
 
 
 
 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
 
Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. április 28.-án 15 órai 
kezdettel  megtartott n y i l v á n o s    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: 
 
               Gazsi Csaba  az üllıi Családsegítı- és Gyermekjóléti 
               Szolgálat   Igazgatója, 
    Kopcsándi  Károlyné  családgondozó, 
    dr. Schmidt Géza  pénzügyi  szakértı 
    Pintér  Béla  Gomba Község Díszpolgára. 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat, külön köszönti Pintér Bélát Gomba Község 
Díszpolgárát, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen 7 képviselı-testületi tag jelen van, így az határozatképes. Szegedi 
Csaba képviselı és Tasi Kálmán alpolgármester jelezte, hogy késıbb tud csak csatlakozni a 
munkánkhoz.  
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendi pontok elfogadását az ülés anyagául. 
Megkérdezi a képviselıket, hogy a meghirdetett napirendeken kívül van-e más napirendi javaslatuk 
? 
 
Lehota Vilmos testületi tag, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Napirendként szerepel a mai ülésre a Községfejlesztési Terv továbbtárgyalása, valamint a 
Polgármesteri Hivatal informatikai átvilágításának eredményei. Mindkét anyagot a Pénzügyi 
Bizottság terjeszti a képviselı-testület elé. Javasolja ezen két napirendi pont levételét a mai ülésrıl, 
mert még nem készült el teljes egészében a bizottság ezen két anyaggal. 
 
Kis József polgármester: 
Elhangzott egy javaslat a  két napirendi pont levételével kapcsolatban. Kéri errıl a képviselı-
testület állásfoglalását. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a mai ülés napirendjébıl kerüljön levételre a Gomba Község 
Fejlesztési Tervének továbbtárgyalása, valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai 
átvilágításáról készült tájékoztató  megtárgyalása. 
 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy az elhangzott módosítással fogadja el a mai ülés napirendjét. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 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./ Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója.   Családsegítı- és 
          Gyermekjóléti Szolgálat 
          Igazgatója, 
          Családgondozó 
 
3./ 2003. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló.  Polgármester, 
          Körjegyzı 
 
4./ Lakásépítési és felújítási támogatások odaítélése.   Körjegyzı 
 
5./ E g y é b   ügyek. 
 
 
Kis József  polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Tasi Péter és 
Tóth József  képviselıket  javasolja. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıinek  Tasi Péter és Tóth József  képviselıket  elfogadta. 
 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói,  kérdések  felvetések. 
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Kis József  polgármester: 
Az elızı ülésen kapott nem kevés feladatának igyekezett eleget tenni, ezzel kapcsolatban 
tájékoztatja a képviselı-testületet. 
A csatorna utáni úthelyreállításokkal kapcsolatban tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a 
márciusi ülés végén kapott egy faxot az INNOTERV Rt- tıl, melyben a következı áll: 
„ Tisztelt Polgármester Úr ! 
2004 március 4.-én tett bejelentését, miszerint Gomba községben garanciális útkátyúzási igényét 
jelezte a csatornaépítéshez kapcsolódóan, az alábbiakat közöljük. 
A bejelentését követıen megkezdtük az igénybejelentés felmérését, de a kedvezıtlen idıjárási 
viszonyok miatt a felmérést felfüggesztettük. 
Az elmúlt héten újra kezdtük a jogos igények felmérését és jelenleg arról tudjuk Önt tájékoztatni, 
hogy azokat az úthibákat, amelyek a csatornaépítéssel hozhatók összefüggésbe, 2004. május 30-ig 
kijavítjuk. 
Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét. 
Üdvözlettel: Rácz Péter  mőszaki igazgató „. 
 
