónál/ HALASTÓNÁL 1709 100

Gomba 3702/ 6/ / 21124 1 Közút /Földút/ TÓPART 210 100

Gomba 3702/ 13/ / 21124 1 Közút /Földút/ TÓPART 420 100

Gomba 3702/ 68/ / 1 1 Közterület /Tópart/ TÓPART 5812 100

Gomba 3702/ 82/ / 1 1 Közterület /Halastónál/ HALASTÓNÁL 112 100

Gomba 3702/ 84/ / 1 1 Közterület /Halastónál/ HALASTÓNÁL 1296 100

Gomba 3710/ / / 4 1 Temető /Rákóczi úti/ RÁKÓCZI FERENC UTCA 12403 100

Gomba 3750/ 18/ / 21124 1 Liliom utca /Aszfaltos/ LILIOM UTCA 5283 100

Gomba 3750/ 19/ / 1 1 Közterület /Szőlő utca/ SZŐLŐ UTCA 108 100

Gomba 3788/ 10/ / 21124 1 Liliom utca /Aszfaltos/ LILIOM UTCA 8425 100

Gomba 02/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KUTYAHEGY 4111 100

Gomba 016/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ FÁYIS 8019 100

Gomba 041/1 21125 1 közterület /kivett árok/ Farkasdi patak felé 2536 100

Gomba 041/2 21125 1 közterület /kivett árok/ Farkasdi patak felé 2162 100

Gomba 043/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 694 100

Gomba 054/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 4568 100
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1. melléklet  Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez
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Gomba 056/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 1694 100

4



1. melléklet  Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez
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Helyrajzi 

szám
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Teljes 

terület (m2)

Önkormányzat 

tulajdoni aránya 

(%-ban)

Gomba 057/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 349 100

Gomba 060/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 2881 100

Gomba 063/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 2644 100

Gomba 065/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 1521 100

Gomba 066/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 5967 100

Gomba 072/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 5787 100

Gomba 074/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 2011 100

Gomba 076/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 3474 100

Gomba 080/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 399 100

Gomba 088/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 9038 100

Gomba 090/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KEMECSE 6931 100

Gomba 0105/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ IVÁNYIS 1200 100

Gomba 0108/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ HAJCSÁR ÚT 48569 100

Gomba 0115/ 13/ / 21125 1 Közút /Külterület/ KÜLTERÜLET 5811 100

Gomba 0118/ 2/ / 21125 1 Közút /Külterület/ KUTYAHEGY 3529 100

Gomba 0131/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ HALASTÓ MELLETT 23817 100

Gomba 0154/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ GÁT ALATT 993 100

Gomba 0163/2 // 21125 1 Közút /Külterület/ BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA VÉGE 306 100

Gomba 0166/ 50/ / 21125 1 Közút /Külterület/ HALASTÓ MELLETT 28689 100

Gomba 0166/ 60/ / 21125 1 Közút /Külterület/ KÜLTERÜLET 21159 100

Gomba 0184/ 1/ / 21125 1 Közút /Külterület/ KÜLTERÜLET 9411 100

Gomba 0192/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ DIÓS-GYÜMÖLCSÖS 1851 100

Gomba 0200/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ NYÁRFÁS 2849 100

Gomba 0202/ 3/ / 21125 1 Közút /Külterület/ SZŐLŐK 5691 100

Gomba 0210/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ SZŐLŐK 7902 100

Gomba 0212/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ RÓKÁS 2791 100

Gomba 0214/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ RÓKÁS 798 100

Gomba 0215/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ RÓKÁS 3521 100

Gomba 0217/ 3/ / 21125 1 Közút /Aszfaltos/ NAGY SZŐLŐSI ÚT 16258 100

Gomba 0217/ 5/ / 21125 1 Közút /Külterület/ RÓKÁS 965 100

Gomba 0219/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ HOMOK 3043 100

Gomba 0222/3// 21125 1 Közút /Külterület/ FÖLDÚT MONORI HATÁR 464 100

Gomba 0223// 21125 1 Közút /Külterület/ FÖLDÚT MONORI HATÁR 7326 100

Gomba 0224// 21125 1 Közút /Külterület/ FÖLDÚT MONORI HATÁR 1153 100

Gomba 0246/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ HARCVÖLGY 765 100

Gomba 0248/ 1/ / 21125 1 Közút /Külterület/ HARCVÖLGY 5134 100

Gomba 0251/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ BELSŐ-DŰLŐ 7771 100

Gomba 0252/ 7/ / 21125 1 Közút /Külterület/ BELSŐ-DŰLŐ 3783 100

Gomba 0252/ 31/ / 21125 1 Közút /Külterület/ BELSŐ-DŰLŐ 1183 100

Gomba 0257/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ HARCVÖLGY 5510 100

Gomba 0263/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ HARCVÖLGY 1917 100

Gomba 0271/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ VÁRHEGY 2946 100

Gomba 0277/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KIS TÓ 3536 100
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1. melléklet  Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez
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Gomba 0283/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KIS TÓ 16670 100

Gomba 0285/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KIS TÓ 2444 100

Gomba 0290/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KIS TÓ 629 100
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1. melléklet  Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez
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Helyrajzi 
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Önkormányzat 

tulajdoni aránya 

(%-ban)

Gomba 0300/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ CSUKÁS - TETE 3305 100

Gomba 0302/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ CSUKÁS - TETE 3719 100

Gomba 0304/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ ERŐSZAKOS-DŰLŐ 7750 100

Gomba 0322/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ CSUKÁS - TETE 457 100

Gomba 0323/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ CSUKÁS - TETE 13416 100

Gomba 0348/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ ÖREG - TETE 520 100

Gomba 0354/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 1791 100

Gomba 0362/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 3586 100

Gomba 0365/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 1298 100

Gomba 0367 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 1892 100

Gomba 0373/1 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 3834 100

Gomba 0373/2 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 1158 100

Gomba 0376 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 2190 100

Gomba 0380 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 4222 100

Gomba 0383/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 5805 100

Gomba 0385/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 1834 100

Gomba 0386/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ ÖREG - TETE 12514 100

Gomba 0388/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ ÖREG - TETE 1507 100

Gomba 0391/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 1104 100

Gomba 0395 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 7679 100

Gomba 0397 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 2158 100

Gomba 0399/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 2508 100

Gomba 0403/1 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 4161 100

Gomba 0403/2// 21125 Közút /Külterület/ TETE 1320 100

Gomba 0406 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 1363 100

Gomba 0418 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 13808 100

Gomba 0415/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 2295 100

Gomba 0417/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 773 100

Gomba 0419/6 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 21969 100

Gomba 0419/7 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 8626 100

Gomba 0419/8 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 763 100

Gomba 0424 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 2086 100

Gomba 0427 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 4697 100

Gomba 0430 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 4136 100

Gomba 0431 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 1187 100

Gomba 0432/2 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 5479 100

Gomba 0437/1 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 230 100

Gomba 0437/2 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 3394 100

Gomba 0442/1 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 2633 100

Gomba 0445/ 3/ / 4 1 Temető /Felsőfarkasdi/ FELSŐFARKASD 5755 100

Gomba 0449 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 11961 100

Gomba 0450/58 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 2134 100

Gomba 0451 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 5984 100
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Gomba 0460/2 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 3176 100

Gomba 0460/3 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 3290 100

Gomba 0460/5 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 2359 100

Gomba 0460/6 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 4119 100

Gomba 0461/13 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 1690 100

Gomba 0464 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 180 100

Gomba 0470/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 1849 100

Gomba 0474/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 1770 100

Gomba 0480/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 6478 100

Gomba 0488/ 1/ / 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 2097 100

Gomba 0488/ 2/ / 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 17331 100

Gomba 0490/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ FELSŐFARKASD 1233 100

Gomba 0493/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 8312 100
Gomba 0495/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ TETE 28529 100
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3. melléklet  Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez
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Gomba 7/ / /

Szabadtéri elárusítóhely és Közbiztonsági 

Központ DR SZEMŐK BALÁZS TÉR 2 996 100 996

Gomba 8/ 4/ / Egészségház DR SZEMŐK BALÁZS TÉR 1 396 100 396

Gomba 72/ / / Beépítetlen terület DANKÓ UTCA 931 100 931

Gomba 93/ / / Lakóház és udvar DANKÓ UTCA 14 471 10 47,1

Gomba 117/ 2/ / Beépítetlen terület SZEMERE HUBA UTCA 212 100 212

Gomba 145/2/ / Lakóház és udvar Rákóczi Ferenc utca 32 1922 100 1922

Gomba 147/ / / Beépítetlen terület PATAY JÓZSEF UTCA 345 100 345

Gomba 212/2// út Arató Házaspár utca 69 100 69

Gomba 305/ / / Beépítetlen terület KÖLCSEY FERENC UTCA - 1 809 100 809

Gomba 306/ 2/ / Beépítetlen terület KÖLCSEY FERENC UTCA 135 100 135

Gomba 307/ / / Beépítetlen terület KÖLCSEY FERENC UTCA 230 100 230

Gomba 466/ / / Beépítetlen terület NÉVTELEN 2054 50 1027

Gomba 472/ 5/ / Beépítetlen terület BELTERÜLET 832 100 832

Gomba 472/ 6/ / Beépítetlen terület BELTERÜLET 832 100 832

Gomba 490/ 1/ / Beépítetlen terület /Gombai út/ GOMBAI ÚT 2482 100 2482

Gomba 497/ 31/ / Beépítetlen terület BÉNYEI ÚT 252 100 252

Gomba 497/ 41/ / Beépítetlen terület BARTÓK BÉLA UTCA 175 100 175

Gomba 497/ 42/ / Beépítetlen terület BÉNYEI ÚT 718 100 718

Gomba 554/ / / Beépítetlen terület Rózsa utca 2377 100 2377

Gomba 593/ 1/ / Lakóház és udvar JÓKAI MÓR UTCA 8 1640 100 2884

Gomba 593/ 2/ / Beépítetlen terület JÓKAI MÓR UTCA 8 2255 100 2255

Gomba 606/6 beépítetlen terület Iskola u. 2432 100 2432

Gomba 658/ 2/ / Beépítetlen terület Bercsényi utca 787 100 787

Gomba 658/ 3/ / Beépítetlen terület Bercsényi utca 801 100 801

Gomba 658/ 4/ / Beépítetlen terület Bercsényi utca 801 100 801

Gomba 658/ 5/ / Beépítetlen terület Bercsényi utca 791 100 791

Gomba 658/ 6/ / Beépítetlen terület Bercsényi utca 789 100 789

Gomba 658/ 7/ / Beépítetlen terület Bercsényi utca 793 100 793

Gomba 658/ 8/ / Beépítetlen terület Bercsényi utca 948 100 948

Gomba 658/ 9/ / Beépítetlen terület Bercsényi utca 804 100 804

KIMUTATÁS   Gomba Község Önkormányzata üzleti vagyonkörébe tartozó ingatlanokról 
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Gomba 658/ 10/ / Beépítetlen terület Bercsényi utca 800 100 800

Gomba 666/ / / Lakóház /Bercsényi utca/ Bercsényi utca 32 374 100 374

Gomba 711 Beépítetlen terület Bajcsy-Zs. u. 802 100 802

Gomba 715/ 1/ / Beépítetlen terület BELTERÜLET 4953 100 4953

Gomba 718/ 1/ / Lakóház BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 4 8634 100 8634

