
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 

Készült  Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. március 31.-én 1515órai 
kezdettel  megtartott  nyilvános   ülésérıl. 
 
 
 
Jelen vannak:  Kis  József     polgármester 
    Tasi  Kálmán   alpolgármester 
    Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
    Lehota Vilmos, Révész György, 
    Szegedi Csaba, Tasi Péter, 
    Tóth József, Tóth Sándor  képviselık. 
 
 
    Maczó  Jánosné   körjegyzı 
 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
 
    Szádváriné Fekete Márta  Gomba Község  Díszpolgára, 
    Chiara Pizzocheri   Hunland Farm képviselıje, 
    Racskó  Károly   Fáy András Mg.Szövetkezet és 
         az Agromobil Szövetkezet 
         képviselıje, 
    Kovács Endre   Falugazdász, 
    Fitus  Istvánné   Konyhavezetı, 
    dr.Zimonyi Károlyné  Napköziotthonos Óvoda Vezetıje, 
    Dvorszky József,  
    Bokros Imre    érdeklıdı  állampolgárok 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester,levezetı elnök: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat, külön köszönti Szádváriné Fekete Mártát 
Gomba Község Díszpolgárát, az ülést megnyitja. 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a polgármester úr hivatalos ügyben van távol Budapesten, 
így csak késıbb tud csatlakozni a munkához, ezért a mai ülést a polgármester úr megérkezéséig İ 
fogja vezetni. A jegyzı asszony is csak késıbb tud jönni a mai ülésre, egyéb elfoglaltsága miatt. 
Megállapítja, hogy az ülésen 9 képviselı jelen van, így az határozatképes. 
Miután igen sok napirendi pont megtárgyalása vár a testületre a mai ülésen, ezért kéri képviselıket, 
hogy hozzászólásaikat, kérdéseiket csak szorosan a napirendhez kapcsolódóan tegyék meg.  
 
Révész György testületi tag: 
Javasolja, hogy a rendelet-tervezeteket csak a jegyzı asszony megérkezése után tárgyalja meg a 
testület. A maga részérıl a kommunális adó emelését most nem tartaná szerencsésnek, mert 
véleménye szerint a lakosságnak elég nagy megterhelést jelentett a szemétszállítási díj megemelése. 
Javasolja, hogy kerüljön levételre a napirendbıl a két adónemre vonatkozó rendelet megtárgyalása. 
 
 
 



2 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Javasolja, hogy a mai ülést végig, a polgármester úr megérkezését követıen is az alpolgármester úr 
vezesse le. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Véleménye szerint hagyjuk bent a rendelet-tervezeteket a napirendi pontok között amíg a jegyzı 
asszony megérkezik, mert lehetséges, hogy határidıhöz van kötve a megalkotásuk. Azzal egyetért, 
hogy a kommunális adóról szóló rendelet-tervezet kerüljön levételre, ennek megtárgyalását 
napoljuk el bizonyos ideig. 
 
 
Tóth József testületi tag: 
Javasolja az állattartásról szóló rendelet-tervezet elnapolását, mert véleménye szerint nincs a 
testület felkészülve arra, hogy ezt a mai ülésen megtárgyalja. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Javasolja, hogy amennyiben a rendeletek megalkotása nem határidıhöz kötött, úgy a két adónemre 
vonatkozó rendelet-tervezetet a pénzügyi bizottság tárgyalja meg és ezt követıen kerüljön majd újra 
a képviselı-testület elé megtárgyalásra. 
Amennyiben ezzel a képviselı-testület egyetért, kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı -testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy amennyiben a napirendben szereplı iparőzési adóra és 
magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó  rendelet-tervezetek megalkotása nem 
határidıhöz kötött úgy a pénzügyi bizottság tárgyalja meg elızetesen és csak ezt követıen 
kerüljön majd a képviselı-testület elé megtárgyalásra. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Elhangzott egy javaslat arra vonatkozóan is, hogy a mai ülést – a polgármester úr megérkezését 
követıen is – az alpolgármester vezesse le. 
Amennyiben ezzel egyetért a képviselı-testület úgy kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

16/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
           határozott, hogy a mai ülést végig – a polgármester 
                                 megérkezését követıen is – az alpolgármester vezesse 
           le. 
 
           Határid ı:  2004. március 31. 
           Felelıs:      alpolgármester 
   
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendek elfogadását az ülés anyagául. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N a p i r e n d  
 

T á r g y:         E l ı a d ó 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói,   Polgármester, 
     kérdések, felvetések.       Alpolgármester, 
          Bizottságok elnökei 
          Képviselık 

 
 

2./ Helyi vállalkozók meghívása, problémák, felvetések megtárgyalása.     Helyi vállalkozók 
 
3./ Falugazdász tájékoztatója a település mezıgazdasággal kapcsolatos 
     problémáiról, lehetıségekrıl.                  Falugazdász 
 
4./ A március 20.-i falubejárás tapasztalatai.     Polgármester, 
           Képviselık, 
           Sza.Ki Bt. 
 
5./ Étkezési térítési díjak megállapítása.      Körjegyzı 
6./ Általános iskola és Napköziotthonos óvoda alapító okiratainak 
     jóváhagyása.         Körjegyzı 
7./ Helyi iparőzési adóról szóló rendelet megtárgyalása.    Körjegyzı 
8./ Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megtárgyalása.  Körjegyzı 
9./ Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása.   Körjegyzı 
10./ Általános iskola eszközfejlesztéséhez pénzösszeg biztosítása   Körjegyzı 
11./ Köztisztviselık teljesítmény értékelése.     Körjegyzı 
12./ E g y é b   ügyek. 

 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Fodor Béla és 
Révész György testületi tagokat javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
jegyzıkönyv hitelesítıknek  Fodor Béla és Révész György testületi tagokat elfogadta. 
 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések felvetések. 
 
 
Fodor Béla a szociális- és gyámügyi bizottság elnöke: 
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a mai ülésen megtárgyalta a bizottság a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységérıl szóló beszámolót. A bizottság a beszámolót megfelelınek 
tartotta és elfogadta, de az igazgató úr elmondta, hogy a beszámolót a képviselı-testületnek is el 
kell fogadnia, sıt a velük megkötött társulati szerzıdést is módosítani kell, mivel az Állami 
Számvevıszék vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy megbízásos formában nem lehetne igénybe  
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venni a normatív támogatást, csak akkor ha intézmény fenntartásos formában mőködnek. Ez a 
módosított  szerzıdés-tervezetet is elkészítette már az Családsegítı- Gyermekjóléti Szolgálat 
Igazgatója, de a képviselı-testületnek is meg kell tárgyalnia és el kell fogadnia. 
Az áprilisi ülésre el fogja küldeni.  
Az elmondottaknak megfelelıen tehát a képviselı-testületnek is meg kell tárgyalnia a beszámolót. 
Kérdése a képviselı-testülethez, hogy az április ülésre kerüljön-e meghívásra a Családsegítı- és 
Gyermekjóléti Szolgálat Vezetıje, vagy pedig a kiküldött anyag és a szociális- és Gyámügyi 
Bizottság javaslata alapján -  a meghívása nélkül - tárgyalja meg, illetve fogadja el a testület. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy az áprilisi testületi ülésre kerüljön meghívásra a Családsegítı- és 
Gyermekjóléti Szolgálat Igazgatója. 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a címzett támogatással kapcsolatban eljárt a 
Belügyminisztériumban, illetve az Oktatási Minisztériumban. 
Mindkét minisztériumban külön felhívták a figyelmet a 19/2002 OM rendelet betartására. Reméli, 
hogy a tárgyalásai során mindkét helyen támogatókra nyert a pályázattal kapcsolatban.  
A képviselı-testülethez eljuttatott tervezési program  A változatában a kisiskola épületének 
elbontása szerepel, mert az egész épület rendkívüli módon vizes, a tetıszerkezete is javításra szorul. 
A védınıvel is beszélt, megkérdezte tıle, hogy milyen az általa bérelt lakás állapota. Elmondta, 
hogy vizesek, penészesek a falak ezért benyújtott egy kérelmet a képviselı-testülethez, hogy a 
megüresedett Rózsa F. u. 10. szám alatti önkormányzati lakásra jelölje ki bérlıként. 
A B változat szerint a kisiskola épülete megmaradna és ebben a kiszolgáló helyiségek kapnának 
helyet / szertár, mőhely, stb./ az osztályok elhelyezése pedig az építendı új épületben történne.  
A pályázathoz csak vázlat szintő tervet kell benyújtani, az engedélyezett tervet 2004. december 15-
ig kell elkészíteni, miután ismerjük az elnyert összeget és tudjuk azt is, hogy a téglaépület 
tetıterének beépítésére beadott pályázatunk nyert-e. 
Az elızı évben nyertes pályázatok jelentıs többségénél is költségcsökkentést írtak elı. Ha 
akármelyik változatot fogadják el és még arra írnak elı költségcsökkentést, akkor is a mainál jobb 
körülmények között tudunk tanítani. A könyvtárat úgy tervezteti, hogy a községi könyvtári funkciót 
is el tudja látni. Ha több tanterem építhetı meg, mert az A vagy a B változatot támogatják, akkor az 
új iskola faluház feladatokat is elláthatna, lenne hely a civil szervezeteknek, nyugdíjas klubnak is. 
A tornaterem mérete azért ilyen nagy, mert mivel nincs mővelıdési házunk, így a falut mozgató 
rendezvényeknek is helyet tud adni. Ekkora teremben elfér 300-350 fı kényelmesen.  
Határozati javaslatot is hozott a képviselı-testület elé, amelyet természetesen lehet módosítani. 
Azért írt két felelıst a feladat végrehajtását illetıen, hogy a képviselı-testület válassza ki, hogy a 
polgármestert, vagy pedig az alpolgármestert  bízza meg a pályázat határidıre történı benyújtásával 
,illetve a pályát gondozásával. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A kisiskola lebontása mellbevágó egy kicsit, az sem biztos, hogy a mőemlékvédelem hozzájárulna 
ehhez.  Véleménye szerint mőszaki, technikai szempontból sem szükséges a lebontása, mert a 
vizesedést ki lehet küszöbölni, olyan technológiák vannak, amely ezzel megoldható. 
Szó volt már arról is, hogy a kisiskola elsı részében  Fáy szoba kerülne kialakításra. Ha nem 
mőemlék jellegő az épület, akkor véleménye szerint helyi védettség alá kellene vonni. 
Véleménye szerint a tornaterem soha nem lesz alkalmas arra, hogy az betöltse a színházterem 
funkciót, ezért egy olyan helyiséget kell kialakítani, aulával, hogy az erre is alkalmas legyen. 
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Nem feltétlenül ragaszkodik ahhoz, hogy ez az iskola szerves része legyen, de ha egyébként is 



gondolkodunk könyvtár, közösségi ház funkcióban, akkor inkább erre vonatkozóan kerüljön 
kialakításra. 
 
Tasi  Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
A tornaterem tényleg csak testnevelésre lenne használva. A mai napon küldte el a tervezınek a 
méreteket faxon.  
Azt, hogy melyik változatot fogadjuk el elég akkor eldönteni, ha tudjuk majd a bekerülési 
összegeket. A pontos megjelenést csak akkor érdemes eldönteni.  
Tervpályázatot kell kiírni, ezt követıen zsőriztetni és ezután dönti majd el a képviselı-testület, hogy 
melyiket kívánja kiviteleztetni. Ezt követıen kerül megbízásra a kivitelezéssel az a tervezı, akit a 
képviselı-testület kiválasztott. 
Az a javaslata, hogy aula legyen és a B változat szerinti mérető tornaterem. A tervezı szerint a mai 
technológiával már nem magas az üzemeltetési költség. 
Javasolja, hogy támogassa a képviselı-testület a pályázat benyújtását és a választhatók közül a 
maximumot válassza. 
Ha a kárpótlásból kapott összeget ide tennénk és  még kiegészítenénk 20.000.000.-Ft-al, akkor 
70.000.000.-Ft lenne az önerınk. 
 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A 2 hónappal ezelıtti konzorciumi pályázattal kapcsolatban nincs hírünk ? 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Ezzel kapcsolatban még nincs semmi hírünk, talán április végén tudhatunk valamit. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A címzett támogatás kiírása csak iskola építésre vonatkozik, vagy pedig van más célú pályázati 
lehetıség is ? 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Csak iskola építésre vonatkozik, bıvítésre nem és csak önkormányzatok számára került kiírásra. 
A feltételek között szerepel az is, hogy csak önkormányzati tulajdonú iskola építésére vonatkozik. 
Nem tud arra vonatkozóan információt, hogy más célra is kiírásra kerülne, csak az iskola építést 
tudja. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Most ha sikeresen pályázunk, akkor megfelelı tanterem áll majd rendelkezésünkre egy iskolányi 
gyereknek. 
A kárpótlási pénzt nem szívesen fordítaná arra, hogy ebbıl iskolát építsünk. Kérdése, hogy a 
címzett támogatási pályázatnál kell-e összeget mondani ? 
Bármilyen megoldás is lesz, jó lenne ha valamennyi funkció egy épületen belül kerülne 
megvalósításra, így a könyvtár, bálterem és a többi olyan helyiség, amelyet a többfunkciós 
épületnél terveztünk,  a konyha kivételével. 
Az iskola bıvítés pedig a konzorciumi pályázattal megoldódna. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Javasolja kihasználni a pályázati lehetıséget. Véleménye szerint minél több összeget kérjünk és ha  
kevesebbe kell , akkor azt mondjuk, hogy csak ennyire van szükségünk. 
Felhívták a figyelmet arra is, hogy ne a legócskábbat tervezzük. 
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Az a javaslata, hogy a bekerülési összeg 10 %-a legyen az önerı, de legfeljebb a kárpótlási összeg + 
20.000.000.-Ft. 