A többi kátyúzási munkával kapcsolatban mondja, hogy 2003. október 23.-án a SZAKÁRIS Bt-vel 
kötött az önkormányzat szerzıdést a feladat elvégzésére. A munkálatok elvégzését követıen 
felmerült hiányosságok megszüntetésére, illetve a mőszaki átadás-átvétel hiányára felszólító levelet 
küldött Kunmadarasra, ahonnan azonban a levél „ elköltözött” jelzéssel visszajött. 
Az új cím Vécs, Kossuth u. 27., melyrıl szintén visszajött a levél.  Ezt követıen lekérte a 
nyilvántartásból a cégadatot, az ebben A kunmadarasi cím  ugyan stimmel, de a megadott 
telefonszámokon egyik sem elérhetı.   
A megoldás az lehet, hogy az elkövetkezendı idıszakban ismert, jobban leinformálható cégek 
megbízására kell, hogy sor kerüljön. 
 
Tóth József testületi tag: 
A képviselı-testület úgy döntött, hogy 30 napon belül forduljunk a Bírósághoz ezzel kapcsolatban.  
A jövıben mindenképp kerülni kell az ilyen cégek megbízását. 
 
Kis József polgármester: 
Az ügyet tovább fogja vinni, bíróságra adja. 
 
A KÖVÁL Rt. megkeresése megtörtént, Takács Endre igazgatóval személyesen is folytatott 
tárgyalást, ez véleménye szerint látható is a vízbekötés utáni helyreállítási munkáikon. A KÖVÁL 
Rt. vásárolt egy vágógépet is, ezzel fogják a továbbiakban a felbontásokat végezni. 
 
A Kis-Szurdik felsı végén lévı gyalogos járdával kapcsolatban mondja, hogy itt helyreállítást nem 
szabad eszközölni, mert a Varga Árpád telke. A Bíróság kimondta, hogy elutasította Varga Árpád 
birtokháborítási perét, a csücsök az İ területe, nem pedig az a rész amelyet a magáénak állított.  
Amennyiben nem fellebbezi meg Varga Árpád az ítéletet, úgy meg kellene próbálni megegyezni 
vele, hogy az akkori vételárért az önkormányzat visszavásárolná tıle ezt a részt és így lehetne ott 
egy közterülete az önkormányzatnak. 
 
A Kis- Szurdik tetején a facsemeték elültetésre kerültek. 
 
A „ Szemét elhelyezése hatóságilag  t i l o s „ táblák elkészítésre kerültek,a kihelyezésüket illetıen 
kell dönteni a képviselı-testületnek. A földhordást tiltó tábla is elkészült.   
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/ Idıközben megérkezett az ülésre Szegedi Csaba képviselı és Tasi Kálmán alpolgármester, így a 
jelenlévı képviselık száma 10-re változott./ 

 
A volt sitt lerakó tereprendezésével kapcsolatban az árajánlat megkérése folyamatban van, még nem 
kaptuk meg, de nem is vagyunk elkésve, mert a fásítással együtt kell elvégezni. 
 
A Liliom utcai ingatlan elıtti tereprendezés még nem készült el, mert ebben az idıben több kárt 
csináltunk volna. Amint az idıjárás engedi, a munka elvégzésre kerül. 
 
A következı feladat a megvalósítandó partfalszakaszok felmérése az egész községre vonatkozóan. 
Ezzel kapcsolatban a bejárás még nem történt meg, az idıpont egyeztetésre kerül és egy-két héten 
belül el fog készülni a felmérés. 
 
A Bercsényi és Iskola utcákból - a szántóföldek felé-  a kijárás megteremtésének megoldásával 
kapcsolatban mondja, hogy a térképszelvény szerint az út szélessége elég, de ahhoz hogy fel 
lehessen menni a dombtetıre, cserje, bozót, fairtásra van szükség, így ha meg szeretnénk nyitni ezt 
az utat, az komolyabb anyagi kihatással járna. 
A Bercsényi utcánál jelentıs földmunkára van szükség, nem kevés költséggel. 
 
Tóth József testületi tag: 
A Bercsényi utcában a régi út nyomvonalában rengeteg sitt van. 
Az Iskola utca vonatkozásában sem ilyen egyszerő a helyzet, mert ha el lesz túrva a terület, akkor 
az elsı nagyobb esızéskor olyan vízmosások keletkeznek, hogy ott lehetetlen lesz autóval 
közlekedni. Elsıként tehát a vízelfolyást kell megoldani. 
 