Gomba 720/ 1/ / Általános Iskola és rendezvényház KOSSUTH TÉR 2953 100 2953

Gomba 724 // Lakóház és udvar Kossuth Lajos tér 9 6632 79 5287

Gomba 722/ 3/ / Beépítetlen terület BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 1054 100 1054

Gomba 736/6 Lakóház és udvar Szőke Ferenc u. 1. 1132 2,5 28,3

Gomba 746/ / / Beépítetlen terület BELTERÜLET 2338 100 2338

Gomba 751 // beépítetlen terület Szőke Ferenc utca 31. 1475 100 1475

Gomba 752/ / / Beépítetlen terület SZŐKE FERENC UTCA 33 1582 100 1582

Gomba 772/ / / Beépítetlen terület SZŐKE FERENC UTCA 28 1723 100 1723

Gomba 806/ / / Lakóház és udvar ARANY JÁNOS UTCA 5 579 10 57,9

Gomba 900/ / / építési telek /Beépítetlen terület/ Völgy utca 558 100 558

Gomba 903/3/ / építési telek /Beépítetlen terület/ Völgy utca 2983 50 1491,5

Gomba 962/ 3/ / Lakóház és udvar DÓZSA GYÖRGY UTCA 11 360 100 360

Gomba 1049/ 2/ / Üzlet RÁKÓCZI FERENC UTCA 35-A 161 100 161

Gomba 1050/ / / Zöldség üzlet KOSSUTH TÉR 2 36 100 36

Gomba 1051/ 4/ / Fodrász üzlet KOSSUTH TÉR 93 100 93

Gomba 1223/ 1/ / Közösségi épület /Üzlet/ FELSŐFARKASD 2694 100 2694

Gomba 2113/ / / Szántó /Zártkert/ BÉNYEI SZŐLŐK 1503 66,7 1002,501

Gomba 2114/ / / Szántó /Zártkert/ BÉNYEI SZŐLŐK 2061 66,7 1374,687

Gomba 2115/ / / Szántó /Zártkert/ BÉNYEI SZŐLŐK 2064 66,7 1376,688

Gomba 2118// Zártkert BÉNYEI SZŐLŐK 1942 50 971

Gomba 2119/ / / Szőlő /Zártkert/ BÉNYEI SZŐLŐK 1945 50 972,5

Gomba 2713/ 1/ / Kert, szőlő /Zártkert/ KAKASHEGY - TETE 2100 100 2100

Gomba 2735/ / / Kert /Zártkert/ KAKASHEGY - TETE 878 100 878

Gomba 2736/ / / Kert /Zártkert/ KAKASHEGY - TETE 806 100 806

Gomba 2754/ / / Szőlő /Zártkert/ KAKASHEGY - TETE 565 100 565

Gomba 2766/ / / Szőlő /Zártkert/ KAKASHEGY - TETE 982 62,5 613,75

Gomba 2768/ 2/ / Szőlő /Zártkert/ KAKASHEGY - TETE 1852 100 1852

Gomba 2777/ / / Kert, szőlő /Zártkert/ KAKASHEGY - TETE 1446 100 1446

Gomba 2784/ 1/ / Szőlő /Zártkert/ KAKASHEGY - TETE 1608 100 1608
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Gomba 3309/ / / Szőlő /Zártkert/ FELSő - LOVAS - TETE 1903 100 1903

Gomba 3316/ / / Szőlő /Zártkert/ TETE-PUSZTA 460 100 460
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3. melléklet  Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez
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Gomba 3317/ / / Szőlő /Zártkert/ TETE-PUSZTA 464 100 464

Gomba 3318/ / / Szőlő /Zártkert/ TETE-PUSZTA 460 100 460

Gomba 3319/ / / Szőlő /Zártkert/ TETE-PUSZTA 550 100 550

Gomba 3324/ / / Szőlő /Zártkert/ FELSő - LOVAS - TETE 1874 100 1874

Gomba 3339/ / / Kert /Zártkert/ FELSő - LOVAS - TETE 834 100 834

Gomba 3355/ / / Szőlő /Zártkert/ ZÁRTKERT 921 100 921

Gomba 3372/ / / Szőlő /Zártkert/ FELSő - LOVAS - TETE 669 100 669

Gomba 3373/ / / Szőlő /Zártkert/ FELSő - LOVAS - TETE 1000 50 500

Gomba 3374/ / / Szőlő /Zártkert/ FELSő - LOVAS - TETE 1000 100 1000

Gomba 3392/ / / Szőlő /Zártkert/ FELSő - LOVAS - TETE 1032 100 1032

Gomba 3395/ 1/ / Kert /Zártkert/ FELSő - LOVAS - TETE 1415 100 1415

Gomba 3396/ 3/ / Kert /Zártkert/ FELSő - LOVAS - TETE 1095 100 1095

Gomba 3402/ 2/ / Szántó /Zártkert/ FELSő - LOVAS - TETE 1813 100 1813

Gomba 3443/ / / Szőlő, kert /Zártkert/ VAK - TETE 1666 100 1666

Gomba 3466/ / / Szőlő /Zártkert/ FELSő - LOVAS - TETE 1039 100 1039

Gomba 3504/ / / Szőlő /Zártkert/ VAK - TETE 554 100 554

Gomba 3523/ / / Szőlő /Zártkert/ VAK - TETE 475 100 475

Gomba 3549/ / / Szőlő /Zártkert/ VAK - TETE 845 100 845

Gomba 3556/ / / Szőlő /Zártkert/ VAK - TETE 1194 100 1194

Gomba 3557/ / / Szőlő /Zártkert/ VAK - TETE 1054 100 1054

Gomba 3558/ / / Erdő /Zártkert/ VAK - TETE 2011 100 2011

Gomba 3651/ 13/ / Játszótér BARTÓK BÉLA UTCA 914 100 914

Gomba 3651/ 14/ / Játszótér BARTÓK BÉLA UTCA 974 100 974

Gomba 0166/ 2/ / Erdő /Külterület/ KÜLTERÜLET 1000 100 1000

Gomba 0228/ 9/ / Szántó /Külterület/ NAGY SZŐLŐ 3233 100 3233

Gomba 0270/ 7/ / Termő földek KÜLTERÜLET 723488 3,9 28216,032

Gomba 0284/7 Szántó /Külterület/ KÜLTERÜLET 2374 100 2374

Gomba 0382/ 7/ / Szántó /Külterület/ ÖREG - TETE 8020 100 8020

Gomba 0400/ 2/ / Szántó és szőlő /Külterület/ KÜLTERÜLET 3492 100 3492

Gomba 0400/ 3/ / Szántó /Külterület/ KÜLTERÜLET 7596 100 7596

Gomba 0400/ 4/ / Szántó /Külterület/ ÖREG - TETE 1201 100 1201

Gomba 0402/ 2/ / Szántó és Szőlő /Külterület/ TELEKI TÓNÁL 3281 75 2460,75

Gomba 0402/ 3/ / Szántó és Szőlő /Külterület/ TELEKI TÓNÁL 3280 50 1640

Gomba 0402/ 4/ / Szőlő /Külterület/ TELEKI TÓNÁL 4873 25 1218,25
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Gomba 0446/ 2/ / Erdő /Külterület KÜLTERÜLET 24651 12,3 3032,073
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a Képviselő-testület 2016. október 20-ai nyilvános ülésére  

Tárgy:  Tájékoztatás a településképi rendelet megalkotásának jogszabályi előírásairól 

 

Előterjesztő:  Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:   Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

   Gubán Sándor főépítész 

Iktatószám: ………/2016. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Az év során tartott üléseken több alkalommal merült fel a település helyi értékeinek védelme 

érdekében hatályos önkormányzati rendelet felülvizsgálata. A 91/2016. (V. 26.) képviselő-

testületi határozatban döntöttünk arról, hogy önkormányzati rendeletben kerüljön 

meghatározásra helyi jelentőségű értékként  

 az iskola 112 éves téglaépülete, 

 a régi parókia épülete, 

 a Bajcsy-Zsilinszky utca 4. szám alatti és 

 a Rákóczi utca 13. szám alatti lakóház. 

 

A Képviselő-testület ezzel a határozattal kért fel az épített és a természeti környezet helyi 

jelentőségű értékeinek védelméről szóló 27/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 

módosítására úgy, hogy annak mellékleteként az 1. pontban felsorolt helyi jelentőségű értékek 

kerüljenek meghatározásra.  

 

Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy a jogszabályi környezet változása miatt nem került sor 

ezideig a még jelenleg hatályos önkormányzati ún. értékvédelmi rendelet felülvizsgálatára. A 

rendeletalkotás előkészítéséhez a kistérségi főépítésztől kértünk a nyár folyamán szakmai 

támogatást, aki az elmúlt héten rendelkezésünkre bocsátott egy rendelettervezetet, mely 

megítélésünk szerint nem alkalmas rendeletalkotásra.   Szóbeli tájékoztatást nyújtott továbbá a 

kistérségi főépítész arra vonatkozóan is, hogy a településképi bejelentési eljárásról, valamint a 

településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletünk jelenleg nem igényel 

módosítást, mellyel nem teljesen értünk egyet. 

 

Tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 57. §  (3) bekezdésében került törvényi 

szabályozásra, mely szerint a helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, 

továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről és 

támogatásokról a települési önkormányzat a településképi rendeletben dönt. E törvény 

30/F. §-a rögzíti, hogy külön törvény rendelkezik a településképi követelményekről. Ez a 

külön jogszabály a 2016. június 23-án kihirdetett, 2016 július 24-én hatályba lépett 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. 
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E törvény célja az építési beruházások támogatása mellett a sajátos településkép védelme és 

alakítása úgy, hogy egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a 

településkép védelmének elemei, a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi 

viszonyai. 

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt 

őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem 

figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti. 

 

A települési önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben (a 

továbbiakban: településképi rendelet) 

a) településképi követelmények meghatározásával, 

b) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, 

c) önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával 

biztosítja. 

 

A településképi rendelet  

 az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító 

anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek 

kialakításának módjára,  

 a településképi szempontból meghatározó területekre, 

 az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté 

nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, 

 a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére 

és alkalmazására, illetve tilalmára 

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat. 

 

A településképi rendelet (1) bekezdés szerinti településképi követelményeinek részletes 

tartalmi kereteit – ideértve a helyi építészeti örökség védelmének szakmai szabályait is – 

kormányrendelet határozza meg. Ilyen rendelet hatályba lépéséről a vonatkozó törvény 

kihirdetését követő időszakban nincs információnk.  

 

Fontos tény az is, hogy a törvény úgy rendelkezik, hogy a településképi rendelet szakmai 

megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvnek kell elkészülni. A 

kézikönyv tartalmi elemeit is kormányrendelet fogja meghatározni. A kézikönyv egyeztetése 

során a Magyar Építész Kamara, a településképi rendelet egyeztetése során az állami 

főépítészi hatáskörében megyei kormányhivatal véleményét is ki kell majd kérni. A kézikönyv 

és a településképi rendelet elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására 

vonatkozó részletes szabályokat is a Kormány rendeletben állapítja majd meg. 

 

Az önkormányzat a településképi követelmények megvalósulása és ennek részeként a helyi 

építészeti örökség megóvása érdekében önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert 

vezethet be és alkalmazhat, amelynek részletes tartalmát is a településképi rendeletnek kell 

meghatározni. 