Megkérdezi a képviselı-testülettıl, hogy a határozatban ki kerüljön felelısként megjelölésre a 
benyújtásával kapcsolatban, a polgármester, vagy az alpolgármester. Erre vonatkozóan kéri a 
képviselı-testület állásfoglalását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással úgy 
foglalt állást, hogy a határozatban felelısként az alpolgármester kerüljön megjelölésre. 
      
 
Tasi Péter testületi tag: 
Nem jelent-e akadályt a pályázatnál, ha nem bontjuk le a kisiskola épületét. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A maga részérıl a legnagyobb mérető tornatermet javasolja és legyen külön aula. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Errıl elég dönteni, ha a végleges tervet fogadjuk majd el.  A tervezı a jövı hét végére hozza a 
tervet és akkor javasolni fog egy rendkívüli testületi ülést összehívni. 
Az önrész vonatkozásában az a javaslata, hogy a bekerülési költség 10 %-a, de legfeljebb a 
kárpótlásért kapott összeg + 20.000.000.-Ft. 
 
Révész György testületi tag: 
A maga részérıl a tornaterem mértét illetıen a  C változatot nem támogatja, maximum a B-t. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Kéri a testület döntését, hogy a határozatban melyik változat szerepeljen. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

17/2004. / III. 31/ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a címzett 
          támogatásra benyújtandó pályázat keretében: 

–  Új iskola építését határozza el. 
–  A Fáy András Általános Iskola igazgatója által készített 

Tervezési Programot  jóváhagyja. 
–  Az elkészített címzett támogatási pályázat „A” változatát 

elsı helyen támogatja, mert ez segítené elı teljes mértékben 
községünk fejlıdését. 
Másodikként,szükség esetén a „B” változat megvalósítását 
is támogatja. 

          A pályázat határidıre történı benyújtásával és a pályázat 
          gondozásával az alpolgármestert bízza meg. 
 
          Határid ı:   Folyamatos 
          Felelıs:       Alpolgármester 
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Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Az önrészre vonatkozóan kéri most a képviselı-testület döntését, hogy a bekerülési költség 10 %-át, 
de legfeljebb 70.000.000.-Ft-ot vállal önrészként. 



Az önrészre is lehet pályázni, de ha nem tudjuk megpályázni, akkor is biztosítani kell az önrész 
összegét.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel 
alábbi határozatot hozta: 
 

18/2004./III. 31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a címzett 
            támogatásra benyújtandó pályázatához 10 % önrészt vállal. 
                                 Az „A” változat esetén az alábbi ütemezés szerint: 
                       2004 évben    10.000.000.-Ft. 
            2005.évben    30.000.000.-Ft. 
            2006.évben    50.000.000.-Ft. 
 
            Határid ı:    2004. március  31. 
            Felelıs:        Polgármester, Körjegyzı 

 
 
2. Helyi vállalkozók meghívása, problémák felvetések megtárgyalása. 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
 
Köszönti az ülésen megjelent Ciara Pizzocherit a Hunland Farm Kft. Képviselıjét, valamint Racskó 
Károlyt a Fáy András Mg.Szövetkezet és Agromobil Szövetkezet képviselıjét. 
A Hunland Farm Kft. részérıl írásos elıterjesztés nem érkezett, ezért megkéri Ciara Pizzocherit, 
hogy tegye meg szóbeli elıterjesztését. 
 
Ciara Pizzocheri a Hunland Farm Kft. képviselıje: 
A mostani idıszakban a tejtermelı ágazat nagyon negatív. Ezzel kapcsolatban sok demonstráció is 
volt az országban. 2003 évben 72.-Ft-ot kaptak a tejért literenként, 2004 évben azonban csak 62.-Ft-
ot, amely nagyon nagy csökkenés és megnehezíti a helyzetüket. Az átvételi és a bolti ár között nagy 
a különbség. Reméli, hogy a piac meg fog változni ha belépünk az unióba.   
Az is nehezíti a helyzetüket, hogy a 2003-as aszályos év miatt magasak a takarmány árak.  
Jelenleg 30 fıt alkalmaznak, de szeretnék a létszámot bıvíteni. Beruházásokat is hajtottak végre a 
telepen,így építettek hígtrágya tárolót, pihenı boxot, és a gépjármő ágazatot is fejlesztették.  
A jelenlegi nehézségek ellenére is  szeretnék továbbra is folytatni a tevékenységüket. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Mi az amiben az önkormányzat segíteni tudna ? 
 
Ciara Pizzocheri a Hunland Farm Kft. képviselıje: 
2002 évben adómérséklési kérelmet nyújtottak be a képviselı testülethez az iparőzési adó 
vonatkozásában. Az indokot is leírták, hogy miért kérik. Az adócsökkentést azonban nem kapták 
meg, és a válaszlevél is csak 2003-ban érkezett meg hozzájuk. 
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Maczó Jánosné  körjegyzı: 
Kérdése a Hunland Farm képviselıje felé, hogy a 30 dolgozó közül mennyi a gombai lakos ? 
 



Ciara Pizzocheri a Hunland Farm Kft. képviselıje: 
A dolgozóik közül 20 fı a helyi lakos, ezen kívül még járnak Pándról is. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Kérdése, hogy ezzel a tej felvásárlási árral várható, hogy  veszteséges lesz a tevékenységük ? 
 
Ciara Pizzocheri a Hunland Farm Kft. képviselıje: 
Még most nézik a mérleget, de valószínő, hogy kevés nyereségük lesz.  
Osztalékot nem fizettek eddig sem, hanem a nyereséget mindig visszaforgatták, beruháztak. 
 
Révész György testületi tag: 
A képviselı-testület elé iparőzési adó elengedése iránti kérelem került a Hunland Farm Kft. 
részérıl, most pedig adókedvezményrıl volt szó. 
 
Ciara Pizzocheri a Hunland Farm Kft. képviselıje: 
A sérelmük az, hogy 2002 decemberében küldték a levelet és csak 2003. szeptemberében kaptak rá 
választ.  
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Ha úgy érzik, akkor nyújtsanak be ismételten kérelmet a képviselı-testülethez, de arra nem tud 
ígéretet adni, hogy a testület hogyan fog dönteni. 
A hosszú idı miatt elnézést kér a Hunland Farm Kft. képviselıjétıl. 
 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a Hunland Farm Kft. 
képviselıjéhez, úgy  átadja a szót Racskó Károlynak a Fáy András Mg.Szövetkezet és Agromobil 
Szövetkezet Elnökének. 
 
Racskó Károly a Fáy András Mg.Szövetkezet  és az Agromobil Szövetkezet  Elnöke: 
Örül ennek a napirendi pontnak, melynek az egyik részérıl nem kell beszélnie, hiszen az elıtte 
szóló Hunland Farm Kft. képviselıje már elmondta, hogy milyen gondokkal küzdenek a 
mezıgazdasággal foglalkozók. 
Az aszálykár a két évben 104,5 mFt volt. 2002 évben volt segítség, annyi pénzhez jutottak, amibıl a 
kiesett kötelezettségeiket ki tudták fizetni. A tavalyi évben 2.500.000.-Ft támogatást kaptak. 
Aszálykár hitelre is volt lehetıség, a kérelmet be is nyújtották a számlavezetı pénzintézethez, de az 
igényüknek csak a 80 %-át kapták meg. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kérdése, hogy SAPARD pályázatot nyújtott-e be a szövetkezet ? 
 
Racskó Károly a Fáy András Mg.Szövetkezet  és az Agromobil Szövetkezet Elnöke: 
Két pályázatuk bent van a pénzintézetnél, választ azonban még nem kaptak. A tárgyévi imputokat 
kívánják ebbıl kiegyenlíteni. Az elmúlt két évben sajnos nem volt akkora átlagtermésük, hogy az 
imputokat fedezte volna.  Ha sikerül támogatást szerezni, akkor az imputokat saját összegbıl tudnák 
fedezni és a tıke pótló hitelüket is ki lehet váltani ezzel.  
A SAPARD pályázat elbírálása még nem történt meg, ebbıl gépeket szeretnének vásárolni.  
Az idei esztendı nehéz, az uniós csatlakozás miatt utólagos finanszírozás keretében kapták meg a 
támogatásokat. A demonstráció is emiatt következett be. 
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Ma nagyon nehéz a helyzetük. Ugyan rendelkezésükre áll a vetımag, a mőtrágya,de a munkabér, 
közterhek és a rezsiköltség kifizetése nagyon nagy gondot jelent számukra.   
 
Tóth Sándor testületi tag: 



Kérdése, hogy mennyirıl csökkent le 1000 hektárra a földterületük ? 
Hogyan van az, hogy Tápiószentmártonból és Tápióbicskérıl ide jönnek földterületet mővelni ? 
 
Racskó Károly a Fáy András Mg.Szövetkezet  és  az Agromobil Szövetkezet Elnöke: 
250-300 hektárral csökkent a földterületük, de nincs elkeseredve, mert ezt az 1000 ha. területet meg 
is kell mővelniük.  
Az, hogy a környezı településekrıl ide jönnek el földet mővelni annak a fı oka az lehet, hogy ott 
nincs megfelelı földterület a számukra. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kérdése, hogy a központi épület értékesíteni kívánják ? 
 
Racskó Károly a Fáy András Mg.Szövetkezet  és az Agromobil Szövetkezet Elnöke: 
Elképzelhetı, hogy kiköltöznek Ezüst-tanyára, mert két helyrıl nem lehet mőködtetni a 
szövetkezetet. Ha lehetıségük lenne rá, akkor már a jövı héten kiköltöznének.  
A központi épület értékesítését több ingatlan cégnél is bejelentették, érdeklıdık már voltak, de 
üzletet ez ideig még nem sikerült kötni. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Milyen célból kívánták az eddigi érdeklıdık megvásárolni az ingatlant ? 
 
Racskó Károly a Fáy András Mg.Szövetkezet és az Agromobil Szövetkezet  Elnöke: 
Volt olyan érdeklıdı, aki oktatási centrumot  szeretett volna itt kialakítani, de a többség külföldi 
érdekeltségő és Fáy leszármazottak is érdeklıdtek az ingatlan iránt. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Kérdése, hogy mennyiért kívánják értékesíteni az ingatlant ? 
 
Racskó Károly a Fáy András Mg.Szövetkezet és az Agromobil Szövetkezet Elnöke: 
100.000.000.-Ft feletti az ár. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Kérdése, hogy az önkormányzat miben tudna segíteni ? 
 
Racskó Károly a Fáy András Mg.Szövetkezet és az Agromobil Szövetkezet Elnöke: 
Az önkormányzatok ma abban tudnak segíteni, ha megfelelı toleranciát biztosítanak a 
mezıgazdasági vállalkozók felé. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a megjelentek felé, úgy 
megköszöni a jelenlétüket és lezárja ezt a napirendi pontot. 
Kéri a képviselı-testületet, hogy a tájékoztatókat fogadja el. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
Hunlad Farm Kft. és a Fáy András Mg. Szövetkezet tájékoztatóját  e l f o g a d t a. 
 
 

10 
 
3./ Falugazdász tájékoztatója a település mezıgazdasággal kapcsolatos problémáiról, 
lehetıségekrıl. 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 



Köszönti az ülésen megjelent Kovács Endre falugazdászt, a napirendi pont elıadóját. 
 
Révész György testületi tag: 
Számára megdöbbentı, hogy csak 42 fı regisztráltatta magát a támogatások elnyerése érdekében. 
Azért van ilyen kevés regisztráltatott, mert félnek, hogy nem tudják teljesíteni a támogatás 
elnyeréséhez szükséges feltételeket ? 
Szerepel az is a tájékoztatóban, hogy az ültetvények állapota kritikus pontra ért, sürgısen újra 
kellene telepíteni ıket. Kérdése, hogy ezt milyen feltételekkel lehetne újratelepíteni ? 
 