Kis József polgármester: 
Elsıként ki kell pucolni a területet és akkor majd eldıl, hogy kell-e egyáltalán földmunkát végezni. 
A Bercsényi utca is igen sok földmunkát igényelne, jelentıs költséggel, ezért javasolja, hogy ezeket 
az utakat egyenlıre hagyjuk így. 
 
A Papárka hangulatának mielıbbi visszaállításával kapcsolatban mondja, hogy felvette a 
kapcsolatot a Kertészeti Egyetemen Csörsz Mónikával, – aki a községközpont tervezésénél is 
segítséget nyújtott – aki megígérte, hogy népszerősíteni fogja az egyetemisták körében.  
 
A településrendezési tervvel kapcsolatban a  CD-t megküldte dr. Gajdos István és át is lett adva 
Révész György képviselınek. 
 
A Nagy-Szurdiki járdával kapcsolatban mondja, hogy személyesen ment be Gór Gyulához, akitıl 
azt a tájékoztatást kapta, hogy megszőnt, felszámolt céggel nem tudunk érvényesíteni semmilyen 
követelést.   
Megígérte, hogy ki fognak jönni és szaktanácsot adnak, hogy hogyan lehet a további romlást 
megakadályozni.   
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kéri, hogy tegyük meg a feljelentést a nagyszurdiki járdával kapcsolatban a Monor Városi 
Bírósághoz. 
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Kis  József  polgármester: 



Elhangzott egy javaslat, hogy éljünk keresettel a Monor Városi Bíróságnál a Nagy-Szurdiki járdát 
készítı céggel szemben, a garanciális munkálatok elvégzése céljából. Aki ezzel egyetért, az 
kézfenntartással szavazzon. 

 
 

45/2004. /IV. 28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
 

   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
              úgy határozott, hogy a Jókai utcai járda kivitelezıjével 
   szemben - a garanciális munkálatok elvégzése érdekében - 
              nyújtson be keresetet az önkormányzat a Monor Városi 
   Bírósághoz. 
 
              Határid ı:   2004. április  28. 
   Felelıs:       Polgármester 
 
 
Kis József polgármester: 
A „ tündér lépcsıvel „ kapcsolatban mondja, hogy személyesen kint voltak a kivitelezıvel és 
megbeszélték, hogy mi a teendı, a járda kerüljön megszélesítésre kétsorosra,az aszfaltos úttól 
egészen a lépcsıig.  
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Végig egysoros most a járda. Kérdése, hogy meddig fog most két soros lenni ? 
 
Kis József polgármester: 
Ahol most egysoros, ott kétsoros lesz. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Akkor az elsı lakott házig kerül így kialakításra ? 
 
Kis József polgármester: 
Igen, az elsı lakott házig lesz meg a kétsoros járda. 
 
Tájékoztatja továbbá a képviselı-testületet, hogy a Sörbár elıtti terület rendezése megtörtént, a 
tulajdonos ígéretet tett arra, hogy a járdáról a sódert a mai nap folyamán eltakarítják. 
 
Gomba-Bénye községek önkormányzatai közötti megállapodást a szemét elhelyezésére 
vonatkozóan a képviselık az ülés elıtt írásban megkapták. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Köszöni, megkapták a jegyzıkönyvi másolatot. Az a kérdést azonban nem teszi le napirendrıl, 
hogy melyik község milyen hozadékot kapott ebbıl a megállapodásból. 
1992.-ben még nem is készült el Bénye községben a szennyvízleeresztı telep. 
Véleménye szerint ez egy jó megállapodás volt Bénye részére, sokat nyert ezzel. Azért szükséges ez 
a kiszámítás, hogy tudják milyen segítséget adott Gomba Bényének ezzel. 
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Kis József polgármester: 
Konkrét javaslatot kér, hogy milyen tárgyalásokat kezdjünk meg Bényével. 



 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Ha az utóbbi lesz, akkor is ebbıl késıbb még profitálhatunk. 
 
Kis József polgármester: 
A következı ülésre valamilyen szinten egy elfogadható javaslatot készítünk.  
 