 

Fontosnak tartom még a Képviselő-testületet tájékoztatni arról is, hogy a településképi 

rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyéb önkormányzati rendeletben szereplő e 

törvény szerinti településképi követelményeket, településképi önkormányzati támogatási és 

ösztönző rendszert, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközöket e 

törvény erejénél fogva nem lehet alkalmazni.  
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Azonban a helyi építési szabályzat  településképi követelményeit, valamint az építészeti 

örökség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, 

alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, és a településképi 

véleményezési, illetve a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről szóló 

önkormányzati rendeletet 2017. december 31-ig lehet alkalmazni. 

 

A fenti, hatályos jogszabályok rendelkezéseiből összeállított tájékoztatás alapján javaslom 

Képviselőtársaimnak, hogy 91/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat 2. pontjának 

rendelkezését vonja vissza azzal, hogy a következő esztendő során kerüljön sor a jövőben 

megjelenő kormányrendeletek figyelembe vételével egy új településképi rendelet 

előkészítésére – a törvényben rögzítetteknek megfelelően – a kistérségi főépítész 

közreműködésével.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, észrevételeivel, 

javaslataival kiegészíteni, s a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 

Gomba, 2016. október 16. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

         Lehota Vilmos sk. 

          polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

…../2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a településképi 

rendelet megalkotásának jogszabályi előírásairól szóló tájékoztatást és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 91/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat 2. 

pontjában rögzített döntését visszavonja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017-es esztendő során 

gondoskodjon arról, hogy településképi rendeletalkotásra irányadó 

kormányrendeletek hatályba lépését követően – érvényt szerezve a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény 5. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak – a kistérségi főépítész közreműködésével kerüljön 

előkészítésre a településképi arculati kézikönyv és jóváhagyását követően 

nyújtson be rendeletalkotási javaslatot az önkormányzat településképi 

rendeletének megalkotására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 



3. napirendi pont  

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-i nyilvános ülésére  

Tárgy:  Javaslat a település kulturális feladatainak jövőbeni ellátására 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges  

Iktatószám: G/…./2016.  

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület az októberi ülés napirendjére tűzte a település kulturális feladatainak jövőbeni 

ellátásáról szóló vitát, amelyhez jelen előterjesztéssel kívánok vitaalapot nyújtani. Előrebocsátom, 

hogy a múlt és jelen helyzet elemzése csak minimális szinten része az előterjesztésnek, csupán a 

jövőbeni feladatellátás kialakításának buktatóira kívánok mindazokból merített tapasztalatokkal 

rávilágítani. 

Elsőként érdemes leszögezni, ha már kulturális feladatellátásról beszélünk, akkor nem csupán a 

Civilház nyitva tartása a cél, hanem a szabadtéri és nem szabadtéri (Civilház és Rendezvényház) 

programok (és közösségek) szervezése, valamint a szervezési terület későbbi kibővítése a 

kialakításra kerülő Tájházra. Amennyiben ebben a Képviselő-testület egyet tud érteni, akkor azt a 

tényt is elfogadja, hogy erre a közvetlen központi támogatás, a feladatra címzetten érkező 

3.379.000,- Ft (1140 Ft/lakos) nem elegendő, hiszen ettől még a jelenlegi foglalkoztatási 

kiadásaink is magasabbak.  

Nem kevésbé nyilvánvaló, hogy a település kulturális feladatainak ellátása nehezen mérhető 

teljesítmény, kevés objektív mutató mellett túl sok a szubjektív tényező. Mindezt beárnyékolja még 

az is, hogy a programok látogatottsága és elfogadottsága sokszor fordítottan arányos a népművelő 

szándékkal. Ugyanakkor közművelődésről nem beszélhetünk, ha azt mutatja meg, amit látni, 

hallani szeretnének, nem pedig azt, amit látni és hallani kellene a művelődéshez. Bizonyára vannak 

tömegszórakoztatási kötelezettségei is az önkormányzatoknak, de a kultúra – mint nem örökölhető, 

hanem megszerezhető érték – szerepe még fontosabb. Azt az ideális állapotot kell keresnünk a 

kulturális feladatellátásban, amikor minden gombai ember megtalálja az érdeklődési területének 

megfelelő közművelődési, önképző elfoglaltságot közösségi szinten, hogy a minden gombai ember 

1140 forintját jól tudjuk hasznosítani. Mindaddig a kulturális tevékenységet csak szűk csoport 

kisajátított élvezetének tartja majd a többség, akik számára a közművelődési lehetőséget kell 

fenntartanunk a létesítmények működtetésével és a közösségi programok szervezésével. E 

tevékenység, feladatellátás megszervezése vélhetően nem lesz mindenki részéről elfogadott, de az 

elfogadottság növelésére mindig törekedni kell a közművelődés eszközeivel. 

A feladatok legalább vázlatos meghatározása mellett kell a feladatellátás létszámigényét is 

megállapítanunk. Létszámigényről nem lehet kompetenciák rögzítése nélkül tárgyalni, hiszen a 

feladatellátás színvonalát befolyásoló tényezőről van szó. Minőségi feladatellátáshoz a területen 

olyan közalkalmazottaknak kell dolgozniuk, akik felkészültségük és hozzáállásuk alapján 

alkalmasak erre. A települési könyvtár szolgáltatásaihoz képzett könyvtárosra van szükség. A 

települési programok szervezéséhez művelődésszervező, vagy kulturális menedzser alkalmazása 

jelentheti a minimális minőségi biztosítékot. A képzettség és a területen szerzett gyakorlat mellett 

nem elhanyagolható igény mindazon képességek megléte, amely szükséges a kulturális 

feladatellátásnál és a Civilház működtetésénél felmerülő műveletekhez. Példaként említem az 

épület(ek) berendezéseinek működtetését, vagy a Civilház internetes szobájának („Teleház”) 
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üzemeltetését, de a kapcsolattartási képességet is. A pályázati kötelezettség alapján számolni kell a 

Civilház működtetéséhez előírt adminisztráció elvégzésével, annak képességekben és munkaidőben 

megjelenő követelményeivel. 

Az utóbbi évtizedekben volt már több könyvtárosa és több művelődésszervezője a településnek és 

a feladatellátás helye is többször változott. Mára az infrastruktúra elérte azt a szintet, amellyel egy 

Gomba méretű település kulturális feladatellátása üzemeltethető, de nem állnak rendelkezésre a 

működtetés hagyományai. A rendszerváltozás után egy évtizednek kellett eltelni, amíg a közösségi 

művelődési igény, a helyi és a nemzeti hagyományaink, kultúránk megélése önkéntes szervezeti 

keretek között kezdett működni. A helyi civil szervezetek megjelenésével könnyebbé vált az 

önkormányzat kulturális feladatellátása, mivel a klasszikus hármas tagolás szerint többen lettek 

már a közművelődés aktív szereplői, ezáltal több passzív szereplőt is sikerült vonzani, így csökkent 

a közművelődésen kívül maradók száma. Az önkormányzatnak – amellett, hogy a működő 

közművelődési egységeket, aktív szereplőket segíti – elsődleges feladata olyan új aktív 

közművelődési szereplőket találni, akik a közművelődésen kívül maradók körét csökkentve 

bátorítanak legalább passzív közművelődési szereplővé, a kulturális tevékenység „elszenvedőivé” 

válni. Ehhez a nemes feladathoz kell találni elhivatott közművelődési szakember(eke)t, ha a 

feladatellátás jövőjéről felelősen tudunk – az önkormányzat anyagi lehetőségei alapján – dönteni. 

Jelenleg a feladatellátásban – teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyra vetítve – 1,4 fő 

dolgozik. A minőségi feladatellátáshoz a könyvtári területen valamivel több képzettségre, és sokkal 

több képességre, a közművelődés további területein legalább a képzettségi állapot jelentős 

növelésére lenne szükség. A Civilház működtetésével még csak elégséges szintjét érte el az 

önkormányzat a kulturális feladatellátásnak, a közepes, vagy a jó szint felé – személyi feltételek 

terén – nagyságrendeket kell előre lépni, amely nagyobb foglalkoztatási költségekkel jár. 

Megfelelő szakemberek drágább alkalmazásából nem következik, hogy a rendezvényköltségek is 

arányosan emelkednek (bár erre is volt példa a közelmúltban), hiszen jó pályázati gyakorlattal 

megteremthető a közművelődés rendezvényköltségeinek egy része. Közművelődésnek sem csak az 

minősül, ami ingyen van, de az igény kialakulásához még dolgozni kell a feladatellátásban, amíg 

fordulat következik be. 

A témához kapcsolódó gondolatok után javaslatként fogalmazom meg, hogy ha a Képviselő-

testület a település kulturális feladatainak ellátásában minőségi változást kíván elérni, akkor a 

jelenlegi munkakörök (közösségi animátor, könyvtáros, technikai munkatárs) megszüntetésével az 

eddigi 1,4 fős (statisztikai) létszámot kettő főre növeli. A két fő közül egyik teljes munkaidős 

munkakörbe művelődésszervező/kulturális menedzser alkalmazására teszek javaslatot, a másik 

„statisztikai létszám” egyben, vagy megosztva technikai munkatárs, vagy technikai munkatárs és 

könyvtáros lehetne. Optimális esetben a főfoglalkoztatásban lévő szakember egyben könyvtáros is, 

így a beosztott kulturális közalkalmazott(ak) technikai munkatárs munkakörben alkalmazható(k).   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, a álláspontját 

kialakítani szíveskedjen.   

 

Gomba, 2016. október 15.            

 

       Tisztelettel: 

          Lehota Vilmos sk. 

             polgármester 



4. napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. október 20-ai nyilvános ülésére  

Tárgy:   Javaslat az egységes szerkezetű Támogatási Szabályzat elfogadására 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:  Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

Iktatószám:    G/1697/2016. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 158/2016. (IX. 29.) számú határozatával az egységes szerkezetű Támogatási 

Szabályzat elfogadását elhalasztotta a soron következő ülésre, és kérte a Támogatási Szabályzat 

kiegészítését a hiánypótlási eljárás szabályaival, a támogatási összeghez kapcsolódó önerő 

részletesebb szabályozásával, valamint az általános támogatási szerződés mintájával. 

 

A Támogatási Szabályzat tervezetének kiegészítése megtörtént. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy az egységes szerkezetű Támogatási Szabályzatot megtárgyalni, észrevételével, 

javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 

 

Gomba, 2016. október 14.    

 

Tisztelettel: 

 Lehota Vilmos sk.  

     polgármester 

 

Határozati javaslat 

……/2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egységes 

szerkezetű Támogatási Szabályzatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja Gomba Község Önkormányzatának Támogatási 

Szabályzatát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti szövegezéssel, mely 

szabályzat rendelkezéseit először a 2017. évi költségvetési rendelet forrásai 

felhasználásával nyújtott támogatásokra és az azok felhasználásának 

elszámolására kell alkalmazni.  

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a helyben szokásos módon 

tegye elérhetővé a nagy nyilvánosság részére. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kósa Erzsébet Anikó  
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5. napirendi pont 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-i nyilvános ülésére  

Tárgy:  Tájékoztatás GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett főzőkonyha közétkeztetési 

gazdálkodásáról 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság  

Iktatószám: G/492/2016.  

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szeptember 29-én megtartott ülésen a Képviselő-testület a 154/2016. (IX. 29.) határozatával 

kérte az október havi ülésre a közszolgáltatási díj összegének felülvizsgálata érdekében a 

főzőkonyha működési költségeinek elemzését a figyelembe vehető I-IX. havi adatok alapján. 