Kovács Endre  falugazdász: 
Ránézésre valóban kevés az a szám, amely a regisztráltakat fedi, de nem is sokkal többen 
foglalkoznak a községben mezıgazdasággal. Nem tud olyan családot, aki fıfoglalkozásban végzi 
ezt a tevékenységet.  
A támogatások összege alacsony a feltételekhez képest, ezért többen azt mondták, hogy nem 
érdemes foglalkozni vele. 
Az ültetvények állapotával kapcsolatban mondja, hogy ezek a régebbi idıkrıl való ültetvények és 
egy tömbbe vannak. Új telepítést  csak Kiss Imre és Tóth László hajtott végre, a kis tulajdonosok 
nem. Ez a két nagy cég környezetkímélı gazdálkodást folytat, ez több éves kihatású és kulcs 
kérdésnek tőnik a jövıt illetıen, mert a környezetkímélı támogatások fognak elıtérbe kerülni. 
A tavalyi évben 40.000.-Ft volt hektáronként a támogatás az újra telepítésre, így érdemes ezt 
megcsinálni. A kistermelık ezt külön-külön nem tudják megcsinálni, csak összefogással lehetne az 
újratelepítéseket elvégezni, de sokan azt mondják, hogy ık ezzel nem foglalkoznak, nekik jó így. 
A Hegyközség is foglalkozott ezzel és felajánlották a segítséget a kistermelık részére.  
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Az erdıkkel mi a helyzet ? Sok tulajdonos van, és van olyan is,  aki még nem is látta a területét,a 
fákat ellopják és mire megnézi már egy darabot sem talál. 
 
Kovács Endre falugazdász: 
Az erdı területekre  ugyanolyan mővelési kötelezettség vonatkozik, mint a más egyéb 
mezıgazdasági területekre az Erdıterv elıírásai szerint. Az erdıterületeket osztatlan közös 
tulajdonba adták ki, ezért egységes mővelést kíván. Ezekre 10 éves erdıgazdálkodási terv van 
elkészítve és ez alapján kell mővelni. Valamikor jobban ellenırizték a mővelési kötelezettség 
végrehajtását mint most. Minden erdırészletre erdıgazdálkodót kell választani, aki intézi az 
ügyeket. Ezt vagy saját maguk közül válasszák ki a tulajdonosok, vagy pedig egy külsı 
erdıgazdálkodót kérnek fel. 
 
Tóth József testületi tag: 
Egyszer egy közmeghallgatáson azt mondta, hogy sokan megérdemlik, hogy ellopják a fákat az 
erdıterületükrıl. Most azonban már megváltozott a véleménye, mert kb. 50.000.-Ft-ba kerül a 
tulajdonosnak az, hogy rendbe tegye, ha még nem lépett be sehova. Ezért az összegért még egy 
darab fát sem vághat ki, csak a különbözı papírok kerülnek ennyibe. 
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Kovács Endre falugazdász: 
Vannak megbízható fakivágással foglalkozó személyek, akik megvásárolják a tulajdonosoktól a 
fákat. A kivágott fák pótlásáról azonban 3 éven belül gondoskodni kell, fel kell újítani az erdıt. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Figyeli az erdıfelügyelı, hogy itt kivágtak fát és ezt fel kell újítani 3 éven belül ?  



  
Kovács Endre falugazdász: 
Igen, ellenırzi az erdıfelügyelı az erdıterületeket. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy az erdıfelügyelı kerüljön meghívásra az egyik testületi 
ülésre. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a hivatal vegye fel a kapcsolatot az erdıfelügyelıvel és amikor részére 
megfelelı az idıpont, akkor kerüljön meghívásra a testületi ülésre. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Szó van a tájékoztatóban a 2004 évi pályázati lehetıségekrıl, mely szerint mezıgazdasághoz 
kötıdı infrastruktúra fejlesztés pld. szilárd burkolatú mezıgazdasági utak kiépítésére is lehet 
pályázni.  
Mivel ezek önkormányzati tulajdonban vannak, így nekünk lehet pályázni erre vonatkozóan ? 
 
Kovács Endre falugazdász: 
Külterületi utakról lehet szó, amelyeknek helyrajzi száma van.70 %-os vissza nem térítendı 
támogatást lehet ezekkel a pályázatokkal nyerni. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Az ülés napirendjében szerepel az állattartási rendeletünk módosítása. Kéri a falugazdászt, hogy 
nézze át és véleményezze ezt a rendelet-tervezetet. 
 
Kovács Endre falugazdász: 
Az állattenyésztésrıl ugyan nem tett említést a tájékoztatójában, de elmondja, hogy sajnos nem sok 
jó néz ki, fıleg a kisállattenyésztık tekintetében. Baromfitartással nem foglalkoznak, a 
sertéstenyésztés, tartás helyzete is ismert, a legutolsó információja szerint 230.-Ft-ért veszik át a 
kistermelıktıl. Gombán az állattartás tekintetében jobb lehet a szarvasmarha tartás, ezekre kapnak 
támogatást és itt vannak takarmány termelı területek is. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Sok probléma van a külterületi térképekkel, kérdése a falugazdászhoz, hogy tud-e olyan forrást 
ahonnan az önkormányzat be tudná szerezni ezeket a térképeket ? 
 
Kovács Endre falugazdász: 
İk jelenleg egy 10000-es, légi felvétel alapján elkészített térképrıl dolgoznak, ezen azonban a 
helyrajzi számok nincsenek feltüntetve, más beosztás szerint készült,de tudomása szerint a FÖMI-
nek rendelkezésére áll külterületi térkép. 
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Révész György testületi tag: 
Megköszöni a falugazdász tájékoztatóját, mely alapos és lényegre törı volt. A tájékoztató utolsó két 
bekezdése a szívébıl szólt, nagyon örül annak, hogy ez ide került. 
 
Kovács Endre falugazdász: 
A maga részérıl próbál minden olyan személyt megtalálni és felderíteni, aki érdekelt a 
mezıgazdasággal kapcsolatban, de kéri a képviselı-testületet, hogy ha tudnak olyan személyt,  



akivel még ez ideig nem sikerült felvennie a kapcsolatot, akkor küldjék el hozzá. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Megköszöni a tájékoztatót és amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek 
a falugazdász tájékoztatójával kapcsolatban, úgy javasolja azt elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
falugazdász tájékoztatóját a település mezıgazdasággal kapcsolatos problémáiról, 
lehetıségeirıl  elfogadta. 
 
 
4./ A március 20.-i falubejárás tapasztalatai. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
A napirendi ponttal kapcsolatban Tasi Péter képviselı elkészített egy határozat-tervezetet, az a 
javaslata, hogy az ebben lévı pontokat beszéljük át. 
 
Révész György testületi tag: 
Az 1-es ponttal  kapcsolatban mondja, hogy a mai ülésre a kérdések, felvetések  napirendhez 
készített egy írásos anyagot, amelyet kiosztott a képviselı-testületnek. Ebben szerepel az 
INNOTERV Rt. által a garanciális kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos burkolta 
helyreállítási munkák elvégzése érdekében hozott határozat. Ezt a határozatot a mai ülésre 
benyújtott írásos elıterjesztésében foglaltakkal  szeretné még kiegészíteni és kéri, hogy ez kerüljön 
bele  a  falubejárás tapasztalataival kapcsolatos határozati javaslat 1./ pontjába. 
/ Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi. / 
 
Tóth József testületi tag: 
A 2-es ponthoz javasolja kiegészítésként, hogy a garanciális javításokat 30 napon belül végezze el a 
vállalkozás és amennyiben ezt nem teljesítik, úgy forduljunk bírósághoz. 
 
Révész György testületi tag: 
A 4-es ponttal kapcsolatban javasolja, hogy a Kis-szurdik felsı végén lévı gyalogos járda 
meghosszabbításával kapcsolatban a Sza.Ki Bt adjon árajánlatot és majd csak ezt követıen döntsön 
a testület az elvégeztetését illetıen. A határidı az árajánlat beszerzésére április 28.-a legyen. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A 6.ponttal kapcsolatban mondja, tájsebészeti akciót szerveznek, melynek keretén belül  
felszámolásra kerülnek az illegális szemét-lerakók, ehhez kér segítséget az önkormányzattól a 
szemét lerakást tiltó táblák megrendelését illetıen, hogy az összegyőjtéskor már kihelyezésre 
kerülhessenek.  A határozat végrehajtásának határidejét április 23-ra javasolja. 
Kis József polgármester: 
Szerinte  mőanyag táblákat kell kihelyezni, ez lenne a legmegfelelıbb. 
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Tóth Sándor testületi tag: 
A 7./ ponttal kapcsolatban mondja, hogy amikor a munka át lett véve, nem volt gond. 
 
Kis József polgármester: 
A vállalkozó az eredeti megállapodás szerint végezte el a munkát. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Véleménye szerint akkor a  7-es  pontból maradjon ki, hogy az eredeti megállapodás fényében. 
 



Szegedi Csaba testületi tag: 
Akkor kérjünk be árajánlatot a szükséges további munkálatok elvégzésével kapcsolatban. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Javasolja, hogy több árajánlat kerüljön bekérésre. 
 
Tóth József testületi tag: 
Véleménye szerint az a baj, hogy nem lett jobban letúrva ott a föld.  
Nem tudja, hogy miért olyan sürgıs ez nekünk ? 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Javasolja,a hogy augusztus 31. legyen a határidı. 
 
Kis József polgármester: 
Az árajánlatok bekérésére lehet április 28. a határidı. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A 8-as ponttal  kapcsolatban mondja, hogy a tulajdonosok felszólításra kerültek, határidı lett 
megállapítva részükre az ingatlan rendbetételét illetıen, így meg kell várni a határidı leteltét és 
amennyiben a felszólításban foglaltaknak nem tesznek eleget, akkor végeztetheti el az 
önkormányzat a munkálatokat és kötelezheti a tulajdonost az ezzel kapcsolatos összeg 
megfizetésére. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Javasolja, hogy akkor a felszólításban kikötött határidı lejártát követıen azonnal. 
 
Kis József polgármester: 
A 9-es ponttal kapcsolatban mondja,mely a partfalszakaszokkal foglalkozik,  hogy itt a határidı 
nem tartható, mert a területet be kell járni és nem biztos, hogy az ezzel kapcsolatos szakember ezen 
idıpontig ki tud jönni Gombára. 
Mindenesetre meg fogja próbálni, de ha nem sikerül addig lerendeznie, akkor a határidı csúszás 
nem az İ hibájából fog adódni. 
 
Maczó Jánosné  körjegyzı: 
A partfal stabilizációs pályázatok benyújtási határideje minden év április 1., így erre vonatkozóan a 
pályázatunkat már csak a jövı évben fogjuk tudni benyújtani. 
 
Kis József polgármester: 
A 10-es ponttal kapcsolatban  mondja, hogy a Bercsényi és Iskola utcákból a szántóföldek felé 
történı kijárás megteremtésének lehetıségét nem tudja ilyen rövid határidın belül megoldani, mert 
a tulajdonosokkal történı egyeztetés vagy összejön, vagy nem. 
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Tóth József testületi tag: 
Az Iskola utcai rész önkormányzati tulajdon, a másik rész pedig az İ területe és felajánl belıle egy 
akkora területet, hogy meg lehessen oldani a kijárást. 
 
 
Révész György testületi tag: 
A 11. pontban a Papárka hangulatának mielıbbi visszaállításáról van szó, különös tekintettel a 
késıbbiekben megvalósítható tájépítészeti, területrendezési, parkosítási tanulmányok, tervek, 
változatok, elkészítésére. Mi az amit akarunk és tudunk tenni ezzel kapcsolatban ? Véleménye 



szerint ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen területeket is kell vásárolnia az önkormányzatnak. 
 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Véleménye szerint erre pályázatot kellene kiírni. Végzıs tájépítész hallgatókat kellene felkérni a 
tervek elkészítésére. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
A tervek elkészülte után is el lehet dönteni, hogy mit akarunk ott venni. 
 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A Tasi Péter által összeállított térképes dokumentumban szerepelnek olyan tételek is, ahol a 
tulajdonosok felszólítása szükséges. Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban van-e teendıje a képviselı-
testületnek ? 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ezzel kapcsolatban nincs teendıje a képviselı-testületnek, a felszólításokat a hivatal ki fogja 
küldeni. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Szintén a térképes dokumentummal kapcsolatban mondja, hogy a 15 és 26 pontok vonatkozásában 
nem lát más megoldást, csak az értékesítést. Javasolja, hogy a vagyongazdálkodási rendeletünknek 
megfelelıen hirdessük meg. 
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint a Liliom utcai telket ne hirdessük meg, próbáljunk megegyezni Venczel 
Zoltánnal. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Kéri a képviselı-testület döntését azzal kapcsolatban, hogy a Liliom utcai telek ügyében kérjünk be 
a szomszédos ingatlan tulajdonosától egy vételi ajánlatot, az Akácfasor utcában lévı telek pedig 
kerüljön meghirdetésre. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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19/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Liliom 
            utcában lévı önkormányzati telekkel kapcsolatban úgy  
            határozott, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosától kerüljön 
            árajánlat bekérésre az ingatlan megvásárlását illetıen. 
            Az Akácfasor utcában található önkormányzati telek pedig  
            a vagyongazdálkodási rendeletnek megfelelıen kerüljön 
            meghirdetésre.  