Úgy tudja, hogy a  vállalkozások listáját megkapta Szegedi képviselı úr. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Igen, megkapta a vállalkozók listáját, de ezen csak az egyéni vállalkozók szerepelnek. Kéri, hogy a 
társas vállalkozásokról is kapjon egy listát. 
 
Kis József polgármester: 
A kátyúkkal kapcsolatban mondja, hogy a képviselı-testület rendelkezésére áll az elızı felmérés 
adata, idı hiányában azonban ezt nem tudta egységesíteni az újabb felmérés adataival. Az újabb 
felmérés alapján az elızı  814  m2- el szemben 1.160 m2 a mostani. Ezt kell figyelembe venni, ha 
teljes körő kátyúzást akarunk elvégeztetni. Ebben  a felmérési adatban a KÖVÁL Rt. által 
elvégzendı helyreállítási munkák nincsenek benne.     
Vannak olyan utcák pld. a Viola,Dózsa György utca, ahol nem változott a kátyúk mennyisége, de 
vannak olyan utcák ahol viszont több lett. 
 
Tóth József  testületi tag: 
Véleménye szerint a helyreállítási munkáknál kevés az, hogy ha csak tesznek oda aszfaltot, ahol 
befolyik a víz. Fel kell tárni a területet, mert különben újból meg fog süllyedni.  
 
Tasi Péter testületi tag: 
A Fodrász üzlet – Gyógyszertár közötti részen / a háromszögnél/ süllyedés van. Ez vagy csatorna 
utáni helyreállítás,vagy pedig KÖVÁL Rt.-s. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A Liliom úton is az aszfaltban süllyedés van, ezt vagy a Bogi Kft-nek kell helyreállítani, vagy pedig 
a KÖVÁL Rt-nek. 
 
Kis József polgármester: 
Van pályázati lehetıség belterületi önkormányzati utak felújítására. Pályázni fogunk ezzel 
kapcsolatban és ennek függvényében térünk majd ezekre vissza. 
 
A sport pályával kapcsolatban mondja, hogy azt hiszi az idei év elsı lehetséges napján megtörtént a 
pálya tereprendezése. Ehhez azonban gréderre volt szükség, mely 40.000.-Ft-ba került, 5 órát 
számolt a gépkezelı. 
 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a szökıkút beüzemelésre került.  
A „Böbe bolt” helyével kapcsolatban mondja, hogy a statikai számítást még nem kerestük elı. 
 
A helyi védettségekkel kapcsolatban  Vidra urat felhívta telefonon, hogy az ülésen tett ígéretének 
megfelelıen írásban is adja meg a védett területekre vonatkozó adatait, ez ideig azonban még nem 
tette ezt meg. 
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Révész György testületi tag: 



Minden jogi forrás rendelkezésre áll a helyi védelem alá helyezéssel kapcsolatban. Kéri a 
képviselı-testületet, hogy a következı ülésre tőzze ezt napirendre. Erre vonatkozóan a rendelet-
tervezetet elı fogja készíteni. Javasolja, hogy kerüljön meghívásra Vidra úr is. 
Amennyiben a képviselı társai javaslatot, véleményt szeretnének mondani a rendelet-tervezettel 
kapcsolatban, úgy ezeket szívesen várja. 
 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását, hogy a javasolt napirendi pont kerüljön felvételre a májusi 
testületi ülésre. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a helyi jelentıségő  természetvédelmi területekrıl szóló rendelet-
tervezet a 2004. május 26.-án megtartandó ülésen kerüljön megtárgyalásra. 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a volt mozi épület felújításával kapcsolatban elkészült a 
költségvetés, mely szerint  35.205.299.-Ft az elızetes összege. Ez a költségvetés egy teljes körő 
felújításra vonatkozik. Civil szervezetek háza néven menne a Sapard pályázatba. 
A pályázat írónak az a véleménye, javaslata, hogy ezt az AVOP-ba tegyük be, mert itt nagyobb 
eséllyel indulhatunk. 
 
Tóth József testületi tag: 
Nem tudja, hogy milyen lehetıségek vannak, de kérdés, hogy mennyivel lenne olcsóbb, ha egy új 
épületet építenénk. 
 