 

A gazdasági társaság az előterjesztéshez mellékelt dokumentumban mutatta be a közétkeztetés 

gazdálkodását.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt költségelemzést megvitatni, s döntését a 

megfogalmazott határozati javaslat alapján meghozni szíveskedjen. 

 

Gomba, 2016. október 16.  

     Tisztelettel: 

         Lehota Vilmos sk. 

            polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…./2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú 

Nonprofit Kft. által üzemeltetett főzőkonyha gazdálkodásának bemutatására benyújtott 

tájékoztatót  és az alábbi határozatot hozta:  

      

1./ A Képviselő-testület tudomásul vette a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett főzőkonyha gazdálkodásának bemutatására elkészített költségelemzést. 

2./  A Képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó 

javaslatot a határozat melléklete szerinti szövegezéssel hagyta jóvá és az abban 

rögzített ………….. Ft feladatfinanszírozást szolgáló egyszeri kiegészítő támogatás 

kifizetését rendeli el Közszolgáltató részére. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a közszolgáltatási 

szerződés módosítását az önkormányzat képviseletében aláírja, továbbá a 

költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon úgy, hogy az általános tartalék 

terhére kerüljön átcsoportosításra a gazdasági társaság szerződésben rögzített 

működési célú támogatása.  

 

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
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1. melléklet a …./2016. (X. 20.) határozathoz 

 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

általános közfeladatok ellátására 

4. sz. módosítás 

amely létrejött  

egyrészről:  Gomba Község Önkormányzata (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.) 

képviselő Lehota Vilmos polgármester (jogi ellenjegyző Kósa Erzsébet Anikó 

jegyző, pénzügyi ellenjegyző Kovács Lászlóné gazdálkodási előadó, továbbiakban: 

Megrendelő) 

másrészről:  GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: GTÜ  Közhasznú 

Nonprofit Kft., székhely: 2217 Gomba, Kossuth Lajos tér 21., képviselő Kiss Tibor 

ügyvezető, Cg: 13-09-164718, adószáma: 24393140-2-13) továbbiakban: 

Közszolgáltató) 

(együttesen továbbiakban: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

Megrendelő és Közszolgáltató 2015. február 27. napján közszolgáltatási szerződést kötött az 

általános közfeladatok ellátására. A szerződés első alkalommal a166/2015. (VI. 23.) képviselő-

testületi határozattal került módosításra visszamenőleges, 2015. január 1-i hatállyal. jóváhagyott 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletével összhangban a 2. és 3. számú módosítással a 

9/2016. (I. 28.) határozat alapján 2016. január 1-i és hatállyal, továbbá a 101/2016. (VI. 30.) 

határozat alapján 2016. július 1-i hatállyal módosításra került.   

 

Megrendelő Képviselő-testülete a …./2016. (X. 20.) határozatával hagyta jóvá a 

közszolgáltatási szerződés ismételt módosítását a feladatfinanszírozást szolgáló, egyszeri 

kiegészítő költségvetési támogatás biztosítására vonatkozóan. Az egyszeri, 

feladatfinanszírozását szolgáló, egyszeri kiegészítő költségvetési támogatás biztosítása újabb  

szerződésmódosítást indokol.  

 

1. Felek a közszolgáltatási szerződés 3.1 alpontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

3.1 1, 2Közszolgáltató az 1. pontban rögzített közfeladatok ellátására tekintettel Megrendelőtől 

2016. július 1-től havonta összesen 2.931.667,- Ft, azaz kettőmillió-

kilencszázharmincegyezer-hatszázhatvanhét forint összegű feladatfinanszírozást szolgáló 

költségvetési támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult az alábbi megbontás 

szerint: 
 

központi irányítás, igazgatás, ügyvezetés   

                                                 
1 Módosította a közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítása, mely az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet kiadási előirányzatain alapul. A szerződés módosítás hatályba lépése 2016. 

február 1., a támogatásra való jogosultság hatálya visszamenőlegesen 2016. 01. 01.  
2 2 Módosította a közszolgáltatási szerződés 3. számú módosítása, melyet az alapító Képviselő-testülete a 101/2016. (VI. 

30.) határozatával hagyott jóvá. A szerződés módosítás hatályba lépése 2016. július 1. napja. 
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költségeinek fedezeteként  1.104.583,- Ft, 

a tanyagondnoki szolgálat MÁK 

finanszírozáson felül jelentkező költségeinek 

fedezeteként 

  

106.167,- Ft, 

a községgazdálkodási, épülettakarítási és 

karbantartási-üzemeltetési feladatok – 

településüzemeltetési közszol-gáltatási 

szerződés alapján nem finanszírozott – költsé- 

geinek fedezeteként 

  

 

1.720.917,- Ft, 

 

Közszolgáltató az 1. pontban rögzített feladatellátásra tekintettel jogosult továbbá  ……….. 

Ft, azaz ………………………………………………………… forint feladatfinanszírozást 

szolgáló egyszeri kiegészítő támogatásra, melyet Megrendelő - a 3.3 pont szabályaitól 

eltérően - a Közszolgáltatónak tárgyévben fellépő fizetésképtelensége esetén azonnal, de 

legkésőbb 2016. december 31-ig utal át.  

 

2. Felek jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontját a mindkét fél által történő 

aláírást követő napban határozzák meg. 

 

3. Felek a közszolgálati szerződés módosítását elolvasás, együttes értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt írják alá azzal, hogy a közszolgálati szerződés 

módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.  

 

4. A közszolgáltatási szerződés 4 példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 

példány Közszolgáltatót illet meg. 

 

5. A közszolgálati szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 

 
Gomba, 2016. november …..  
 

Lehota Vilmos 
polgármester 

Kiss Tibor 
ügyvezető 

  

Kósa Erzsébet Anikó  
jegyző 

 
 

Hammed Katalin Borbála 
pénzügyi ellenjegyző 

 
 

 

 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. Név: ____________________________  2. Név: 
_____________________________ 

 
aláírás: __________________________     aláírás: 
___________________________ 
 
lakcím: __________________________     lakcím: 
___________________________ 
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személyi igazolvány szám: __________         személyi igazolvány szám: 
___________ 
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

általános közfeladatok ellátására 

4. sz. módosítás 

amely létrejött  

egyrészről:  Gomba Község Önkormányzata (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.) 

képviselő Lehota Vilmos polgármester (jogi ellenjegyző Kósa Erzsébet Anikó 

jegyző, pénzügyi ellenjegyző Kovács Lászlóné gazdálkodási előadó, továbbiakban: 

Megrendelő) 

másrészről:  GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: GTÜ  Közhasznú 

Nonprofit Kft., székhely: 2217 Gomba, Kossuth Lajos tér 21., képviselő Kiss Tibor 

ügyvezető, Cg: 13-09-164718, adószáma: 24393140-2-13) továbbiakban: 

Közszolgáltató) 

(együttesen továbbiakban: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

Megrendelő és Közszolgáltató 2015. február 27. napján közszolgáltatási szerződést kötött az 

általános közfeladatok ellátására. A szerződés első alkalommal a166/2015. (VI. 23.) képviselő-

testületi határozattal került módosításra visszamenőleges, 2015. január 1-i hatállyal. jóváhagyott 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletével összhangban a 2. és 3. számú módosítással a 

9/2016. (I. 28.) határozat alapján 2016. január 1-i és hatállyal, továbbá a 101/2016. (VI. 30.) 

határozat alapján 2016. július 1-i hatállyal módosításra került.   

 

Megrendelő Képviselő-testülete a …./2016. (X. 20.) határozatával hagyta jóvá a 

közszolgáltatási szerződés ismételt módosítását a feladatfinanszírozást szolgáló, egyszeri 

kiegészítő költségvetési támogatás biztosítására vonatkozóan. Az egyszeri, 

feladatfinanszírozását szolgáló, egyszeri kiegészítő költségvetési támogatás biztosítása újabb  

szerződésmódosítást indokol.  

 

1. Felek a közszolgáltatási szerződés 3.1 alpontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

3.1 1, 2Közszolgáltató az 1. pontban rögzített közfeladatok ellátására tekintettel Megrendelőtől 

2016. július 1-től havonta összesen 2.931.667,- Ft, azaz kettőmillió-

kilencszázharmincegyezer-hatszázhatvanhét forint összegű feladatfinanszírozást szolgáló 

költségvetési támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult az alábbi megbontás 

szerint: 
 

központi irányítás, igazgatás, ügyvezetés 

költségeinek fedezeteként  

  

1.104.583,- Ft, 

a tanyagondnoki szolgálat MÁK   

                                                 
1 Módosította a közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítása, mely az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet kiadási előirányzatain alapul. A szerződés módosítás hatályba lépése 2016. 

február 1., a támogatásra való jogosultság hatálya visszamenőlegesen 2016. 01. 01.  
2 2 Módosította a közszolgáltatási szerződés 3. számú módosítása, melyet az alapító Képviselő-testülete a 101/2016. (VI. 

30.) határozatával hagyott jóvá. A szerződés módosítás hatályba lépése 2016. július 1. napja. 
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finanszírozáson felül jelentkező költségeinek 

fedezeteként 

106.167,- Ft, 

a községgazdálkodási, épülettakarítási és 

karbantartási-üzemeltetési feladatok – 

településüzemeltetési közszol-gáltatási 

szerződés alapján nem finanszírozott – költsé- 

geinek fedezeteként 

  

 

1.720.917,- Ft, 

 

Közszolgáltató az 1. pontban rögzített feladatellátásra tekintettel jogosult továbbá  ……….. 

Ft, azaz ………………………………………………………… forint feladatfinanszírozást 

szolgáló egyszeri kiegészítő támogatásra, melyet Megrendelő - a 3.3 pont szabályaitól 

eltérően - a Közszolgáltatónak tárgyévben fellépő fizetésképtelensége esetén azonnal, de 

legkésőbb 2016. december 31-ig utal át.  

 

2. Felek jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontját a mindkét fél által történő 

aláírást követő napban határozzák meg. 

 

3. Felek a közszolgálati szerződés módosítását elolvasás, együttes értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt írják alá azzal, hogy a közszolgálati szerződés 

módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.  

 

4. A közszolgáltatási szerződés 4 példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 

példány Közszolgáltatót illet meg. 

 

5. A közszolgálati szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 

 
Gomba, 2016. november …..  
 

Lehota Vilmos 
polgármester 

Kiss Tibor 
ügyvezető 

  

Kósa Erzsébet Anikó  
jegyző 

 
 

Hammed Katalin Borbála 
pénzügyi ellenjegyző 

 
 

 

 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. Név: ____________________________  2. Név: 
_____________________________ 

 
aláírás: __________________________     aláírás: 
___________________________ 
 
lakcím: __________________________     lakcím: 
___________________________ 
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személyi igazolvány szám: __________         személyi igazolvány szám: 
___________ 
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E1. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-i nyilvános ülésére  

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:  Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Véleményező: Bizottsági vélemény nem szükséges 

Iktatószám: G/……/2016. 

  

  

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

A 2016. október 2-án megtartott népszavazás költségeinek költségvetési rendeletben történő 

megjelenítése, valamint a vonatkozó jogszabályok megtartása indokolja, hogy a Gombai 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását jóváhagyásra ajánljuk az egyebek napirendi 

pont keretein belül.  

A költségvetési szerv alapító okirata a kormányzati funkciók felsorolása között nem tartalmazza a 

016020 számú, országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek megnevezésű cofogot, 

melynek okiratban történő feltüntetésére, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésére 

a Magyar Államkincstár hívta fel a fenntartó figyelmét.  