                                 
                                  Határid ı:  2004. április  28. 
             Felelıs:     polgármester, körjegyzı    
 
 
Révész György testületi tag: 
Javasolja, hogy a Tasi Péter által elkészített térkép és a hozzá tartozó szöveges dokumentum a 
jegyzıkönyv mellékletét képezze. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Megköszöni a képviselıknek, hogy a falubejárást elvégezték és az elızıekben történt javaslatoknak 
megfelelıen ezzel kapcsolatban a határozatot hozzák meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2004. 
           március 20-án megtartott falubejárás során tapasztaltakkal 
           kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg: 
 
  1./     Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete felszólítja 
           a községi csatornaberuházás kivitelezıjét, hogy az el nem  
           végzett helyreállítási munkákat haladéktalanul hajtsa végre, 
           valamint az idıközben keletkezett garanciális javításokat is 
           végezze el. Amennyiben ezt a munkát az általa megjelölt 
           határidıre nem végzi el, kénytelen lesz az önkormányzat 
           más kiviteleztetıvel elvégeztetni és a költségeket rá, mint  
                                garanciális kötelezettségekkel tartozóra áthárítani.  
           A képviselı-testület különös tekintettel szólítja fel a kivitelezıt 
           a Gombai út – Szılı út – Bényei út keresztezıdésében található 
                      kátyúra, amely fokozottan balesetveszélyes. 
 
           Határid ı:  azonnal 
           Felelıs:      polgármester 
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                         2./  Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  felszólítja 
          a községben 2003 év ıszén kátyúzási munkákat ellátó vállalkozást, 
                     hogy az elvégzett,de azóta teljesen megsemmisült kátyúzási  
          munkálatokat a garanciális javítások keretén belül a megkereséstıl 
          számított 30 napon belül végezze el. 
 
           Határid ı:   azonnal 
           Felelıs:       polgármester 
 
 



    3./ Gomba Község Önkormányzati képviselı-testülete felszólítja a  
         KÖVÁL Rt.-t mint Gomba község vezetékes ivóvíz-szolgáltatóját, 
         hogy a meghibásodásokat követıen szakszerően és a munkaterület 
         felbontása elıtti állapotban állítsa helyre a község köz- és magán- 
         területeit.  
         Felszólítja a szolgáltatót, hogy a Szegfő utca – Gombai út  
         keresztezıdésében korábban elvégzett javítási munka után állítsa 
         helyre a felbontott aszfaltszınyeget. 
 
         Határid ı:   azonnal 
         Felelıs:       polgármester 
 
   4./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a  
         település közterületeinek karbantartásával megbízott Sza.Ki. Bt.-t, 
         hogy a Kis-Szurdik felsı végén a ( korábban létezett, de a csatorna- 
         beruházás során megsemmisült ) gyalogos járda bitumenes útig 
                               történı,két járólap szélességő  meghosszabbításával kapcsolatban 
         nyújtson be árajánlatot. 
 
          
          Határidı:   2004. április  28. 
          Felelıs:       polgármester 
 
              5./  Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete felszólítja 
          a polgármestert, hogy haladéktalanul intézkedjen a Kis-Szurdik 
          telepi végénél történt barbár favágás hatásainak mielıbbi meg- 
          szüntetése érdekében a szükséges fapótlásról. 
 
          Határid ı:  2004. április 10. 
          Felelıs:      polgármestert 
 
   6./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 20 db.mőanyag 
        közterületi tábla beszerzését határozza el annak érdekében, hogy a 
        felszámolt illegális hulladéklerakók helyén a továbbiakban új  
        lerakók ne keletkezzenek. A tábla felirata: „ Szemét lerakása  
                             hatóságilag tilos ! „. 
       Határid ı:  2004. április  23.       Felelıs:  polgármester 
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     7./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri a  
          Vár úti illegális szemét és sittlerakó rekultivációs munkáit ellátó 
          vállalkozót, hogy a még szükséges további földráhordások és 
          földmunkák elvégzésével kapcsolatban nyújtson be árajánlatot. 
          Egyben megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a meredek 
          oromrész megszüntetése, a terület fásítása, a balesetveszély 
          megszüntetése és egy ideálisabb tájkép kialakulása érdekében 
          szükséges  árajánlatok beszerzését illetıen. 
 
          Határid ı:  2004. április  28. 
          Felelıs:      polgármester 
 



 
    8./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a 
                               Sza.Ki Bt-t, hogy az 50 %-ban önkormányzati tulajdonban álló 
         Liliom utcában található telek elıtti balesetveszélyes földkupacot 
         számolja fel, valamint végezze el a terület bozótmentesítését. 
         A költségeket a telek tulajdonosai tulajdoni arányukban kötelesek 
         viselni. 
 
          Határid ı:  A felszólításban kikötött határidı lejártát követıen 
                  azonnal. 
          Felelıs:      polgármester, körjegyzı 
 
                           9./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a 
           polgármestert, hogy teljes körő felmérés után készítse el a községben 
           még megvalósítandó partfalszakaszok listáját, a Papárkai út figyelembe 
           vételével. 
 
            Határid ı:  2004. április  28. 
            Felelıs:      polgármester 
 
 
    10./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a  
                                 polgármestert, hogy a Bercsényi és Iskola utcákból a szántóföldek 
                                 felé a kijárás megteremtésének lehetıségeirıl tájékoztassa a testületet, 
            egyeztetve a területek tulajdonosaival. 
 
            Határid ı:  2004. április 28. 
            Felelıs:      polgármester 
             
 
   11./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a  
           polgármestert, hogy a Papárka hangulatának mielıbbi visszaállítása 
           érdekében, különös tekintettel a késıbbiekben megvalósítható 
           tájépítészeti, területrendezési, parkosítási tanulmányok, tervek, 
           változatok elkészítésével kapcsolatban kerüljön pályázat kiírásra. 
           Határid ı:  2004. április 28.            Felelıs:   polgármester 
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Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy az 5-dik napirendi pont elıtt kerüljön megtárgyalásra a 
Felsıfarkasd-i lakosok által, a szemétszállítási díjjal kapcsolatban benyújtott beadvány, mivel 
személyesen is megjelentek érdeklıdı állampolgárok ezzel kapcsolatban. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a Felsıfarkasdi lakosok nyújtottak be egy levelet a 
szemétszállítási díjjal kapcsolatban, amelyet most felolvas. 
 
/ A levél teljes egészében felolvasásra került és a jegyzıkönyv mellékletét képezi / 
 
Dvorszky József Gomba, Felsıfarkasd 93.szám alatti lakos, érdeklıdı állampolgár: 
 



 
Felsıfarkasdot kevesen lakják és sok a nehéz szociális helyzetben élı család. Azt tudják és megértik 
az emberek, hogy a szemetet el kell szállíttatni és ez sokba kerül az önkormányzatnak, de nekik 
viszont nagy megterhelést jelent a szemétszállítási díj összegének kifizetése. Megbeszélte az ott 
élıkkel és azok egyetértettek azzal a megoldással, hogy ha az önkormányzat engedélyezné, akkor 
csak két hetente szállítsák el Felsıfarkasdról a szemetet és így csökkenhetne a szemétszállítási díj 
összegük. Azt mondták, hogy a fele összeget vállalni tudnák.  
Most nem tesznek ki szemetet az emberek, mert azt hiszik, hogy akkor nem kell befizetniük a 
szemétszállítási díj összegét.  
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Megkérdezi a képviselı-testülettıl, hogy ebben a kérdésben tudunk-e a mai ülésen dönteni, vagy 
pedig napoljuk el a következı ülésre. 
 
Tóth József testületi tag: 
Ha belemegy a képviselı-testület abba, hogy Felsıfarkasdról csak kéthetente történjen a szemét 
elszállítása, akkor a gombai lakosok is fogják majd kérni ezt a lehetıséget. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Valószínősíteni kellene, hogy mennyi lenne a költség ezzel a megoldással és azt is, hogy ha bent a 
faluban is felmerülne ez a kérés. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Fel kell becsülni, hogy ez mennyi összeget jelentene. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Kaphatna-e egy olyan statisztikát, hogy mennyi nyugdíjas, munkanélküli él Felsıfarkasdon. 
A következı ülésre kéri ezt elkészíteni. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Mint a szociális-és gyámügyi bizottság tagja mondja, hogy sok Felsıfarkasd-i lakos kért és kapott a 
mai ülésen szociális díjkedvezményt a szemétszállítási díj vonatkozásában. Aki kérelmet nyújtott be 
és jogosult volt, az meg is kapta. Véleménye szerint inkább ebben az irányban kellene 
elindulni,nem pedig a rendeletet módosítani. Javasolja, hogy nyújtsanak be kérelmet a lakosok. 
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Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
A Felsıfarkasdi lakosok által benyújtott levélre tehát akkor a válasz úgy szóljon, hogy forduljanak a 
Szociális- és Gyámügyi Bizottsághoz a szociális díjmérséklési kérelmükkel.  
 
Révész György testületi tag: 
Az önkormányzatnak évente egy meghatározott összeget ki kell fizetnie az A.S.A-nak, akkor is ha 
kimegy a vállalkozó Felsıfarkasdra, és akkor is ha nem megy ki. Konténeres megoldással lehetne 
esetleg megoldani, de volt olyan vélemény, hogy lennének olyan személyek, akik széttúrnák a 
szemetet.  
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
A levélre a válasz úgy szóljon, hogy a  szociális díjkedvezmény kérelmüket nyújtsák be a szociális 
bizottsághoz. 



Ezzel kapcsolatban kéri a testület döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással úgy 
foglalt állást, hogy a Felsıfarkasdi lakosok által – szemétszállítási díj csökkentése érdekében 
benyújtott levélre a válasz úgy szóljon, hogy a szociális díjkedvezmény megállapítása 
érdekében forduljanak kérelemmel a Szociális- és Gyámügyi Bizottsághoz. 
 
 
Szádváriné Fekete Márta Gomba Község Díszpolgára: 
A Rákóczi úton lévı buszmegállókkal kapcsolatban lenne felvetése, mert azoknak a lakosoknak, 
akik ezeket a buszmegállókat veszik igénybe gondot jelent a fel és leszállás, mivel nincs szegély 
kialakítva és az idıs emberek, sıt a fiatalabbak is nehezen tudnak le és felszállni. Esıs idıben pedig 
sárban, vízben kell állniuk. A buszfordulóba sem mennek be a buszok, az úton állnak az utasok. 
Az is megoldás lehetne, hogy a Felsıfarkasdról jövı buszok is álljanak be a fordulóba. 
A másik bejelentése arra vonatkozik, hogy annak ellenére, hogy többször is bejelentés történt már a 
VOLÁNBUSZ-hoz, a Monorról jövı buszok közül nem mindegyik megy be a faluközpontban lévı 
megállóhoz, hanem megállnak a templom elıtt, ahol szintén nagyon nehéz leszállni, mert a 
buszlépcsı és a talajszint között nagy a különbség. Konkrét esetet is tud mondani, mert tegnap jött 
haza Monorról azzal a járattal, ami 1830-kor van Gombán és ez sem ment be a megállóba, hanem a 
templom elıtt állt meg és alig bírt leszállni. 
 
Révész György testületi tag: 
Az a véleménye, hogy kérjük  meg a VOLÁNBUSZ Vezetıségét, hogy a Felsıfarkasdról jövı 
járatok térjenek be a fenti buszfordulóba és szüntessük meg azt a megállót, ami gondot jelent. 
 
Kis József polgármester: 
Meg fogja keresni ez ügyben a VOLÁNBUSZ illetékesét. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot a VOLÁNBUSZ illetékesével a   
Rákóczi úti buszmegállók, valamint a járatok megállóba történı betérését illetıen és a 
következı ülésen adjon tájékoztatást a testületnek az ezzel kapcsolatban tett intézkedésérıl. 
 
5./ Étkezési térítési díjak megállapítása. 
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Maczó Jánosné  körjegyzı: 
A képviselı-testületnek joga van a rezsiköltséget átvállalni. Korábban is ezt tette és javasolja, hogy 
ezt a gyakorlatot folytassa továbbra is. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Az ételmaradék díja benne maradhat-e a rendeletben ? 
Eddig nem volt ilyen százalékos megállapítás a rezsiköltség és a nyersanyagnorma vonatkozásában. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A törvény azt írja elı, hogy egyforma rezsit lehet mindenütt számolni, egyformának kell lennie a 
rezsinek. 
 
Kis József polgármester: 
Az eddigi árakhoz képest ez a szülık számára minimális változást eredményez. 



 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
A rezsiköltség átvállalása a képviselı-testülettıl függ. Meggondolásra javasolja, hogy egy kisebb 
mértékő rezsit vállaljon át az önkormányzat, mert nehogy úgy járjunk mint a szemétszállítási díjnál, 
hogy ha emelés lesz az árakban, akkor vállaljuk át majd a nagyobb részt. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Véleménye szerint ez nem volna igazságos, mert aki kiegészítı családi pótlékban részesül, annak az 
állam átvállalja az étkeztetést, aki viszont nem részesül ilyen támogatásban, annak sokat kell 
fizetnie. 
 
dr. Zimonyi Károlyné a gombai Napköziotthonos Óvoda vezetıje: 
Az óvodában a 100 gyerek közül 40 részesül ilyen támogatásban. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Véleménye szerint 60 és 40 % legyen megállapítva, 60 % nyersanyag norma és a 40 % 
rezsiköltséget pedig az önkormányzat vállalja át. 
 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Javasolja, hogy a 6.§., ami az ételmaradék díjára vonatkozik maradjon ki a rendeletbıl. 
 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a javasolt módosításokkal kerüljön a rendelet megalkotásra, az 
kézfenntartással szavazza meg. 
 