Kis József polgármester: 
Új épület építésére nincs pályázati lehetıség. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Ezt az összeget miért nem kapta meg a képviselı-testület akkor, amikor a többfunkciós épület 
megvalósítása volt napirenden, miért most szembesülünk ilyen összeggel.  
A maga részérıl nem szívesen megy bele ebbe. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
A felújításnak az a nagy elınye, hogy lehet ütemezni a feladatokat, viszont ha újat építünk akkor azt 
teljes egészében meg kell csinálni.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ha pályázatot nyújtunk be, akkor  a megpályázott feladatot a megjelölt határidıre el kell végezni. 
A pályázatokkal kapcsolatban mondja, hogy a saját erıvel gondba leszünk, mert nem leszünk hitel 
képesek, vagy pedig keresni kell egy garantırt. 
A tavalyi évben 70.000.000.-Ft-ra voltunk hitel képesek a költségvetésünk alapján. Véleménye 
szerint most sem sokkal többre, így garantırt kell keresni. Az sem elég, hogy ha a saját erıre 
kapunk hitelt,mert  a kivitelezés teljes  összegre vonatkozóan kell a hiteligérvény, miután  
utófinanszírozás van. 
Átgondolásra ajánlja ezt a képviselı-testületnek, mert a hitelképességünkkel gond lesz. 
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Révész György testületi tag: 
A volt mozi épülettel kapcsolatban mondja, hogy İ két részre bontaná. Az egyik, hogy a pályázat 
elıkészítését kezdjük el és nyújtsuk be az AVOP-ra, de  csak  jövı évi kivitelezési ütemezéssel. 



Ezzel szemben végezzük el az épületen azokat a tőzoltómunkákat, amelyek arra szolgálnak, hogy 
ne ázzon be az épület, és ha nem is 21. századi szinten, de használatba lehessen venni addig, amíg 
meglátjuk, hogy az iskola pályázattal nyerünk-e. 
Kéri, hogy vagy a mai ülésen, vagy pedig a következın tegyünk pontot arra, hogy milyen 
pályázatokat szeretnénk benyújtani és ezek összességében milyen önerıt jelentenek. Az a 
költségvetés, amelyet a képviselı-testület elfogadott, már réges-régen  átalakult, ezért nem árt ha 
tudjuk, hogy mit akarunk elkölteni és melyik évben. 
Határozati javaslata tehát, hogy 2003. június 30-ig hozzuk használható állapotba az épületet és 
nyújtsuk be a pályázatot az AVOP-ra. 
Ezen kívül egy állásfoglalást kér arra vonatkozóan, hogy mérjük fel, hogy hogyan állunk 
pénzügyileg. 
 
Tasi Péter  testületi  tag: 
Valóban a teljes összeggel kell rendelkezni a beruházások vonatkozásában, mert 3 hónap a 
finanszírozás az  elkészülte után. 
Az önkormányzatokkal foglalkozó bankok tisztában vannak azzal, hogy milyen nagyságrendő 
összeg folyik vissza az önkormányzatokhoz a csatornából, ezért nem jelentene gondot a hitel 
felvétele. Rövid lejáratú hitelek lennének ezek.  
Az elsı két-három évben nagyon komolyan fogják venni a pályázatokat, ezeknek a projekteknek a 
lebonyolítása többlet adminisztrációt fog eredményezni, hogyan fogjuk tudni ezt majd megoldani. 
Javasolja, hogy az AVOP-ra  az elején adjuk be a pályázatunkat. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A maga részérıl is azt javasolja a volt mozi épület minél elıbbi felújítását és a pályázat benyújtását. 
Meg kell vizsgálni a pályázatokat, mert ha már tudjuk, hogy az iskolai pályázattal hogyan állunk, 
akkor a mozi épület mellett lévı telket megvásárolhatná az önkormányzat és így a bıvítést is hozzá 
tudjuk csatlakoztatni. 
A pályázati önerıvel kapcsolatban mondja, hogy 10 %-ot kell biztosítani, ami 3,6 Mft-ot jelent. 
Ha korábban hozzá tudnánk jutni a csatornából adódó pénzhez, akkor az önerıként szerepelhetne. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
A projektet akkor lehet megkezdeni, ha postára adtuk a pályázatot. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kéri, hogy kérdezzük meg a mozi mellett lévı / volt Vereszkis / telek tulajdonosát, hogy hajlandó-e 
eladni és ha igen, akkor mennyiért. 
 