Szükséges tehát ennek a kormányzati funkciónak a Hivatal alapító okiratába történő felvétele, mely 

kötelezettségnek a csatolt határozati javaslat alapján tud eleget tenni a Képviselő-testület.  

A fentiek alapján előkészített módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 

előterjesztés mellékleteként csatolt határozati javaslat tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, s a határozati javaslatban foglaltakat 

elfogadni szíveskedjen. 

Gomba, 2016. október 16. 

       Tisztelettel: 

 

 

 Lehota Vilmos 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

…./2016. (X. 20.) sz. határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgármesteri 

Hivatal alapító okiratának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosító 

okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés hatályával a határozat 1. sz. 

mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatalnak - a jelen határozat 1./ 

pontjával módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés hatályával a határozat 2. sz. mellékletének 

megfelelő szövegezéssel jóváhagyja. 

 

3.  A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár 

területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2016. október 28.  

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 
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a …./2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

1. melléklete 

Okirat száma: 1/2016.PH. 

Módosító okirat 

A Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. február 26. napján 

kiadott, 2/2015.PH. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a alapján – a …./2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozatra figyelemmel 

– a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 adó-, vám és jövedéki igazgatás 

3 
016010 országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 
016020 országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 
 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 
 

Kelt: Gomba, 2016. október 20.  

P.H. 
 

 

aláírás 
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a …./2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

2. melléklete 

Okirat száma: 2/2016.PH. 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gombai 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Gombai Polgármesteri Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: Gombai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Mayor’s Office of Gomba  

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.   

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Az önkormányzati törvény 

felhatalmazása alapján hozott 68/1992. képviselő-testületi határozat 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése: Gomba Község Önkormányzata 

2.3.2. székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Egészségház 2217 Gomba, Rákóczi utca 6. 

2 Fáy András Művelődési Ház 2217 Gomba, Jókai Mór utca 21. 

3 Központi Konyha 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. 

4 Községi Könyvtár 2217 Gomba, Jókai utca 21. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 84. §-a alapján az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 adó-, vám és jövedéki igazgatás 

3 016010 
országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 
országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gomba község közigazgatási 

területe 

4.6. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 7. §-a, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 84. §-ára, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 1. § e) pontjára.  

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjeként 

jegyzőt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § 

(1) bekezdése alapján a polgármester nevez ki. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
köztisztviselői jogviszony A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Gomba Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének határozatával jóváhagyott szervezeti és működési szabályzata 

alapján nem tagozódik belső szervezeti egységekre.  

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. február 26. napján kelt, 2/2015.PH. okiratszámú 

alapító okiratot visszavonom. 

 

Kelt: Gomba, 2016. október 20.    

P.H. 

aláírás 



E2. napirendi pont 

Előterjesztés 

a képviselő-testület 2016. október 20-án megtartandó nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a Baráth Temetkezés Kft. vonatkozásában végzett belsőellenőrzésről 

Előterjesztő:  Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Előkészítő:    Lisztes-Tóth Linda belsőellenőrzési vezető 

Iktatószám: G1046-4/2016. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület által jóváhagyott belsőellenőrzési terv végrehajtásaként elvégeztettük a Baráth 

Temetkezés Kft. vonatkozásában a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartásának, a 

temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a temetkezési 

szolgáltatások végzéséből eredő bevételek és kiadások tekintetében az elkülönített számviteli 

nyilvántartások megfelelőségének ellenőrzését. A Vincent Auditor Kft. az előterjesztéshez csatolt 

belső ellenőri jelentést küldte meg önkormányzatunk részére. A jelentés összefoglalásának 

részeként a vizsgálatot végző ellenőr és a belsőellenőrzés vezetője négy javaslatot tett az ellenőrzés 

tapasztalatai alapján. Az önkormányzatot érintő javaslat a közszolgáltatási szerződés kiegészítése a 

jelentésben foglalt észrevételek figyelembe vételével. A javaslatot elfogadva, és annak érvényt 

szerezve a közszolgáltatási szerződés módosítására előkészített javaslatot előterjesztésemhez 

csatoltam. 

 

A további három javaslat a gazdasági társaság feladatául jelöli meg az önkormányzat számviteli 

politikájában előírtak érvényesítését az üzemeltetési, illetőleg temetkezési szolgáltatás bevételeinek 

és költségeinek elkülönítését, továbbá az üzemeltetési költségeken belül a temetőgondnok 

foglalkoztatásának és az idényjellegfű munkák dologi költségeinek elkülönítését, valamint a temető 

nyilvántartás elkészítését is. A gazdasági társaság ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési tervére a 

mellékelt dokumentum szerint tettem javaslatot a Kft. ügyvezetője részére, melynek a 

belsőellenőrzési vezető felé történő benyújtási határideje a jelentés kézhezvételétől számított 8. nap.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben, valamint annak mellékletében 

foglaltakat megvitatni, észrevételével, javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Gomba, 2016. október 16.    

     Tisztelettel: 

 Kósa Erzsébet Anikó sk. 

 jegyző 

 

Határozati javaslat 

…../2016. (X. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Baráth Temetkezés Kft. vonatkozásában végzett belsőellenőrzésről készült 

jelentést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a belső-ellenőri jelentést, valamint a Baráth 

Temetkezés Kft. ügyvezetője által készített intézkedési tervet tudomásul 

vette. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a Vincent 

Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse. 

 

  Határidő: 2016. október 31.    

  Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző 
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Iktatószám: ……………… 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet 45. §-a értelmében a megállapított hiányosságok megszüntetése érdekében az alábbi 

intézkedési tervet adom ki: 

 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

„a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartásának, a temető üzemeltetésével és 

fenntartásával kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a temetkezési szolgáltatások 

végzéséből eredő bevételek és kiadások tekintetében az elkülönített számviteli nyilvántartások 

megfelelőségének ellenőrzése”  

tárgyú belső ellenőri jelentéshez 

1. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés kiegészítése  

Felelős:  Baráth Miklós a Baráth Temetkezés Kft. ügyvezetője 

  Lehota Vilmos polgármester 

Határidő: 2016. október 20. 

 

2. A Baráth Temetkezés Kft főkönyvi könyvelésében – az önkormányzat által jóváhagyott 

számviteli politikában előírtak szerinti – üzemeltetési és temetkezési bevételek és költségek 

elkülönítése. 

Felelős: Baráth Miklós a Baráth Temetkezés Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2016. december 31. és folyamatos 

 

3. A Baráth Temetkezés Kft főkönyvi könyvelésében az üzemeltetési költségeken belül a 

temetőgondnok foglalkoztatásának és az idényjellegű dologi költségeknek az elkülönítése. 

Felelős: Baráth Miklós a Baráth Temetkezés Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2016. december 31. és folyamatos 

 

4. Temető nyilvántartás elkészítése 

Felelős: Baráth Miklós a Baráth Temetkezés Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2016. december 31. és folyamatos 

 

Gomba, 2016. október 18. 

 

 Baráth Miklós 

 a Baráth Temetkezés Kft ügyvezetője 

 































































 

 

 Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 

3. sz. módosítása 

 
amely létrejött  

egyrészről:  Gomba Község Önkormányzata 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. (képviseli: Lehota 

Vilmos polgármester, adószáma: 15730600-2-13) a továbbiakban, mint Megbízó; 

másrészről  Baráth Temetkezés Korlátolt Felelősségű Társaság 2118 Dány, Szabadság út 14.  

(képviseli: Baráth Miklós ügyvezető, adószáma: 14820997-2-13) a továbbiakban, 

mint Megbízott; 

 (együttesen továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi tartalommal:   

 

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2013. február 22. napján létrejött kegyeleti 

közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a 2016. évben Megbízottnál lefolytatott 

belsőellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok alapján készült intézkedési terv 1. pontjában foglaltak 

teljesítése érdekében közös akaratnyilvánítással 2016. november 1-i hatállyal az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

1. Felek a Szerződés 29. és 30. pontjainak rendelkezéseiként - az önkormányzatot megillető 

ellenőrzési jogosítványok szerződésben történő rögzítése érdekében - az alábbiakat 

fogadják el:  
 

29. Megbízó - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv 39. § (2) bekezdés l) 

pontjában rögzítetteknek érvényt szerezve - jogosult Megbízott jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségeinek ellenőrzésére. Az ellenőrzés keretén belül a kötelezettségek ellenőrzését 

belsőellenőrzés alá vonhatja, a feladat ellátás teljesítését a köztemetőkben helyszíni 

ellenőrzés során vizsgálhatja. 

30. Felek minden évben legalább egy alkalommal közösen temetőbejárást végeznek a jelen 

szerződésben foglalt – köztemetőben végzendő – feladatok teljesülésének ellenőrzése 

céljából. 

 

2. A Szerződés a 32. pontot követően az alábbi 33. ponttal egészül ki, mellyel egyidőben a 33-

39. pontok számozása 34-40. számozásra változik:  
 

33. Megbízott köteles Megbízó részére a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

tv., a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55. §-a alapján elfogadásra  

benyújtani az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására 

vonatkozó számviteli szabályzatát. 

 

3. Felek megállapítják, hogy jelen módosítás a szerződés egyéb pontjait nem érinti, azok 

változatlan tartalommal hatályban maradnak.  

 

4.  A jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.  

 

Gomba, 2015. június …..     Dány, 2015. június ….. 

  

 

 

                 Lehota Vilmos       Baráth Miklós  

                    polgármester         ügyvezető  

  

  

          Kósa Erzsébet Anikó 

               jegyző 



E/3. napirendi pont  

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 20-i nyilvános ülésére  

Tárgy:  Javaslat fenntartói kérelem elbírálására 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges  

Iktatószám: G/…./2016.  

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Gombai Református Egyházközség, mint a Fáy András Református Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult az 

önkormányzathoz, hogy az iskolabővítés elkészült vázlatterve alapján nyilvánítson véleményt a 

tervezési programról, valamint a vázlatterveken bemutatott tervezési terület egészére terjessze ki a 

településközponti övezeti besorolást.   

Az önkormányzat már több alkalommal megfogalmazta pályázat, vagy támogató nyilatkozat 

formájában az iskolaépület bővítésének és korszerűsítésének szükségességét, valamint a Gomba 

integrált településfejlesztési stratégiája és akcióprogramja címet viselő dokumentumban az 

előkelő első helyen szerepeltette a tervezési programban is rögzített igényt. Több gombai 

feladatellátási hely megújulása történt meg az elmúlt egy-másfél évtizedben, de még további 

megújulásokra vár a település Ezek közül a két legfontosabb a köznevelési intézmények 

megújulása. Javaslom Képviselőtársaimnak, hogy a Képviselő-testület nyilvánítson támogató 

véleményt az előterjesztés mellékleteként rendelkezésre bocsátott vázlatterv alapján, amelyben 

emelje ki a program megvalósításának szükségességét is. 

A településközponti építési övezet felülvizsgálata a 

következő módosítás előkészítésekor egyébiránt is 

szükségessé válik, tekintettel arra, hogy már jelenleg is 

van olyan ingatlan, amely nem övezeten belül helyezkedik 

el, valamint az önkormányzat is bővítette 

településközponti intézményi célú ingatlanjainak számát 

az utolsó HÉSZ-módosítás óta. Javaslom, hogy a 

Képviselő-testület határozatban rögzítse, hogy a kérelem 

melléklétében szereplő tervezési terület egészére 

kiterjeszti a településközponti övezeti besorolást a soron 

következő rendeletmódosítás alkalmával. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, a álláspontját 

kialakítani szíveskedjen.   