 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 
 

4/2004. / IV.1./ sz. r e n d e l e t e  
 
 

Az önkormányzat intézményeiben a térítési díjak és az alkalmazott  
élelmezési normák megállapításáról. 

 
 

Gomba Község Önkormányzati képviselı-testülete a módosított 1993. évi III. Törvényben foglaltak 
alapján az intézmények térítési díját, az alkalmazandó napi élelmezési normákat az alábbiak szerint 
fogadja el, illetve állapítja meg. 
 
 
1.§. A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezési intézményi térítési díj 
       Áfa-val együtt: 



 
 
 
     a./ Napközi otthonos óvodában 
 
    tízórai    55.- Ft.  
    Ebéd              194.- Ft. 
    Uzsonna    45.- Ft. 
 
    Egész napi:             294.- Ft. 
 
 
 
     b./ Általános Iskola napközi – otthonban: 
 
    tízórai    60.- Ft. 
    Ebéd              245.- Ft. 
    Uzsonna    50.- Ft. 
 
    Egész napi             355.- Ft. 
 
     c./ Csak ebéd              300.- Ft. 
 
 
2.§. Gyermekétkeztetésnek nem minısülı étkezés intézményi térítési díját / házhoz szállított felnıtt  
       étkezés Áfa-val együtt / 308.- Ft-ban  állapítja meg. 
 
 
3./    A kötelezı étkezık esetében az étkezési térítési díj Áfa-val együtt napi 355.- Ft, melyet  
        csökkent a munkáltató által természetben nyújtott mindenkori támogatási összeg. 
 
 
 

 
22 
 
 

4.§. /1/ A képviselı-testület az élelmezési nyersanyagnormákat az alábbiak szerint állapítja meg : 
 
    a./ Napköziotthonos Óvoda 
 
         a./ tízórai   31.-Ft.        
         b./ ebéd            111.-Ft. 
         c./ uzsonna  26.-Ft. 
         egész napi:            168.-Ft. 
 
 
               b./  Általános Iskola Napközi Otthonba: 
 
          a./ tízórai   34.-Ft. 
          b./ ebéd            140.-Ft. 
          c./ uzsonna  28.-Ft. 
          egész napi            202.-Ft. 
 



               c./ csak ebéd             140.-Ft. 
 
 
5.§. A szállítás költsége ételadagonként:   8.-Ft. 
 
6.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az étkezést igénybe vevı óvodások  
       és  általános iskolai tanulók vonatkozásában a nyersanyag norma megfizetésének 40 %-át 
       átvállalja. 
               
7.§. E rendelet 2004. április 1-én lép hatályba. 
       A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik a helyben szokásos módon. 
 
6./ Alapító okiratok  jóváhagyása. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A Fáy András Általános Iskola Alapító Okiratával kapcsolatban mondja, hogy az integrált oktatás 
TEÁOR számát még nem küldte meg a MÁK. Javasolja, hogy az integrált oktatás is kerüljön bele a 
az alapító okiratba. 
A 16 ponttal kapcsolatban mondja, amely a hatályba léptetéssel foglalkozik, hogy az elsı bekezdést 
hagyjuk ki belıle, mert ugyanazt tartalmazza, mint az alapító okirat elsı része. 
 
Révész György testületi tag: 
Javasolja, hogy a 10./ pontból maradjon ki az, hogy vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A 13./ pontnál kimaradt a 619/2 hrsz-ú ingatlan, ezt is bele kell venni. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Bele kell fogalmazni ebbe a pontba, hogy a 619/2 és 619/3 hrsz-ú ingatlan a közoktatási 
megállapodás alapján használt. A feladat ellátásáról a képviselı-testület rendelkezik a megkötött 
megállapodás értelmében. 
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Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a Fáy András Általános 
Iskola alapító okiratával kapcsolatban, úgy javasolja, hogy térjünk rá a Napköziotthonos Óvoda  
alapító okiratának megtárgyalására. 
 
dr. Zimonyi Károlyné a gombai Napköziotthonos Óvoda vezetıje: 
Az alapító okirat 9./ pontjával kapcsolatban mondja, hogy úgy szerepel, hogy az intézménybe 
felvehetı maximális gyermek létszám 90 fı, ezt ki kell javítani, mert maximálisan 75 fı vehetı fel. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Azért írt bele 90 fıt, mert a férıhely 125 %-ig lehet kihasználni az óvodát. 
 
Révész György testületi tag: 
Véleménye szerint úgy szerepeljen, hogy a felvezetı gyermeklétszám 75 fı és a maximális szó 
kerüljön kihúzásra. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Javasolja, hogy az óvoda alapító okiratának 10./ pontjából is kerüljön kihúzásra, hogy vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 



 
Révész György testületi tag: 
Kérdése, hogy a vagyonnál szerepel-e a most megvásárolt területrész ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A megvásárolt területrész benne szerepel a kettesbe. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Javasolja, hogy mind a két helyrajzi szám kerüljön feltüntetésre az alapító okiratban. 

 
 

Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a napközi otthonos óvoda 
alapító okiratával kapcsolatban, úgy javasolja, hogy az elhangzott javaslatokkal, módosításokkal 
együtt hagyja jóvá a két intézmény alapító okiratát. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

21/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a  
            a Fáy András Általános Iskola, valamint a  Napköziotthonos 
           Óvoda  Alapító Okiratát a javasolt módosításokkal.  j ó v á h a g y j a . 
            
 
           Határid ı:   2004. március  31. 
           Felelıs:       Körjegyzı 
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Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Kérdése a jegyzı asszonyhoz, hogy a kommunális adó és az iparőzési adó módosításával 
kapcsolatos rendeletek megalkotása határidıhöz van-e kötve, mert az ülés elején a  képviselı-
testületnek olyan állásfoglalása volt, hogy amennyiben nem kell a mai ülésen megtárgyalni, akkor 
kerüljön levételre a mai napirendrıl és elızetesen tárgyalja meg a pénzügyi bizottság. Ezt követıen 
kerüljön majd megtárgyalásra a következı ülésen. 
Az állattartási rendelettel kapcsolatban is ez volt a képviselı-testület véleménye. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A rendeletek megalkotása nincs határidıhöz kötve, ezért ha a képviselı-testület úgy ítéli meg, el 
lehet napolni a következı ülésre,bár az adórendeleteket még decemberben meg kellett volna 
hozni,de a betegsége miatt elmaradt. Az állattartási rendeletre pedig a munkánk miatt van szükség. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy az iparőzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról, valamint 
az állattartásról szóló rendelet-tervezeteket a mai ülésen nem tárgyalja. A Pénzügyi Bizottság 
tárgyalja meg elızetesen az adókkal kapcsolatos rendelet-tervezeteket és tegyen javaslatot 
annak mértékére. 
 



Révész György testületi tag: 
A maga részérıl a kommunális adó emelését  a szemétszállítási díj drasztikus emelése miatt nem 
javasolja. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kéri, hogy az elkövetkezendı idıszakban a rendelet-tervezetek elıterjesztésében szerepeljen az is, 
hogy van-e határidı a rendelet megalkotásra, mert akkor a képviselı-testület úgy fog készülni. 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Azért kerültek ide a rendelet-tervezetek a képviselı-testület elé, mert a Közigazgatási Hivatal kérte, 
hogy aki még nem módosította az iparőzési adó, kommunális adó, valamint az állattartási 
rendeletet, 
az készítse el és alkossa meg. 
 
 
Bokros Imre Gomba, Rákóczi út 101.sz. alatti lakos, érdeklıdı állampolgár: 
Az állattartási rendelet-tervezettel kapcsolatban mondja, hogy véleménye szerint vannak benne 
olyan elıírások, amelyek a állattartók részére kivitelezhetetlenek. Úgy érzi, hogy ez a rendelet-
tervezet az EU-s szabványtól lényegesen szigorúbb. 
 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
A képviselı-testület javasolta, hogy az állattartási rendelet-tervezetet a falugazdász is 
véleményezze. Javasolja Bokros úrnak, hogy a felvetéseit beszélje meg a falugazdásszal,illetve dr. 
Zimonyi Károly állatorvossal. Ezt követıen pedig  írásban adja be a képviselı-testülethez az ezzel 
kapcsolatos észrevételeit.  
 
 
  
Tóth József testületi tag: 
A maga részérıl közmeghallgatás összehívását javasolja az állattartási rendelettel kapcsolatban. 
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Bokros Imre Gomba, Rákóczi út 101. sz. alatti lakos, érdeklıdı állampolgár: 
Az a kérése a képviselı-testülethez, hogy olyan döntést hozzon, amelyek nem szigorúbban az EU-s 
normáknál. 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Ezt a napirendi pontot lezárja. 
 
 
7./ Közoktatási intézmények kötelezı eszköz és felszerelési jegyzékében foglaltak átütemezése. 
 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a 2007 évre tervezett összeg azért 1.560.000.-Ft, mert ide 
tették be a nyelvi labort, ami 1.000.000.-Ft. 
Amennyiben kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a kötelezı eszköz és felszerelési 
jegyzékben foglaltak átütemezésével és az összegekkel kapcsolatban, úgy javasolja azt elfogadásra. 
 



 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

22/2004. / III. 31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h  a t á r o z a t  

 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete – tekintettel 
          arra, hogy a kötelezı eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak 
          teljesítése a Fáy András Általános Iskola vonatkozásában nem 
                               valósult meg 2003. augusztus 31-ig, - az oktatási intézmények 
          kötelezı eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésének 
          határidejét az alábbiak szerint módosítja 2008-ig az alábbiak szerint: 
 
          Intézmény:  2004. 2005.     2006.     2007.      2008. 
                      Ezer  Ft-ban.           
         --------------------------------------------------------------------------------   
         Fáy András Általános                   402         416      1560       357 
                                 Iskola 
 
 
         Határidı:  folyamatos, illetve 2008. augusztus 31. 
         Felelıs:      Polgármester 
 
 
 
8./  Köztisztviselık  teljesítmény értékelése. 
 
 
 
 

26 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
 
Két éve hozott a képviselı-testület határozatot a köztisztviselık teljesítmény értékelésével  
kapcsolatban. A feladatokat két évente meg kell határozni, ezért került most ismét a képviselı-
testület elé. 
 
 
Révész György testületi tag: 
Javasolja, hogy a 18-as pont kerüljön kiegészítésre az informatikai önképzéssel. Ez a pont tehát úgy 
szóljon, hogy „ folyamatos önképzés, különös tekintettel a szakmai továbbképzéseken való 
részvételre és az informatikai önképzésre”. 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a köztisztviselık teljesítmény 
értékelésével kapcsolatban, úgy javasolja annak elfogadását és a határozat meghozatalát. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 



 
 

23/2004. / III. 31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
           köztisztviselık munkateljesítményének értékeléséhez, az 
           alábbi kiemelt célokat határozza meg a Ktv. 34.§. /3/  
           bekezdése alapján. 
 
 
           1./ Az Országgyőlési, Önkormányzati és EU-s képviselı választások 
                törvényes, szakszerő, pontos megszervezése, elıkészítése, 
                lebonyolítása, az azzal kapcsolatos feladatok, jelentési 
                kötelezettségek kellı idıben történı végrehajtása. 
 
           2./ Az éves tervben elfogadott, vagy év közben elhatározott 
                fejlesztési, beruházási, felújítási feladatok megszervezése, 
     a végrehajtáshoz szükséges bonyolítások végzése, az azokkal 
     kapcsolatos feladatok idıbeni és szakszerő megszervezése. 
 
           3./A községet érintı pályázati lehetıségek felkutatása és az azokon 
                való eredményes részvétel érdekében a szükséges munka elvégzése. 
 
           4./ A 3./ pontban meghatározott munka a pályázatok elıkészítése, a 
                szükséges igazolások idıbeni beszerzése, a pályázatok szakszerő 
                                      elıkészítése és határidıre történı továbbítása. 
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           5./ A beérkezı számlákon lévı – fizetési – teljesítési határidık 
                pontos, figyelmes betartása, annak érdekében, hogy késedelmi 
     kamat felszámításra ne kerüljön sor. 
 
           6./ Folyamatos gazdasági elemzı munka, ez által az esetleges  
     hiányosságok idıbeni megszüntetése, a szükséges intézkedésekre 
     való figyelem felhívás, illetve az indokolt intézkedések megtétele, 
                vagy az illetékes felé az intézkedésre javaslat tétel. 
 
            7./ Pontos, határidıre történı adatszolgáltatás alapját képezı  
                 nyilvántartások folyamatos, naprakész vezetése. 
 
            8./ Racionális gazdálkodás az önkormányzat számláján lévı 
      pénzeszközökkel. 
 
            9./ A képviselı-testület elé pontos, színvonalas anyagok készítése, 
      melybıl a testület naprakész információval tud rendelkezni. 
 