Kis József polgármester: 
Idıközben megérkeztek  az ülésre a második napirendi pontunk elıadói, ezért javasolja, hogy 
térjünk rá a családsegítı- és gyermekjóléti szolgálat beszámolójára. 
 
2./ Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat  beszámolója. 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent  Gazsi Csaba igazgatót, valamint Kopcsándi Károlyné családgondozót. 
A beszámolót a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a márciusi ülésén elızetesen   
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már megtárgyalta, de a képviselı-testület kompetenciája a beszámoló elfogadása. Felkéri Fodor 
Bélát a Szociális- és Gyámügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a képviselı-testülettel a 
bizottság véleményét a beszámolóval kapcsolatban. 
 



Fodor Béla testületi tag a Szociális- és Gyámügyi Bizottság elnöke: 
A bizottság a beszámolót megtárgyalta és javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra. A bizottsági 
ülésen szó volt a társulási szerzıdés módosításáról, ezt azonban nem tárgyalta a bizottság, mert a 
tervezet még nem volt kész. Ezt csak a mai ülés elıtt kapta kézhez a képviselı-testület is, így nem 
volt alkalma áttanulmányozni, ezért nem biztos, hogy most dönteni tud ezzel kapcsolatban. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
A bizottsági ülésen szó volt a szakvélemények részletességérıl. A bizottsági ülés óta is vannak 
újabb információi arra vonatkozóan, hogy Monoron sokkal részletesebb szakvéleményt adnak a 
vizsgált gyerekekrıl, mint itt. 
 
Gazsi Csaba az üllıi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat Igazgatója: 
 
Ha az óvoda, iskola küld olyan gyerekeket, akik beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdenek, 
akkor erre adnak szakvéleményt és ennek alapján megkapja az intézmény az emelt normatívát. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a beszámolóval 
kapcsolatban, úgy javasolja azt elfogadásra. 
A társulási megállapodás tervezetet a mai ülésen nem tudja megtárgyalni a képviselı-testület, mert 
most kaptuk kézhez és nem tudtuk áttanulmányozni. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

46/2004. / IV. 28. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
 határozat 

 
 

            Gomba Község Önkormányzati Képviselı- testülete 
            az üllıi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 
            2003 évi tevékenységérıl szóló beszámolóját   
             e l f o g a d t a. 
 
             Határid ı:   2004. április  28. 
             Felelıs:       Körjegyzı 
 
 
Gazsi Csaba az üllıi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója: 
A megállapodás tervezettel kapcsolatban mondja, hogy az elızı megállapodás úgy szólt, hogy 
megbízásos társulási formában látták el a feladatot. A tavalyi évben azonban volt náluk egy ÁSZ. 
ellenırzés, melynek során jelezték feléjük, hogy a megbízásos társulási formát intézményi 
társulássá kell módosítani annak érdekében, hogy a társult települések legálisan igénybe vehessék a 
kiegészítı normatívát. Semmi más módosítás nincs benne, csak ez, illetve egy pont még változott a 
személyét 
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érintıen, mégpedig úgy, hogy a felmentéséhez valamennyi társult település hozzájárulása 
szükséges, míg az elızı megállapodás szerint elég lett volna Üllıé. 
Tartalmilag tehát nincs változás a két megállapodás között, csak ez az egy, ami az İ személyére 
vonatkozik. 
 



Tasi Kálmán alpolgármester: 
A megállapodás 9.2 pontjában szerepel, hogy a megállapodást a tagnak felmondani a naptári év 
utolsó napjával, december 31-ei hatállyal lehet.  
Kérdése, hogy ez jelent-e elszámolást ? 
 