 

Gomba, 2016. október 15.            

 

       Tisztelettel: 

          Lehota Vilmos sk. 

             polgármester 
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Tartalomjegyzék 

- Vezetői összefoglaló 

- Bevezetés: 

- Helyzetismertetés 

- Meglévő épületállomány értékelése 

- Tervezési program 

- Tervezett koncepció  

- Tervezett műszaki megoldások, anyaghasználat: 

- Beépítési adatok, költségbecslés 

Tervjegyzék: 

Meglévő épületállomány részletes felmérési tervei 
H-00 Helyszínrajz 

R-01 Alaprajz 
R-02 Metszet 

R-03 Homlokzatok 
R-04 Homlokzatok 

R-05 Helyszíni fotók 
F-01 Alagsori alaprajz és metszet 

F-02 Földszinti alaprajz 
F-03 Homlokzatok 

F-04 Helyszíni fotók 
P-01 Földszinti alaprajz és metszet 

P-02 Pince alaprajz 
P-03 Metszetek 

P-04 É-i, D-i Homlokzatok 
P-05 Ny-i, K-i Homlokzatok 

P-06 Helyszíni fotók 
L-01 Földszint alaprajz 

L-02 Pince alaprajz 
L-03 Metszetek 

L-04 Homlokzatok 
L-05 Homlokzatok 

L-06 Helyszíni fotók 
Gy-01 Alaprajz, metszet 

Gy-02 É-i, D-i Homlokzatok, metszet 
Gy-03 K-i, Ny-i Homlokzatok 

 

Tervezett épület vázlattervei: 
00-MH Helyszínrajz, meglévő állapot 

I/II-H Helyszínrajz I-II. ütem 
I-II/01 Alagsori alaprajz I-II. ütem 

I-II/02 Földszinti alaprajz I-II. ütem 
I-II/03 Emeleti alaprajz I-II. ütem 
III/IV-H Helyszínrajz III-IV. ütem 

III-IV/01 Földszinti alaprajz III-IV. ütem 
III-IV/02 Alagsori alaprajz III-IV. ütem 
III-IV/03 Emeleti alaprajz III-IV. ütem 

HM-01 Homlokzatok-Metszetek 01 
HM-02 Homlokzatok-Metszetek 02  



Vezetői összefoglaló: 

A meglévő állapot bemutatása: Az épületegyüttes a 3000 fős település központjában, a református 

templom déli oldalán helyezkedik el.  

A négy tantermet tartalmazó főépületet 1904-ben építtette a református egyházközség. Az igényesen 

megépített épület a mai napig üzemel. Az előbb leírt főépülethez az 1970-es években T alakban hat 

tanterem lett hozzátoldva favázas (FORFA rendszerű) ideiglenes barakképületként. Ez elavult, bontása 

indokolt és tíz- tizenöt éven belül szükségszerűvé is válik. Az épület alagsorában a szobányi méretű 

„tornaterem”, és egy szükség tanterem is található Mindkét helyiség levegője dohos, a hátulsó falak 

vizesek.  

A főépület keleti oldalán, az utcafronton található a régi parókia épülete. Az egyházközség a lelkészi lakást 

innen már kiszervezte, így annak telke és épülete az iskola további bővítéséhez rendelkezésre áll. Az 

épület építészetileg értékes, megtartandó, de téralakítása miatt csak kiszolgáló funkciók befogadására 

alkalmas, tanterem nem helyezhető el benne. 

A két telek határán helyezkedik el a gyülekezeti terem épülete. Ez gyenge műszaki állapotú, korszerűtlen, 

és a benne elhelyezett funkciókat is nehezen elégíti ki. Szigetelései elégtelenek, levegője nyirkos, dohos, 

ezért bontandó. 

Az előbbi területektől délre helyezkedik el az a lakóház, amelyet az egyházközség idén vásárolt meg 

területbővítés céljából. Alkalmas a jelenlegi gyülekezeti terem kiváltására, hittan terem, és kiszolgáló 

funkciók elhelyezésére. Hátulsó telekrésze közel sík, mérete és morfológiája miatt tornaterem 

gazdaságos elhelyezése itt lehetséges. 

A fenti épületeken kívül, az iskola a település főutcájának túloldalán lévő önkormányzati épületben 

szükségmegoldásként három helyiséget használ tanteremként. Ezek nyugati tájolásúak, a vizesblokkjuk 

udvaron keresztül érhető el, használatuk, csak szükségmegoldásként fogadható el. 

 

Helyzetértékelés: A meglévő iskola összesen tizennégy terméből három ideiglenesen külön helyen 

üzemel, egy pedig szükségtanteremben. E mellett további hat tanterem a bontandó FORFA épületben 

található. Tornaterem és megfelelő öltözőblokk gyakorlatilag nincs. Aula, zsibongó nincs, esős idő, vagy 

hideg esetén a szünetekben a gyerekek a szűk folyosókon tolongnak. Megfelelő méretű tanári szoba, jól 

felszerelt tantárgyspecifikus szaktantermek nincsenek. Csoportszoba, egyéni fejlesztő, nyelvi labor nincs. 

A rendezett működési feltételek kielégítését célzó fejlesztési program minimum négy tanterem bővítését 

tenné szükségessé, de a FORFA épület állapota miatt hat meglévő tanterem cseréje is indokolt. Szükséges 

egy osztható játékterű tornaterem és hozzá tartozó öltöző és kiszolgáló blokk építése is. 

 

Pozitívumként az említendő meg, hogy a fejlesztéshez szükséges terület a szomszédos ingatlanok 

megvásárlása után már most rendelkezésre áll.  

 

Tervezett koncepció: A tervezett bővítési koncepció a meglévő régi iskolaépület, a parókia épülete és az 

újonnan vásárolt lakóépület megtartásával, és a  gyülekezeti terem bontásával számol. A Forfa épület 

kiváltása folyamatos működés közben csak több ütemű építés mellett lehetséges. 

A koncepció alapját az iskolaépület és a parókia közé elhelyezett észak-déli irányú közlekedő magra 

pavilonos elrendezésben rászerkesztett tantermi szárnyak képezik. Ez az elrendezés biztosítja a 

szakaszolhatóságot, bővíthetőséget és a településképbe való illeszkedést is. A tornaterem és kiszolgáló 

egységei a terület hátsó részén helyezhetők el, ahol a terep közel sík, és így csarnoképület gazdaságosan 

építhető. Ez az épületrész külön megközelítéssel is rendelkezik és az oktatási szárnytól külön szerkezeti 

egységként is megépíthető. 

Az ütemezés a következőképpen javasolt 

1. ütem: Az épület bővítése 6 tanteremmel a meglévő tantermek megtartása mellett. Az ebben az 

ütemben megépülő termek biztosítják az oktatás folyamatosságát. Az ütem becsült építési költsége:

           400.M Ft 

2. ütem: tornaterem és öltözői blokk, valamint gyülekezeti terem építése: 200. M Ft 

3. ütem: Forfa épület bontása 6db tanterem építése, bérlemények és szükségtantermek kiváltása. 

           140.M Ft 

4. ütem 3 tanterem építése. Ez a tartalékterület az iskola esetleges további bővítésének esetére. –

           60. M Ft 

 

A csatolt vázlattervek alapján, terület kimutatás és fajlagos költségbecslés is készült. Ebben az építési 

költségek ütemenként lebontva szerepelnek. A vázlattervek alapján a projekt előkészítési és hatósági 

egyeztetési feladatai lefolytathatók, a döntési, jóváhagyási folyamatok lezárhatóak és ez által 

megkezdhető egy támogatott beruházás sikeres lebonyolítása. 

  



Bevezetés: 

A gombai Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola azzal bízta meg 

építészirodánkat, hogy vizsgáljuk meg a rendelkezésére álló épületállományt, és tegyünk olyan javaslatot 

az épületegyüttes bővítésre amely az intézmény folyamatos üzemelése mellett, több ütemben 

megvalósítható. 

 

A feladatot a megbízóval egyeztetve két részre bontottuk:  

- Elsőként elkészült az épületállomány felmérési és épületdiagnosztikai dokumentációja mely 

alapján a meglévő épületek továbbtervezése, vagy bontási tervének elkészítése lehetséges 

- Második ütemben elkészült a bővítés vázlatterve, melyben a pontos tervezési program, a bővítés 

irányai, lehetőségei, költségvonzatai kerülnek feltárásra és megvizsgálásra kerül a 

településszerkezethez való illeszkedés. 

Helyzetismertetés: 

Elhelyezkedés: Az épületegyüttes a település központjában helyezkedik el a református templom déli 

oldalán. A református templom 1774 és 1778 között épül, és az óta ez a terület alkotja a falu főterét. A 

környező beépítés ehhez igazodva alakult ki. Itt találkozik a település sűrűbb, kétbeltelkes 

hagyományokat idéző beépítése a hagyományos, fűrészfogas beépítés és a környező kúriák lazább, kertes 

beépítései. A területtel határos műemlékek: Északról a Scitovszky (egykor Fáy) - kúria, mely ma a 

polgármesteri hivatalnak ad otthont, nyugatról a Máriássy – kúria. Nem műemlék, de építészetileg fontos 

a katolikus templom épülete, meny az utca túloldalán helyezkedik el, és e mellett a Fáy kúria volt 

cselédségi épülete, amelyben az iskola három terme található. A terület beépítésenek alakulását a 

fellelhető katonai felmérések térképein az alábbi részletek szemléltetik: 

 

   

 

 

A meglévő állapot bemutatása: Az egyes épületeket az elnevezésük kezdőbetűjével indexált felmérési 

és épületdiagnosztikai dokumentációk ismertetik részletesen, ebben a fejezetben csak összefoglaló 

értékelésük szerepel 

 

A négy tantermet tartalmazó főépületet (régi iskolát) 1904-ben építtette a református 

egyházközség. Az igényesen megépített épület a mai napig üzemel, és a példás karbantartásnak 

köszönhetően állapota jó. Homlokzati téglaburkolata időtálló, tetőszerkezete, nyílászárói felújítottak. 

Egyetlen hátránya, hogy tantermei északra tájoltak.  

 

 Az előbb leírt főépülethez az 1970-es években T alakban hat tanterem lett hozzátoldva favázas 

(FORFA rendszerű) ideiglenes barakképületként. Jellemzően ezeknek az épületeknek a tervezett 

élettartama 25 év.  Az épület ennek megfelelő állapotban van, bár a padlóburkolatok és festett felületek 

a gondos és rendszeres karbantartás miatt nem látszanak rossz állapotúnak, az épület fa nyílászárói 

elavultak, a tetőfedés azbesztcement hullámlemeze porlik, a farostlemez burkolatok és a faváz 

elöregedtek. Az épület energetikailag korszerűtlen, költséghatékonyan nem üzemeltethető, felújítása, 

külső hőszigetelése műszakilag nem valósítható meg gazdaságosan. Az épület elavult, bontása indokolt 

és hamarosan szükségszerűvé is válik. Az épület alagsorában kapott helyet a szobányi méretű 

„tornaterem”, melynek sem alapterülete sem belmagassága nem megfelelő. Az alagsorban található még 

egy szükség tanterem is. Mindkét helyiség levegője dohos, a hátulsó falak vizesek. Az épületben sem 

megfelelő öltöző, sem kellő tanári szoba nincs.  