           10./ Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos adatközlési 
                                       kötelezettség pontos, határidıre történı biztosítása. 



 
 

           11./ Valamennyi szakterületrıl szükséges jelentések, adatszolgáltatások 
           határidıre történı pontos teljesítése. 
 
                      12./ Lehetıség szerint határidı meghosszabbítás ne forduljon elı, sıt 
          az ügyintézést a gyorsaság, szakszerőség és pontosság jellemezze. 
 
            13./ Az ügyfélbarát szolgáltató közigazgatásra való fokozatos és folyama- 
          tos törekvés valamennyi önkormányzati dolgozótól. Ezen belül az 
          ügyfelek pontos tájékoztatása, útbaigazítása, udvarias kulturált 
          ügyintézés. 
 
            14./ Az esküvık mind színvonalasabb megrendezése, megszervezése és 
                                           ha lehetıség van rá mindez egyénre szabottan. 
 
            15./ A helyi újság szerkesztıi részére a folyamatos és rendszeres adat- 
          szolgáltatás, ami a hivatali titoktartást és az ügyfelek érdekét nem 
          sérti. 
 
            16./ Folyamatos segítségnyújtás a civil szervezıdéseknek, a velük való 
          jó együttmőködés továbbfejlesztése. 
 
            17./ A véradások megszervezésében való részvétel, a tüdıszőréseken 
                                          való hatékony közremőködés. 
 
   18./ Folyamatos önképzés, különös tekintettel a szakmai továbbképzéseken 
          való részvételre és az informatikai önképzésre. 
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                          19./ Valamennyi dolgozó tekintetében a munkavégzéshez szükséges 
           jogszabályok folyamatos tanulmányozása, és azok ismeretének 
           naprakészsége. Az önkormányzat által a munka eredményesebb 
           és szakszerőbb végzése érdekében biztosított szakmai folyóiratok, 
           szakkönyvek tanulmányozása, az ismeretek állandó bıvítése, 
           fejlesztése annak érdekében, hogy a mindenkori követelményeknek 
           megfelelı munkavégzés tudjon megvalósulni, megfelelı  
           felkészültségő dolgozók által. 
 
           Határidı:  folyamatos, illetve az éves munkaértékelés 
        idıpontja. 
     
           Felelıs:      körjegyzı 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy térjünk vissza az 1./ napirendi pont tárgyalására, miután 
idıközben már megérkezett a polgármester úr is. Felkéri, hogy adja meg tájékoztatóját a képviselı-
testületnek. 
 
 
Kis József polgármester: 



Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy gyakorlatilag a holnapi napon végleges állapotban elkészül 
a SAPARD pályázat anyag, mely a gombai patak és a kutyalaposi csatorna élıvíz rehabilitációjára 
és a hozzá kapcsolódó beruházásra vonatkozik. 
A pályázat összköltsége bruttó 25.535.710.-Ft, a 25 % szüksége önerı bruttó 6.383.930.-Ft, így a 
pályázott összeg 19.151.780.-Ft. 
Kéri a képviselı-testületet, hogy a pályázat benyújtását és a szükséges önerı biztosítását határozza 
el. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

24/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete SAPARD 
           pályázat benyújtását határozza el a Gomba-i patak és  
           „Kutyalapos”-i csatorna élıvíz rehabilitáció és a hozzá kapcsolódó 
           beruházás tárgyában. 
           A pályázat összköltsége:  bruttó     25.535.710.-Ft. 
           A szükséges önerı 25 %: bruttó       6.383.930.-Ft, mely 
           összeget hitel felvételével biztosítja. 
 
           Határid ı:  2004. március  31. 
           Felelıs:      polgármester 
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Kis József polgármester: 
Lehetıség van a Belügyminisztériumhoz pályázatot benyújtani a SAPARD támogatás saját 
forrásrészének biztosításához felvett hitel részbeni kiváltásához. A saját forrásrészünk a SAPARD 
támogatásnál 6.383.930.-Ft, és ennek 40 %-át , azaz 2.553.572.-Ft-ot kaphatjuk meg pályázat útján. 
Ezzel kapcsolatban kéri a képviselı-testület döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete pályázat 
            benyújtását határozza el a Belügyminisztériumhoz a SAPARD 
            támogatás saját forrásrészének biztosításához felvett hitel 
            részbeni kiváltásához. 
   
            A pályázat hitellel biztosított önereje:  6.383.930.-Ft. 
            A pályázott összeg   40  %:                   2.553.572.-Ft. 
 
            Határid ı:  2004. március 31.         Felelıs:   polgármester 
 
 

 



Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a melegítı-konyha kialakításával kapcsolatos 896.241.-Ft 
összegő többletköltséget a testület Révész György tartózkodásával elfogadta. Erdélyi Zsolt 
képviselıt nem tudta elérni. Kéri a képviselı-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a költség 
250.000.-Ft-al megnövekedjék. Ennek az az oka – bár az átalakítás kezdetekor İ tette azt a 
javaslatot, hogy a meglévı fénycsı armatúrák kerüljenek felszerelésre – hogy többen 
észrevételezték, hogy  ezek a régi armatúrák nem illenek oda, újakat kellene felszerelni. Ezért 
intézkedett a kivitelezı felé, hogy újakat vegyenek. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Ezt a költséget akkor kivetettük a kivitelezı költségvetésébıl. Ha akkor bent hagyjuk, akkor most 
nem kellene újból dönteni. 
 
Tóth József testületi tag: 
Kérdése, hogy mennyibe került összesen a munka ? 
 
Kis József polgármester: 
Még nem tudjuk pontosan, az összesítés most van folyamatban. Azt tudja, hogy 896.241.-Ft 
pluszköltség van. 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
A 250.000.-Ft-ot soknak tartja a lámpákra. Meg kell nézni, hogy a szerzıdés mirıl szól. 
 
Tóth József testületi tag: 
Két szerelést vállalt a kivitelezı és most három van. 
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Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
A polgármester úr tájékoztatása szerint az eredeti összeget nem érinti a 250.000.-Ft, így nincs mirıl 
határozni. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Csak a 896.241.-Ft-ról határoztunk a telefonos megbeszéléskor. 
 
Tóth József testületi tag: 
A telefonos döntéseknek nem híve, İ inkább eljön  egy rendkívüli ülésre.  
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Kéri a képviselı-testületet, hogy hozzon határozatot  melegítı-konyha kialakításával kapcsolatos 
eredeti  költség 896.241.-Ft-os megnövekedésével kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
26/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

h a t á r o z a t  
 

            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
            a melegítı-konyha kialakításával kapcsolatban  
            meghatározott eredeti költségvetési összeget 896.241.-Ft-al 
            m e g e m e l i. 



 
            Határid ı:  2004. március 31. 
            Felelıs:      polgármester 
 
 
dr. Zimonyi  Károlyné óvódavezetı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a kivitelezı az óvoda főtésének javításával kapcsolatban 
tett felajánlásának eleget tett, a munkát elvégezte. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Javasolja, hogy a képviselı-testület köszönje meg Török Zoltánnak az óvodában végzett 
tevékenységét. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
            köszönetét fejezi ki Török Zoltán vállalkozónak a 
            napközi otthonos óvoda főtésének javításával  
            kapcsolatban tett tevékenységéért. 
 
            Határid ı:    azonnal 
            Felelıs:        polgármester 
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Kis József polgármester: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy két útépítéses árajánlat érkezett. A multimagos módszer a 
Szemere Huba és Patay József utcákban nem alkalmazható, mert az utcák szők ív és keresztmetszeti 
adottságai miatt az általuk üzemeltetett gépláncok nagy méreteik miatt nem férnek be az utcákba.   
Miután azonban ezzel a technológiával nem oldható meg, így marad a meleg aszfaltos módszer. 
A STRABAG  Rt. árajánlata  kátyúzás utáni burkolat felújítási munkák kivitelezésére 890.-Ft/m2 + 
Áfa. A kátyúzási munkákra pedig 5.300.-Ft/m2 + Áfa. 
A Penta Kft. kátyúzási árajánlat 4.531.-Ft + Áfa, majdnem 1.000.-Ft-al olcsóbban kátyúznak, mint a 
Strabag. Mind a két cég saját aszfaltkeverıvel rendelkezik, mégis ilyen különbség van a kettı 
között. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
A nagykátai céget nem kérdeztük meg ? Határozott kérése volt, hogy legalább az útépítésnél ne 
kettı árajánlat kerüljön beszerzésre, hanem legalább hét. Miért csak ez a két árajánlat van megint. 
 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Határozzunk róla, hogy három árajánlat kerüljön beszerzésre. 
 
Kis József polgármester: 
Nem arról van szó, hogy csak ez a két árajánlat kerül beszerzésre, többet is fog bekérni, de még 
nem indultak el a keverık.  
A Penta Kft. aszfaltozási árajánlata 3.308.000.-Ft + Áfa. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Az a javaslata, hogy ezt a következı testületi ülésre halasszuk el. 
 



Szegedi Csaba testületi tag: 
A következı ülésre kérjük be a többi árajánlatot. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a következı testületi ülésre a polgármester kérjen be több árajánlatot  
a kátyúzási és aszfaltozási munkák elvégzésére vonatkozóan.  
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a szeméttelep elıtt elkészült az árok, így a telep ırzése 
megszüntetésre kerül a holnapi naptól. Van még bizonyos mozgás, de már lecsökkent a szállítás. 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a Sza.Ki Bt-t  megbízta Szıke András a beton törmelék 
elszállításával kapcsolatban, mely az idıjárástól függıen kerül megvalósításra. 
A futball pályára is ez vonatkozik.  
A vákuumgépház zajos mőködésére vonatkozóan a vizsgálat megtörtént, a megállapítás szerint nem 
lépi túl a megengedett határértéket. 
A bőz vizsgálatával kapcsolatban mondja, hogy április 6.-án lesz megbeszélés a kivitelezıvel, tehát 
ez még nem történt meg, de napirenden van. 
 
Több haszonbérlı fordult kérelemmel az önkormányzathoz, hogy szeretnék ha a testület a bérleti 
díjat megállapítaná. A maga részérıl 1,30 Ft/m2 bérleti díj megállapítását javasolja a testületnek. 
 
Tóth József testületi tag: 
Csak olyan kérelmek vannak bent, akik már mővelik a területet ? 

32 
Tasi Péter testületi tag: 
Mekkora összegrıl van szó ? 
 
Kis József polgármester: 
Az összeg nem nagy, de a földet mővelık szeretnék már a bérleti díjat tudni. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Április hónapban ülésezik a Pénzügyi Bizottság, véleménye szerint oda kell vinni a kérelmeket és 
ott majd eldöntik az árat. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg az áprilisi ülésén a haszonbérleti 
díjakat és tegyen javaslatot  az összegre vonatkozóan. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Ügyrendi megjegyzése van a vendégek meghívásával kapcsolatban, véleménye szerint ezt ugyanis 
másképpen kellene megoldani. Fontos kérdéseket kellene megbeszélni, és arra kevés idı marad. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök:    
Aki egyetért azzal, hogy a testületi ülések elıbb kezdıdjenek és a vendégek egy órával késıbb 
jöjjenek, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, 5 ellenvéleménnyel, 1 
tartózkodással nem értett egyet a testületi ülések kezdési idıpontjának és a vendégek 
meghívásával kapcsolatban tett javaslattal. 
 
Révész György testületi tag: 
A vákuum gépház hangjának erıssége nem egyforma, van amikor igen hangos. Kérdése, hogy kik 
végezték a vizsgálatot ? Ezt azért kérdezi, mert egy lakos, aki személyesen érintett, eljárt ez ügyben 
és a válaszlevelet is megmutatta neki, ami nem egyezik az elmondottakkal. 



 
Már többször kérte, hogy  az A.D.U Építész Iroda küldje meg az önkormányzati rendelettel 
jóváhagyott rendezési tervet, ugyanis ha megküldené, akkor valamennyi önkormányzati rendelet 
számítógépen lehetne. Ezt azonban még a mai napig nem kapta meg. Erre vonatkozóan kéri a 
határozat hozatalt. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta:  
 

28/2004./III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri az 
           A.D.U Építész Irodát, hogy az önkormányzat megrendelésére 
           készült településrendezési terv és építési szabályzat 2003. 
           január 28.-án beterjesztett, megtárgyalt és módosításokkal el- 
           fogadott szövegét – az Irodát a képviselı testületi ülésen 
           képviselı Gajdos István ígéretének megfelelıen – egységes 
           szerkezetben, az abban szereplı térképek digitális változatával 
           kiegészítve bocsássa az önkormányzat rendelkezésére. 
 
           Határid ı: 2004. március 31           Felelıs:     Körjegyzı 
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Szegedi Csaba testületi tag: 
Benyújtott egy írásos hozzászólást a mai ülésre. Kéri, hogy ezen menjen végig a képviselı-testület. 
A Nagy-Szurdiki járdával kapcsolatban már többször kért intézkedést, az a mai napig nem történt 
meg. Ezért kéri határozatba foglalni, hogy a végrehajtásról a következı ülésen a polgármester 
számoljon be az egy ügyben tett intézkedésérıl. Legyen dokumentálva írásban hogy mikor, hol és 
milyen intézkedést tett. Mi a polgármester javaslata arra vonatkozóan, hogy ilyen kérdések ne 
kerüljenek ide. 

 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

29/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete utasítja a 
            polgármestert, hogy a következı ülésen számoljon be a  
            Nagy-Szurdik-i járdával kapcsolatban tett intézkedésérıl, 
            írásban dokumentálva, hogy mikor, hol és milyen intézkedést 
            tett ezzel kapcsolatban. 
 
            Határid ı:  2004. április  28. 
            Felelıs:      polgármester 
  
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A „Tündérlépcsı”-nél végzett munkákkal kapcsolatban van kifogása, de a legjobb tudomása szerint 
az grátisz volt. Így  hogyan kerül a vagyonba bevételre. Véleménye szerint nem jó ilyet a vagyonba 
bevenni. 
 



A SAPARD pályázattal kapcsolatban mondja, hogy az elmúlt testületi döntés értelmében már 4 
pályázatnak kellett volna elkészülnie, jelenleg azonban csak kettırıl hallottunk. Mi ennek az oka ? 
 
Kis József polgármester: 
A pályázatokhoz különbözı vizsgálatokra is szükség van, melyek igen sok idıt vesznek igénybe. 
Emiatt csúszott a pályázat író a pályázat elkészítésével. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Kérdése, hogy mikorra készül el a pályázat ? 
 
Kis József polgármester: 
Április végéig készül el. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Az a megállapítása, hogy feleslegesen vannak a határozatok hozva, ha azok nincsenek betartva. 
 
Kérdése, hogy mi van a Felsıfarkasd-i épület tetejével ? 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A bizottság kint volt a helyszínen, ahol jelen volt a polgármester és Tóth József képviselı is és az 
nyert megállapítást, hogy valamikor voltak ugyan cserepek kicserélve, de az elmúlt hónapokban 
nem. 
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Vannak törött cserepek, melyeket ki kell cserélni, ennek a nyoma látszik az épületen is, mert beázik. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Ki kell mondani, hogy a cserép megigazítása nem történt meg. 
 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Véleménye szerint az ilyen dolgokról konkrétan meg kell gyızıdni, vagy ha nem, akkor azt kell 
mondani, hogy nincs információ. 
 
Továbbra is várja a Bényei Önkormányzattal történt korábbi „szemételszámolás” írásbeli 
megállapodását, illetve az akkor meghozott határozatot. Az ezzel kapcsolatban benyújtott írásbeli 
kérdésére a mai napig sem kapott választ. 
 
Kis József polgármester: 
Ez  még nem történt meg.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2004. / III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete utasítja 
            a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre terjessze 
            a testület elé a Bényei Önkormányzattal történt korábbi 
            „szemételszámolás” írásbeli megállapodását, illetve az akkor 
            meghozott határozatot. 
 
            Határid ı:   2004. április  28. 



            Felelıs:       polgármester 
 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Az elızı testületi ülésen szó volt arról, hogy a jegyzı asszony utánanéz, hogy amennyiben a Tápió-
Hajta Vízgazdálkodási Társulattal közösen pályázunk a SAPARD pályázatra, akkor is szükség van-
e közbeszerzési eljárás kiírására ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az önkormányzat  nem nyújthat be pályázatot közösen a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulattal, 
csak önállóan adhatjuk be. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Többször kérte a vállalkozók listáját, amirıl a lakosságot értesíteni szeretnék. Most ismét megteszi. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Elnézést kér, ha még nem juttatta el az ügyintézı a listát. A lista készen van, intézkedni fog annak 
eljuttatásáról. 
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Kis József polgármester: 
Szegedi Csaba által benyújtott írásos kérdések elsı pontjára válaszolva mondja, hogy az illegálisan 
lerakott szemetet felmérte, illetve szemrevételezte, hogy hol és mennyi van. Ezt követıen 
intézkedett Ledniczki Tibor felé a szemét összeszedését illetıen. Ebben a munkában Bálint Gábor 
körzeti megbízott is segített. Sajnos azt tapasztalta, hogy a szemét összeszedése óta újabb 
szemétlerakások keletkeztek. 
 

 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Az a javaslata, hogy mivel még mindig elég sok illegálisan lerakott szemét van, legyen ismételten 
felmérve és a felmérés eredménye írásba foglalva. A megszüntetésre pedig kerüljön árajánlat 
beszerzésre. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Az illegális szemét elszállításához adjon segítséget az önkormányzat. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Volt olyan megállapítás, hogy nem új illegális szemétkupacok vannak, hanem néhány helyen a 
régiek, melyek nem lettek összeszedve. Úgy gondolja, hogy Lehota Vilmos képviselı javaslata 
alapján elvisznek majd minden szemetet és ezt követıen lehet majd meglátni, hogy mennyi az 
újonnan lerakott szemét. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A kátyúzásra 350.000.-Ft elıleget fizettünk. Hogyan áll ez a dolog, mert szinte minden utca ki van 
kátyúsodva. 
 
Kis József polgármester: 
Igen, 350.000.-Ft elıleget fizettünk ki. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Honnan tudjuk, hogy melyek azok a kátyúk, amelyek már egyszer meg voltak csinálva. Nehogy 



most azokat csináltassuk meg, amire garancia van. Szeretné a listát látni, hogy melyeket kell 
elvégeztetni garanciális munkába. 
Ezt kéri határozatba foglalni. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény néllkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2004. / III. 31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete utasítja 
          a polgármestert, hogy a következı ülésre készüljön  egy 
          lista arra vonatkozóan, hogy melyek azok az utcák, ahol a 
          kátyúzást garanciális munkában  kell elvégezni. 
 
          Határidı:  2004. április  28. 
          Felelıs:      polgármester 
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Szegedi Csaba testületi tag: 
Kérdése, hogy a pályára vannak-e ajánlatok ? 
 
Kis József polgármester: 
A Sza.Ki Bt-vel meg van beszélve, hogy ha az idı engedi, elvégzik a szükséges gépi munkát ahhoz, 
hogy a pálya használható legyen.  Ezt követıen Tóth Sándor képviselı pedig befüvesíti. 
 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Arról döntöttünk, hogy az egész kert rendbe lesz téve. Most pedig arról nem hallottunk. 
 
Kis József polgármester: 
Az aktív korúak rendszeres szociális segélyben részesülık egész télen szinte nem csináltak semmit, 
ezért a szükséges munkákat İk fogják elvégezni. Ez már közölve lett velük. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Nem errıl volt szó. Én csak azt próbálom számon kérni, amit a polgármester úr mondott korábban. 
Ugyanis arról volt szó, hogy terv kell hozzá. 
 
Kis József polgármester: 
Ha elhatározzuk a feladatot, akkor pénzt is kell hozzá rendelni. Ez eddig még nem történt meg. Ha 
most az a feladat, hogy a park kialakításához milyen összeg kell, akkor a következı ülésre hozni 
fogja a tervet és a megvalósításhoz szükséges költségvetést. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Hogyan fogjuk júniusban birtokba venni ezt a területet, ha még csak most tervezzük. Valaki azt 
gondolta, hogy ez pénz nélkül valósul meg ? 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Az elmondottak alapján árajánlat nem lett bekérve. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 



Van olyan elképzelés, hogy ez késıbb valósuljon meg ? 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Már a nem létezı pénzeket is elköltöttük, ezért İ ebben nem fog dönteni. Az viszont igaz, hogy a 
Lehota képviselı terve mellé nem rendeltünk pénzt. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
A Lehota képviselı javaslatát mindenki elfogadta annak idején, arra kell a költségvetés. 
 
Révész György testületi tag: 
Tavaly valóban komplett elképzelést láttunk, de határozatot csak a futballpálya kialakításáról 
hoztunk a többirıl nem. 
Benne vagyok, hogy csináljuk meg azt amirıl szó volt, de hogy milliós megoldás legyen, abba nem 
vagyok benne. A nagyobb beruházást nem támogatom. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Javasolja, hogy a park kialakítására kerüljön részletes árajánlat bekérésre. 
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Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Az elhangzottak alapján a feladat az, hogy a Lehota képviselı látványterve alapján részletes 
árajánlatot kell bekérni. Aki ezzel egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

32/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
           határozott, hogy Lehota Vilmos képviselı látványterve 
           alapján kerüljön részletes árajánlat beszerzésre a park 
           kialakítását illetıen. 
 
           Határid ı:  2004. március 31. 
           Felelıs:      polgármester 
 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kérdése, hogy Bajkai Istvánnal van-e szerzıdés arra vonatkozóan, hogy tovább maradhatunk ? 
 
Kis József polgármester: 
Igen, van a Bajkai Istvánnal szerzıdés. A végleges átadás-átvételi szerzıdésben 2004. május 1-i 
határidı szerepel, de mivel a június 13.-i UNIO-s választás II. sz. szavazóköre ott lett meghatározva 
és azon már nem tudunk változtatni, így határidı módosítást kértünk. A gondot az új tulajdonos 
megértette és a szerzıdés értelmében mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül július 1-ig maradhatunk. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Az a javaslata, hogy az elkészült és aláírt szerzıdést lássa a bizottság. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 



A szökıkút nem javítható ?  
Szeretné látni a „Böbe” bolt helyével kapcsolatos statikai véleményt.  
A Vidra úr ígéretét számon kell kérni, hogy adja írásba amiket kértünk és amit İ megigért. 
A szemétbánya ırzése hogyan áll ?  
Miután a „mozi” épületre  szükségünk lesz, a felmondás megtörtént-e ? 
 
Kis József polgármester: 
Holnap fogjuk a felmondást elküldeni a bérlı részére július 1-re, ugyanis a felmondási idı három 
hónap. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Mikor lesz a felújítás a mozinál, ha nekünk a kastélyból június 30.-án ki kell költözni és a három 
hónapos felmondási idı pedig július 1-re szól. 
Kéri a költözés és a felújítás ütemtervét. Erre vonatkozóan határozat meghozatalt javasol. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

33/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
            határozott, hogy a „mozi” épület felújítására, valamint a 
            Patay kastélyból történı kiköltözésre készüljön ütemterv, 
                                  mely kerüljön a képviselı-testület elé elıterjesztésre. 
 
            Határid ı:  2004. március 31. 
            Felelıs:      polgármester 
             
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A szemétgyőjtık hogyan állnak, megtörtént-e a felmérés, hogy hová kell. Milyen árajánlat van rá és 
mikor lesz megrendelve ? 
 
Kis József polgármester: 
A Sza.Ki Bt-vel közösen az április 28-i ülésre megtörténik a felmérés, hogy hová és mennyi 
szemétgyőjtıre van szükség. Erre vonatkozóan árajánlat is fog készülni. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Javasolja ezt határozatba foglalni. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  



 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
           határozott, hogy a következı ülésre kerüljön felmérésre, 
           hogy hová és mennyi szemétgyőjtıre van szükség és erre 
           vonatkozóan az árajánlat is kerüljön beszerzésre. 
 
           Határid ı:  2004. április  28. 
           Felelıs:      polgármester 
           
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A következı ülésre – április 28-ig – szeretné a könyvtár  részletes leltárát látni. Ezt már korábban is 
kértem, de amit kaptam az nem részletes leltár.  
Ezt kérem határozatba foglalni. 
Kérem továbbá a 2003. évi rendezvények elszámolását úgy, hogy rendezvényenként volt-e és ha 
volt mennyi bevétel és mennyi volt a kiadás. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
35/2004./III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  

h a t á r o z a t  
 

           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
           határozott, hogy a következı  ülésre   a mővelıdési ház vezetıje 
                                 a könyvtárra vonatkozó részletes leltárat terjessze a  
            a képviselı-testület elé. 
 
           Határid ı:  2004. április  28. 
           Felelıs:      Mővelıdési Ház igazgatója 
 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kéri a Mővelıdési Háznál lévı zászló kicserélését, mert a jelenlegi egy szégyenfolt azon az 
intézményen. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Az EU-s zászlóval foglalkozzunk-e ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Kell majd vele foglalkozni, mert úgy tudja, hogy a jelenlegi két zászló mellé harmadiknak az  
UNIOS zászlót is ki kell tenni, de konkrét iránymutatást erre még nem kaptunk. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Javasolja, hogy kerüljön árajánlat bekérésre a UNIOS zászló beszerzésével kapcsolatban. Ezt a 
következı ülésre a jegyzı asszony szerezze be. 
 
Javasolja, hogy a tiszteletdíjakkal kapcsolatos kérdések a következı ülésen kerüljenek 
megtárgyalásra, napirendként a kérdések-felvetések elıtt. 
Erre vonatkozóan kéri a képviselı-testület döntését. 
 



Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

36/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
            határozott, hogy az április 28.-i ülésen külön napirendi 
            pontként fogja megtárgyalni a képviselık tiszteletdíjával 
                                  kapcsolatos kérdéseket. 
 