 

A főépület keleti oldalán, az utcafronton található a régi parókia épülete. Az egyházközség a 

lelkészi lakást innen már kiszervezte, így annak telke és épülete az iskola további bővítéséhez 

rendelkezésre áll. Az épület építészetileg értékes, megtartandó, de téralakítása miatt csak kiszolgáló 

funkciók befogadására alkalmas, tanterem nem helyezhető el benne. 

      

 A két telek határán helyezkedik el a gyülekezeti terem épülete, mely egytraktusos és több 

periódusban épült. Ez egyszerre ad helyet a gyülekezeti teremnek, valamint a művészeti iskola 

tánctermének. Az épület gyenge műszaki állapotú, korszerűtlen, és a benne elhelyezett funkciókat is 

nehezen elégíti ki. Szigetelései elégtelenek, levegője nyirkos, dohos, ezért bontandó. 

Az előbbi területektől délre helyezkedik el az a lakóház, amelyet az egyházközség idén vásárolt 

meg területbővítés céljából. A lakóépület masszív, jó építésű téglaépület vasbeton födémekkel. Alkalmas 

a jelenlegi gyülekezeti terem kiváltására, hittan terem elhelyezésére, és kiszolgáló funkciók elhelyezésére. 

Hátulsó telekrésze közel sík, mérete és morfológiája miatt tornaterem gazdaságos elhelyezése itt 

lehetséges. 
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A fenti épületeken kívül, az iskola a település főutcájának túloldalán lévő önkormányzati épületben 

(kisiskola) szükségmegoldásként három helyiséget használ tanteremként. Ezek nyugati tájolásúak, a 

vizesblokkjuk udvaron keresztül érhető el. Ezeknek a tantermeknek a iskola épületébe történő 

áthelyezése  az mind üzemeltetési, mind az oktatási körülmények javulása érdekében fontos lenne. 

A „kisiskola” mellett helyezkedik el a község rendezvényháza, melyben az önkormányzat biztosítja az 

iskola számára a nagyobb rendezvények befogadását és a közétkeztetés feltételeit. 

A terület egyik fontos értékének tartjuk az értékes épületek alkotta magas minőségű műemléki 

környezetet, amelyben olyan épület elhelyezését tartjuk lehetségesnek, amely a meglévő épületekkel 

nem konkurál. A terület másik fontos értéke a környező még megmaradt hagyományos, fűrészfogas 

beépítés, amely a terep adottságaihoz való illeszkedés miatt változatos képet mutat, de a meglévő 

épülettömegek mégis homogén struktúrát alkotnak benne.  

 

Meglévő épületállomány értékelése 

Helyzetértékelés: A meglévő iskola összesen tizennégy terméből három ideiglenesen külön helyen 

üzemel, egy pedig szükségtanteremben. E mellett további hat tanterem a bontandó FORFA épületben 

található. Tornaterem és megfelelő öltözőblokk gyakorlatilag nincs. Aula, zsibongó nincs, esős idő, vagy 

hideg esetén a szünetekben a gyerekek a szűk folyosókon tolongnak. Megfelelő méretű tanári szoba, jól 

felszerelt tantárgyspecifikus szaktantermek nincsenek. Csoportszoba, egyéni fejlesztő, nyelvi labor nincs. 

A rendezett működési feltételek kielégítését célzó fejlesztési program minimum négy tanterem bővítését 

tenné szükségessé, de a FORFA épület állapota miatt hat meglévő tanterem cseréje is indokolt. Szükséges 

egy osztható játékterű tornaterem és hozzá tartozó öltöző és kiszolgáló blokk építése is. Pozitívumként 

az említendő meg, hogy a fejlesztéshez szükséges terület a szomszédos ingatlanok megvásárlása után 

már most rendelkezésre áll. Az épületek egyenkénti részletes értékelése a felmérési és 

épületdiagnosztikai dokumentációban található. 

Helyszíni fotók 

 

 

  

 

  

  



Tervezési program: 

A tervezési program a MSZ 24203-2 Oktatási Intézmények általános iskolákra vonatkozó tervezési 

előírásai szerint került meghatározásra. Az alábbiakban felsorolt helyiséglista a közlekedő és egyéb a 

szabványban nem szereplő kiszolgáló területek nélkül értendő.  

 

 db terület/db alapterület 

Osztályterem 8 55 440 

Csoportterem 4 35 140 

Egyéni Fejlesztő 1 30 30 

Könyvtár 1 60 60 

Könyv raktár 1 18 18 

Ált. szertár 1 20 20 

Szaktanterem szertárral 5 80 400 

Igazgatói iroda 1 18 18 

Ig. helyettes 1 18 18 

Gazd. Vezetői iroda 1 18 18 

Ügyvitel 1 12 12 

Tanári szoba 1 40 40 

Tanári pihenő,  teakonyha 1 18 18 

Tanári öltöző 2 15 30 

Aula, közlekedő, szekr. 1 300 300 

Porta 1 12 12 

Wc coportok 2 40 80 

Ált raktár 1 18 18 

Tmk műhely 1 18 18 

Tornaterem B tip. 1 900 900 

Torna szertár 1 100 100 

Öltöző blokk 1 150 150 

Tornatanári öltöző-iroda 1 20 20 

Orvosi szoba 1 18 18 

   2878 

 

 

Az étkeztetés a község rendezvényházában biztosított, ezért konyha és étkező kialakítása nem szükséges. 

A nagyrendezvények számára szükséges rendezvényterem színpaddal színpadtechnikával szintén 

rendelkezésre áll, tehát előadásra alkalmas terem nem szükséges az épületben. 

A szemközti Kenyeres - kertben az önkormányzat az iskolai testnevelés órák számára biztosítja a egy 

aszfaltos kosárlapda pálya, egy füves futball pálya  és egy füves edzőpálya használatának lehetőségét. Az 

iskola területén belül ezért csak a játszó udvarok elhelyezése szükséges. 

 

Tervezett koncepció 

A tervezés során a következő követelményeknek kellett megfelelni: 

A Helyi Építési Szabályzat ( HÉSZ ) beépítési százalékra, homlokzatmagasságra és zöldterületre vonatkozó 

előírásainak, 

Be kellett tartani az MSZ 24203-2 Oktatási Intézmények általános iskolákra vonatkozó tervezési előírásait, 

melyek a tantermek méretéről, berendezéséről, a szertárak méretéről és berendezéséről, a kiszolgáló és 

mellékhelységek méretezéséről és térkapcsolatairól szólnak,  

A terület jellegzetességéhez illeszkedő – utcára merőleges gerincvonalú, lehetőleg földszintes, kontyolt, 

nyeregtetős formájú tömegképzéssel megoldani a feladatot, ezáltal teljesen belesimulni a faluképbe, 

Figyelembe venni a szakaszolhatóság több esetét is, azaz bármelyik funkció (tornaterem, vagy tanterem 

bővítés) épülne meg először, az így kialakuló kép ugyanolyan egységes és elfogadható legyen, mint a 

végleges beépítés, ugyanakkor a megoldásnak olyannak is kellett lennie, hogy a bővítés során 

folyamatosan teljesítse a 16 tantermes iskola kritériumait, 

Az osztálytermek tájolása déli vagy keleti legyen, és tartsuk fenn azt a hagyományt, mely szerint egy oldali 

a tantermek megközelíthetősége és közvetlen kertkapcsolattal rendelkezzenek, hogy a tanulók 

közvetlenül kijuthassanak a kertbe, 

A tornaterem önállóan is megépíthető legyen, ugyanakkor tömegében ne zavarja a falusi léptéket, és 

megközelíthetőség szempontjából egyszerre legyen alkalmas az iskola tornatermének és iskolaidő után 

külső rendezvények befogadására szeparált megközelítéssel, 

A diákok számára differenciált belső és külső tereket hozzunk létre, ahol rossz idő esetében az aulában 

vagy a folyosókon, jó idő esetében az udvarokon tartózkodhatnak melyek változatos elrendezésüknél 

fogva korcsoportonként megfelelő elhelyezést is biztosít számukra, 

A tanári kar számára  igényes elhelyezést biztosítsunk, egyéni és közös irodákkal, központi helyen. 

A gyülekezeti ház kapcsolódjon az iskolához úgy, hogy ott külső megközelítéssel rendezvények 

működhessenek, csatlakozzon hozzá egy olyan terem, mely táncoktatásra is alkalmas úgy, hogy az iskola 

öltözőjét tudják használni a tanulók, 

Az épület üzemeltetés, karbantartás szempontjából a legegyszerűbb megoldásokat tartalmazza, fűtési, 

szellőztetési, tisztíthatósági, ellenőrzési, szempontból egyaránt és feleljen meg a hatályos 

épületenergetikai és biztonsági követelményeknek. 

Telepítés: A fenti igényeket egy pavilonos elrendezésű telepítéssel tudtuk együttesen kiszolgálni. A fő 

épületrészt az iskola és a gyülekezeti ház között elhelyezkedő, Észak Déli tengelyű keskenyedő kétszintes 

épülettömeg alkotja. A meglévő épületszárnyak és a tervezett új épületrészek ehhez a tömeghez 

kapcsolódnak. Az oktatási szárnyak épületei másfél traktusosok dél, délkeleti tájolással. A tornatermi 

szárny az utcától hátra húzva a telek legmélyebb és legsíkabb területén került elhelyezésre, hogy tömege 

minél kisebb mértékben érvényesüljön. 



Megközelítés: Az épület főbejárata a meglévő parókia és a meglévő iskolaépület közötti új épülettömeg 

déli homlokzatán található, ahol egy nagyméretű előtető jelzi és segíti a megérkezést. A kerékpárral 

érkezők a főbejárat melletti kapun belépve, az udvaron helyezhetik el a kerékpárokat.  

Személyautók számára a telken belüli, de közterület felől nyitott pozícióban lévő parkolók szolgálnak a 

vendégforgalom számára, valamint egy a parókia épülete előtt kialakított leállósáv, ahol az iskolába 

érkező gyerekek biztonságos kiszállítása megtörténhet. A dolgozói parkolók a telken és a kerítésen belül 

kerültek elhelyezésre, két csoportban. Egyik csoport a telek északi oldalán a parókia és a Máriássy - kúria 

közötti behajtóról tárható fel, a másik csoport pedig az iskola utca felől a volt lakóház udvarán keresztül 

tárható fel. A két parkolót murvás út köti össze, mely egyben tűzoltó felvonulási út is. 

Tömegformálás: A középső épületrész kétszintes, kishajlású nyeregtetővel fedett épületrész. Az oktatási 

szárnyak kontyolt nyeregtetővel csatlakoznak hozzá, és az utcában kialakult beépítési ritmust idézik. A 

tornaterem épülete a középső épületszárny és a volt lakóház takarásában egyszerű típus nyeregtetős 

csarnokként lett megfogalmazva. 

Tervezett műszaki megoldások, anyaghasználat: 

Az egyes épületrészeket a lehető legegyszerűbb, és a geometriailag leginkább tipizálható szerkezetekkel 

terveztük. A szerkezetileg leginkább különböző épületrészek a következők: 

A központi épületrész két és fél traktusos monolit vasbeton falakon és oszlopokon álló monolit vasbeton 

közbenső födémmel kialakított szerkezet. Homlokzati nyílásai és pillérei 1,2m es raszterben tervezettek, 

zsalutábla méretmodulban. A zárófödém könnyű acélszerkezetből készül, hőszigetelt kéthéjú 

szerkezetként.  