            Határid ı:   2004. április 28. 
            Felelıs:       polgármester 
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Szegedi Csaba testületi tag: 
A MOL Rt. fúrási adatairól szeretne bıvebbet tudni, ezért kéri, hogy a rendelkezésre álló 
információról kapjon a testület a következı ülésre írásos tájékoztatót. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı Testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a következı ülésre készüljön írásos elıterjesztés a MOL Rt. 
kutatófúrásaival kapcsolatban. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kérdése, hogy a szemetes konténerekkel mi van ? 
Bálint István vállalkozása hogyan áll ? 
 
Kis József polgármester: 
Ismeretei alapján a Környezetvédelmi Hivatal hiánypótlásra szólította fel Bálint Istvánt, aki a 
felszólításnak nem tett eleget, azt nem teljesítette. A jelenlegi ismeretei alapján nem lesz tejüzem. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Az óvoda bıvítésével kapcsolatban javasolja, hogy az eredeti elképzeléstıl eltérıen 5 csoportszoba 
kerüljön megtervezésre. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Aki egyetért azzal, hogy az óvodában 5 csoportszoba kerüljön megtervezésre, az szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
           határozott, hogy az eredeti elképzeléstıl eltérıen az 
           óvodában 5 csoportszoba kerüljön megterveztetésre. 
 
           Határid ı:  2004. március 31. 
           Felelıs:      polgármester 
 



Tóth Sándor testületi tag: 
Ha jól érti, akkor az óvoda bıvítés megvalósítása elıbbre kerül ? 
 
Révész György testületi tag: 
Úgy gondolta, hogy 2 csoportszoba bıvítés lesz, a megszőnésrıl nem hallott. 15.000.000.-Ft-ot 
fogadtunk el úgy, hogy ameddig elég a bıvítésre ez a pénz, addig eljutunk és amikor elfogy 
abbahagyjuk. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Javasolja, hogy az óvoda bıvítésének áttervezésével a húsvét utáni rendkívüli ülésen foglalkozzunk. 
 
Révész György testületi tag: 
A konyhai eszközök elkeltek-e már ? Azért kérdezi, mert az úttörı csapatnak szüksége volna 1 db. 
gázzsámolyra, valamint alumínium edényre is. 
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Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselı-testület döntését. 
 
 

 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
            határozott, hogy a központi konyha megszőnése következ- 
            tében feleslegessé vált eszközök és felszerelések közül 
            1 db. gázzsámolyt, valamint a még részükre szükséges 
            alumínium edényt az úttörıcsapatnak térítésmentesen 
            átad. 
 
            Határid ı:  2004. március  31. 
            Felelıs:      körjegyzı 
 
Révész György testületi tag: 
A 19/2004. számú önkormányzati rendelet 13.§-a az évi lomtalanításról rendelkezik. Javasolja, 
hogy ebben az évben is kerüljön megszervezésre. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
A maga részérıl is javasolja, hogy legyen lomtalanítási akció és kerüljön meghirdetésre a lakosság 
részére. 
 
Kis József polgármester: 
A maga részérıl április 17-ét, szombatot javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a lomtalanítási akció 2004. április 17.-re /szombatra/ kerüljön 
megszervezésre és kihirdetésre a lakosságnak. 
             



  
Szegedi Csaba testületi tag: 
A maga részérıl a futballpálya kialakítását is fontosnak tartja, javasolja, hogy erre vonatkozóan is 
hozzon határozatot a képviselı testület. 
 
   
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
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39/2004./III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
            határozott, hogy a futballpálya kialakításával kapcsolatban 
            a szükséges intézkedések kerüljenek megtételre. 
 
                                 Határid ı:  2004. március 31.        
                                 Felelıs:  Polgármester   
    
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A képviselı-testület a tavalyi évben vállalt át összeget a lakosság által fizetendı szennyvíz díjából. 
Amikor a decemberi ülésen a 2004. évi csatornadíj megállapításra került, a kedvezményrıl nem 
döntött a képviselı-testület. Ezért kéri, hogy hozza meg ebben a kérdésben is a döntését. 
 
Révész György testületi tag: 
A kérdés tehát az, hogy megemeljük-e a csatornahasználati díj összegét, vagy marad a jelenlegi és 
akkor az önkormányzat egy bizonyos összeget átvállal. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a lakosság által 
fizetendı csatornadíj összegéhez, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
          

40/2004. /III. 31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
           határozott, hogy a lakosság által fizetendı csatorna használati 
           díjhoz nem nyújt támogatást, nem vállal át összeget erre 
           vonatkozóan. 
 
                      Határid ı: 2004. március 31. 



           Felelıs:     körjegyzı 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Kéri a képviselı-testület döntését a régi gépkocsi ügyében, ugyanis a biztosítás díját be kellene 
fizetni, mely negyed évre 15.000.-Ft. Ha úgy dönt a képviselı-testület, hogy értékesíti a gépkocsit, 
akkor abban kell intézkedni, ha pedig úgy dönt, hogy maradjon meg, akkor ki kell vonatni a  
forgalomból, hogy ne merüljenek fel költségek a fenntartásával kapcsolatban. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
A maga részérıl a gépkocsi értékesítését javasolja. 
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Kis József polgármester: 
Javasolja, hogy Tóth Sándor képviselı végezze el a gépkocsival kapcsolatban az állapot felmérést, 
mielıtt az értékesítésre kerülne. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
  

 
41/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  

h a t á r o z a t  
 

            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
            úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát 
                                  képezı Skoda Pick – Up gépkocsi kerüljön értékesítésre. 
            Az értékesítést  megelızıen azonban kerüljön sor a 
            gépkocsi állapot felmérésére. 
 
            Határid ı:  2004. március 31. 
            Felelıs:      polgármester, körjegyzı 
             
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Surmanné Nagy Krisztina védını nyújtott be kérelmet arra 
vonatkozóan, hogy az általa bérelt Gomba, Kossuth téri lakás helyett adja bérbe részére a Rózsa F. 
u.10. szám alatti, üresen álló önkormányzati ingatlant. Kérelmét azzal indokolja, hogy annak 
ellenére, hogy több felújítást is végeztek már az általuk bérlet lakásban, de mégis vizes, penészes. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A Rózsa Ferenc utcai lakóházat az önkormányzat a gyermekorvos részére vásárolta. Ettıl a 
szándékától legjobb tudása szerint nem állt el és ha netán jönne a gyermekorvos, akkor hová 
költözik ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Valóban nagyon dohos, egészségtelen a jelenlegi lakás, annak ellenére, hogy igen sokat költöttek rá. 
Ha most a rendır elköltözik Bényére  a volt tőzoltószertár feletti lakásból, akkor nem lehetne azt  
odaadni a védınınek ? 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 



A melegítı konyha felett nem biztos, hogy lakás kellene, hanem középület lehetne, ahol helyet 
kaphatna  a körzeti megbízott, a polgárırség és esetleg kisebb csoportok. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A maga részérıl támogatja a védını kérelmét, de elıtte fel kellene kicsit újítani a lakást. A 
szükséges felújítási költségek esetleges átvállalását is meg kellene említeni úgy, hogy lakbérként 
beszámításra kerülne. Azt azonban javasolja megemlíteni a védınınek, hogy az önkormányzat a 
gyermekorvosról nem mondott le. 
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Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Beszélni kell a védınıvel, hogy tudja-e vállalni a felújítási költségeket, lelakással. Ha igen, akkor 
úgy adjuk oda, ha pedig nem tudja vállalni, akkor a felújítás költségeire vonatkozóan árajánlatot 
kell kérni és azt ide hozni a testület elé. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy amennyiben a védını vállalja a Rózsa F. u.10. szám alatti lakóház 
szükséges  felújítási munkálatait lelakással, akkor támogatja a kérelmét. Amennyiben 
azonban a védını nem vállalja, úgy árajánlatot kell bekérni erre vonatkozóan és ennek 
birtokában fog dönteni a képviselı-testület.    
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı 1050 hrsz -ú  
átminısítése szükséges, mivel jelenleg a tulajdoni lapon még vadászházként  szerepel, de 
funkcióváltás következtében már üzletként kell, hogy szerepeljen. Azért van ennek jelentısége, 
mert hitelt kívánunk felvenni és nagy a valószínősége, hogy ezen önkormányzati ingatlant is meg 
kell terhelni, mely a jelenlegi formájában nem lehetséges. Másrészt pedig a tényleges állapotnak 
megfelelıen kellene a telekkönyvi állapotot is rendezni. 
Emiatt kéri az átminısítéshez a testület hozzájárulását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

42/2004. /III.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
            az önkormányzat tulajdonát képezı gombai 1050 hrsz-ú 
            ingatlant  - mely a Földhivatal nyilvántartásában  
                                  „vadászház”-ként szerepel -  funkcióváltás következtében 
            „üzlet” mővelési ágra változtatja, a telekkönyvben történı 
            átvezetéséhez hozzájárul.  
            
             
           Határid ı:   2004. március 31. 
                                 Felelıs:       körjegyzı 
    
 



Maczó Jánosné körjegyzı: 
A hivatalban rendszergazdára lenne szükség, mivel 11 számítógép van és igen gyakori a 
meghibásodás és a különbözı karbantartások elvégzése, mely igen sok idıt vesz igénybe. Van 
szerelı, akit ha hívunk jön, de jobb és talán  eredményesebb lenne, ha egy rendszergazda 
rendszeresen karbantartaná és frissítené a gépeket, mert ez jelentıs mértékben megkönnyítené az 
apparátus munkáját. Jelenleg két árajánlat van. A harmadik árajánlatot azért nem kértük be, mert 
kedvezıtlen információt kaptunk arról, akitıl kérni akartuk.  
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Révész György testületi tag: 
Javasolja, hogy úgy az önkormányzatnak, mint az intézményeinek legyen egy rendszergazdája és 
így más megéri valakinek elvállani ezt a munkát. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Meg kell pályáztatni a Pátria Tv-ben ilyen kibıvített formában. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 szavazattal, ellenvélemény nélkül úgy 
foglalt állást, hogy a rendszergazda alkalmazására kerüljön pályázat kiírásra a Pátria Tv-ben 
az önkormányzat és intézményeiben lévı számítógépek karbantartására vonatkozóan és a 
beérkezett pályázatok alapján fog dönteni a képviselı-testület. 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Miután többször elıfordul áramszünet és ennek következtében a számítógépeken az éppen aktuális 
munkák elszállnak, emiatt a dolgozóknak többletmunkát kell végezni, ezért javasolja, hogy 
engedélyezzen a képviselı-testület három számítógéphez szünetmentes tápegység 
beszerzését,miután ennek költsége nem szerepel a költségvetésbe. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta:  
 

43/2004. /III.31. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
           engedélyezi, hogy a hivatalban 3 db. számítógéphez 
           a szünetmentes tápegység beszerzésre kerüljön. 
 
           Határid ı:  2004. március  31. 
           Felelıs:      körjegyzı 
 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A közterületek megtisztításával kapcsolatban mindenkit értesíteni kellene, aki e feladattal érintett.  
A külterületrıl térképet kellene beszerezni a Földhivataltól. 
Javasolja, hogy a búcsú helyszínérıl a következı ülésen döntsön a képviselı-testület. 
Javasolja, hogy a homokbánya kerüljön lezárásra. 
 
Kis József polgármester: 
A SAPARD pályázatba ez bele lett illesztve. 



 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Javasolja, hogy kerüljön határidı meghatározásra. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Szükséges lenne egy táblát elhelyezni, hogy homokot vinni tilos. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2004. / III. 31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete utasítja 
          a polgármestert, hogy a homokbánya megszüntetésével  
          kapcsolatban a szükséges intézkedések kerüljenek megtételre, 
          kerüljön egy tiltó tábla megrendelésre és kihelyezésre. 
          Határid ı:   azonnal 
          Felelıs:       polgármestert 
 
 
Szegedi Csaba testületi tag:    
Szeretné, ha a testületi ülések jegyzıkönyve 10 napon belül elkészülne, mivel a helyi újság idıben 
történı megjelenéséhez ez szükséges. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
İ erre ígéretet nem tud tenni, tekintettel arra, hogy igen sok más feladata is van a jegyzıkönyv 
készítınek. A Közigazgatási Hivatal is 15 napos határidıt ír elı és ezt is nehezen tudják tartani. 
A gombai önkormányzat jegyzıkönyvei az egyik leghosszabb jegyzıkönyvek, annak a 10 nap alatt 
történı elkészítése lehetetlen. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A jegyzı asszony dolga, hogy hogyan oldja meg. Ez egy kérés volt, amit szeretne ha betartásra 
kerülne. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Igyekszünk a jegyzıkönyvet elkészíteni, de ígéretet nem tud rá tenni. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, levezetı elnök: 
Valóban nagyon sok dolga van a jegyzıkönyv készítınek, valamilyen megoldást kellene találni 
arra, hogy ez a 10 nap alatti jegyzıkönyv elkészítés meg tudjon oldódni. 
  
Tasi Kálmán alapolgármester, levezetı elnök: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, az ülést 2330 -kor bezárta. 
 
G o m b a , 2004. április 14. 
 
 
 
       Tasi  Kálmán  Maczó  Jánosné 



     alpolgármester                            körjegyzı 
 
 
 
     Fodor  Béla                           Révész György 
               jegyzıkönyv  hitelesítık 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