Az oktatási szárnyak felmenő szerkezete szintén monolit vasbeton váz, de itt a födém és a fedélszerkezet 

a gazdaságos és gyors építést, szem előtt tartva, szeglemezes tartókból kialakítva készül. A tantermi 

szárnyak tetőfedése hagyományos hornyolt cserépfedés.  

A tornaterem típus Lindab csarnokként acél oszlopokkal és acélrácsostartókkal tervezett. A tető és 

homlokzati rendszer acél c kazetta szerkezet, a héjalás sinuslemez. Az épület elhelyezése lehetővé teszi, 

hogy egyszerű típus csarnokként lehessen megépíteni, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez. 

Az alábbi épületszerkezetek az egyes épületrészeken azonos kialakítással tervezettek: 

Nyílászárók: Valamennyi épületen korszerű műanyag nyílászárók tervezettek egyszerű grafitszürke 

színben. A homlokzati nyílászárók előtt színes rolós árnyékolók tervezettek. 

Homlokzatképzés: A homlokzatképzés egyszerű vakolt, festett felület, a földszinti padlószint alatti 

felületek és a kültéri beton szerkezetek egységesen egy függőleges hatású kapart textúrát kapnak. 

Bádogozások: A bádogozások és fémlemez fedések grafitszürke színben készülnek. 

Tetőfedés: Az oktatási szárnyak tetőfedése egyszerű hornyolt tetőcserép, a kétszintes épülettömeg és a 

tornaterem fedése grafitszürke sinuslemez. 

Padlóburkolatok: A beltéri padlóburkolatok a vizes helyiségekben greslapból készülnek, a közlekedőkön 

csiszolt beton, a tantermekben linóleum burkolat készül. 

A vizes helyiségek falburkolata egyszerű fehér matt csempeburkolat. A folyosókon és a tantermekben 

mosható falburkolat készül 1,30m magasságig. 

 

 

   

  



Akadálymentesség:  

Az új épületrészek kialakítása során elsődleges szempont volt, hogy a fő funkciókat úgy helyezzük el, hogy 

azok mozgássérültek számára felvonó használata nélkül is elérhetők legyenek. A szükséges 

szaktantermek a földszinten elérhetők. Az új bejárat a Kossuth Lajos tér felől akadálymentes rámpával 

megközelíthető, a régi iskola épülete, valamint a forfa épült padlószintje pedig ezzel megegyezik. Az 

emeleten szaktanterem nincs. A tornatermi szint az iskola utca felőli bejáraton keresztül közvetlenül 

elérhető. Innen szintén elérhető a gyülekezeti terem szintje, amit a főépület földszintjével fedett rámpa 

köt össze. Az akadálymentesség szempontjait figyelembe véve lesznek megtervezve a közlekedőutak és 

az épületben található információs táblák is. 

Energetika:  

Az épület energetikai jellemzőit a 7/2006 TNM rendelet költségoptimalizált szintjén tervezzük. 

Valamennyi rétegrendet ennek megfelelően alakítunk ki. A fűtési rendszert gázüzemű és hőszivattyús 

energiatermelő berendezésekkel, valamint megújuló energiatermelés céljából napkollektoros és 

napelemes rendszerekkel egészítjük ki. A napkollektorok és napelemek az oktatási szárnyak és a 

gyülekezeti terem déli tájolású tetőire telepíthetők. 

Épületgépészet: 

Az épületgépészeti helységek a középső épületrészben a legfelső emeleten helyezkednek el. Központi 

helyzetük biztosítja az egyes épületszárnyak legoptimálisabb elérését. A kazánház az első építési ütemben 

kerül kialakításra, míg a légtechnikai gépház a tornateremmel együtt épül meg. A hidegburkolatos 

helyiségekben padlófűtés tervezett, a melegburkolatos helyiségek radiátoros fűtést kapnak. a 

tantermekben gondoskodni kell az optimális szellőzésről, ezért itt az ablakokat és a fűtési rendszert 

széndioxid érzékelőkkel ellátott vezérlés működteti. 

Épületvillamosság: 

Az épület erőátviteli rendszerét teljes egészében újra kell strukturálni. A főbejárat melletti porta 

helyiségnél tűzvédelmi és szakaszoló főkapcsoló elhelyezése tervezett, valamennyi épületrész innen 

központilag is áramtalanítható. A portán kerül elhelyezésre a tűzjelző és a riasztó központ is. A tantermek 

világítása direkt és indirekt  mennyezeti sík alá függesztett lámpatestekkel tervezett. Az energiatakarékos 

világítási rendszer fényáramszabályozással készül és jelenlétérzékelők vezéreljék. Valamennyi újonnan 

épülő tanteremben biztosítani kell interaktív demonstrációs eszközök (okostábla) számára a struktúrált 

hálózati csatlakozást. Az új építésű szárnya integrált épületfelügyeleti rendszerrel lesznek kialakítva. 

Tűzvédelem: 

Az épület kialakítása során elsődleges szempont volt, hogy a tantermek túlnyomó többségének kiürítése 

a lehető legegyszerűbben közvetlenül a szabadba történjék. Az épület elsődleges tartószerkezetei 

további bővítés, ráépítés esetén is megfeleltethetők az előírásoknak, a másodlagos szerkezetek a jelenleg 

érvényes előírásokra optimalizáltak. Az épület tervezése során az 54/214 BM rendelet előírásai az 

irányadók. 

 

 

Beépítési adatok: 

Területkimutatás 

Nettó 

Alapterület

Bruttó 

beépítés

Tantermek 

száma

Fajlagos 

költség I. ütem II. ütem III. ütem IV. ütem
m2 m2 db e. Ft/m2

Meglévő épületek:

Gyülekezeti ház 128,56 158,20 0 12 1500
Melléképületek - 117,45 0 12 1400

Lakóház terasz 13,47 22,32 0 12 200
Régi Iskola 399,74 425,28 4 50 20000

Parókia 161,38 227,87 0 50 8100
Lakóház 204,34 205,16 1 50 10200

Forfa épület 1012,24 779,20 6 12 12100
Új épületrészek:

Tantermi szárny I. Ütem 1671,86 1147,7 6 220 367800
Tornaterem II. Ütem 1082,53 1177,8 0 180 194900

Tantermi szárny III. Ütem 604,39 350,1 6 200 120900
Tantermi szárny IV. Ütem 308,36 354,9 3 200 61700

Összesen: 390 700 205 300 133 000 69 800 798 800  

A fajlagos bekerülés becslését a Magyar Építész Kamara költségbecslési segédlete alapján végeztük. 

Beépítettségi adatok 

A telek jellemző beépítettségi mutatóit építési ütemenként mutattuk ki. A telek méretét a II. ütemtől a 

tervezett Iskola utcai telekalakítással számoltuk, mely során az önkormányzat az iskola utcán kialakítható 

parkolókhoz szükséges területet az egyház tulajdonába adja azzal a feltétellel, hogy azokat közforgalom 

számára megnyitja. 

Tantermek össz.Telek területe Nettó alapt. Össz.Szt. % Beép. Össz. Beép. % Zöldterület Zöldt. %

db m2 m2 m2 m2 1232 m2 Beép.% Zöldt.%

I. Ütem 17 8780 3449,56 0,39 2785,21 31,72 4173,42 47,53

II. Ütem 17 9146 4518,62 0,49 3940,69 43,09 3341,50 36,54 10378 37,97 44,07

III. Ütem 17 9146 4110,77 0,45 3511,59 38,39 2859,07 31,26 10378 33,84 39,42

IV. Ütem 20 9146 4419,13 0,48 3866,49 42,28 2551,29 27,90 10378 37,26 36,45

Hrsz.: 617 Telekkel egyesülve

 

A fenti kimutatásból látható, hogy a bővítés első üteme a jelenlegi területen is megvalósítható, a II. ütem 

a Forfa épület ideiglenes megtartása mellett már túllépi a beépítés korlátait, tehát a hrsz. 617 alatti elek 

megvásárlásával is számol. A forfa épület bontása után  a III. ütemben megépülő szárnnyal az iskola 

hosszú távon működőképes lesz, de egy a későbbiekre prognosztizálható lakosságnövekedés esetére a 

IV. ütem megfelelő tartalékterülettel rendelkezik. 

 

 

Kelt 2016. szeptember 20. 

        Dr. Makovényi Ferenc DLA 
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 Nettó Alapterület Tantermek Beépítettség          
 m2 db m2          
Bontandó épületek                          
Gyülekezeti ház 128,56 1 158,20                       
Melléképületek - 0 117,45                       
Új Gyülekezeti h. terasz 13,47 0 22,32          
             
             
Régi Iskola 399,74 4 425,28                       
Parókia 161,38 0 227,87                       
Új Gyülekezeti ház 204,34 1 205,16                       
Forfa 1012,24 6 779,20                       
Bővítmény I. Ütem 1671,86 6 1147,7                       
Bővítmény II. Ütem 1082,53 1 1177,8                       
Bővítmény III. Ütem 604,39 6 350,1                       
Bővítmény IV. Ütem 308,36 3 354,9          
             
  Tantermek Σ Telek területe Nettó alapt.Σ Szt. % Beép. Össz. Beép. % Zöldterület Zöldt. % Hrsz.: 617 Telekkel egyesülve 
  db m2 m2  m2  m2   1232 m2 Beép.% Zöldt.% 
             

I. Ütem   17 8780 3449,56 0,39 2785,21 31,72 4173,42 47,53    
             
II. Ütem  18 9146 4518,62 0,49 3940,69 43,09 3341,50 36,54 10378 37,97 44,07 
             
III. Ütem  18 9146 4110,77 0,45 3511,59 38,39 2859,07 31,26 10378 33,84 39,42 
             
IV. Ütem  21 9146 4419,13 0,48 3866,49 42,28 2551,29 27,90 10378 37,26 36,45 

BEÉPÍTÉSI ADATOK

I. Ütem madártávlati nézet

IV. Ütem madártávlati nézet

I. Ütem nézet az Iskola utcából

I. Ütem nézet a Parókia udvarból
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 Nettó Alapterület Tantermek Beépítettség          
 m2 db m2          
Bontandó épületek                          
Gyülekezeti ház 128,56 1 158,20                       
Melléképületek - 0 117,45                       
Új Gyülekezeti h. terasz 13,47 0 22,32          
             
             
Régi Iskola 399,74 4 425,28                       
Parókia 161,38 0 227,87                       
Új Gyülekezeti ház 204,34 1 205,16                       
Forfa 1012,24 6 779,20                       
Bővítmény I. Ütem 1671,86 6 1147,7                       
Bővítmény II. Ütem 1082,53 1 1177,8                       
Bővítmény III. Ütem 604,39 6 350,1                       
Bővítmény IV. Ütem 308,36 3 354,9          
             
  Tantermek Σ Telek területe Nettó alapt.Σ Szt. % Beép. Össz. Beép. % Zöldterület Zöldt. % Hrsz.: 617 Telekkel egyesülve 
  db m2 m2  m2  m2   1232 m2 Beép.% Zöldt.% 
             

I. Ütem   17 8780 3449,56 0,39 2785,21 31,72 4173,42 47,53    
             
II. Ütem  18 9146 4518,62 0,49 3940,69 43,09 3341,50 36,54 10378 37,97 44,07 
             
III. Ütem  18 9146 4110,77 0,45 3511,59 38,39 2859,07 31,26 10378 33,84 39,42 
             
IV. Ütem  21 9146 4419,13 0,48 3866,49 42,28 2551,29 27,90 10378 37,26 36,45 
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