Gazsi Csaba az üllıi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója: 
Nincs, mert nincs vagyonközösség, sıt a társulás önmagában nem önálló jogi személy. 
 
Kis József polgármester: 
Támogatja azt a javaslatot, hogy a társulási megállapodás megtárgyalására és elfogadására a 
következı ülésen kerüljön sor, mert nem tudott a képviselı-testület erre felkészülni. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Javasolja, hogy fogadja el a képviselı-testület a megállapodást, mert félév már úgy is eltelt és csak 
december 31-vel mondhatnánk fel a megállapodást. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdése, hozzászólása a képviselı-testületnek, úgy szavazásra teszi fel a 
megállapodást. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
47/2004. / IV. 28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

h a t á r o z a t 
 
 

           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
                      e l f o g a d j a  a  családsegítı és gyermekjóléti  
           feladatokat ellátó intézményi társulásra vonatkozó  
           Társulási Megállapodás módosításokkal, egységes 
           szerkezetbe foglalt írásos elıterjesztést. 
           A megállapodás aláírására Kis József polgármestert  
           felhatalmazza. 
    
            A Társulási Megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét 
            képezi. 
         
                                 Határid ı:  2004. április  28. 
            Felelıs:      Polgármester           
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3./ Beszámoló a 2003. évi pénzügyi terv végrehajtásáról. 
 
 
Kis József polgármester: 



Köszönti az ülésen megjelent dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, valamint Schilt Veronika 
gazdálkodási elıadót. 
Az írásos elıterjesztést a képviselı-testület megkapta. A zárszámadási beszámolót a Pénzügyi 
Bizottság megtárgyalta, erre vonatkozóan egy írásos összefoglalót kapott a testület a bizottság 
elnökétıl az ülés elıtt. 
Felkéri dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, hogy mondja el véleményét a 2003 évi pénzügyi terv 
végrehajtásával kapcsolatban. 
 
dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
Üdvözli az ülésen megjelenteket. Gomba Községi Önkormányzat 2003 évi pénzügyi tervének 
végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy ami a számszaki részt érinti, az 
pontos precíz, a könyvelési alapokra épül.  
Belenézett a pénzügyi bizottság által készített anyagba és helytálló az a kifogásuk, hogy a 
beszámoló és a költségvetési rendelet, illetve mellékletei nem azonos bontásban kerülnek a 
képviselı-testület elé, pedig az Államháztartási Törvény ezt elıírja, hogy így történjen. 
A beszámoló elıterjesztés része megfelelı tájékoztatást ad, a rendelet-tervezet is megfelelı. 
A mérlegben értelmezési probléma volt. A mérleg eszköz és  forrás oldalán vannak olyan tételek, 
amelyek nincsenek  pontosan alátámasztva. Ezért nem könyvvizsgálói jelentés, hanem szakértıi 
vélemény a címe  a véleményezési anyagnak. 
A gazdálkodási csoportnál voltak némi gondok, problémák. Októberben történt váltás Schilt 
Veronika személyében és úgy látja, hogy a feltételek meg vannak ahhoz, hogy ezek a hibák 
kijavításra kerüljenek. Egy intézkedési tervet kell készíteni és ebben meghatározni, hogy kinek mi a 
feladata és milyen határidıre kell elvégeznie. Úgy gondolja, hogy szeptember elıtt nem célszerő 
határidıt szabni az intézkedési tervben.  
Felajánlja a testületnek, hogy a III. negyedévi beszámoló keretében tájékoztatást kapnak arra 
vonatkozóan is, hogy hogyan történt meg a hibák kijavítása. Felajánlja, hogy elızetesen átnézi és 
véleményt ad erre vonatkozóan. 
A rendeletet és a mellékleteket elfogadásra javasolja, a mérleget pedig a III. negyedévi beszámolóig 
tisztázni kell. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Hétfın hozzá kezdtünk az intézkedési terv elkészítéséhez, melynek végrehajtása nagy munka lesz 
az érintettek részére, ezért  azt az idıpontot tartjuk reálisnak, amelyet dr. Schmidt Géza javasolt. 
 
Lehota Vilmos testületi tag, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság hétfın megtárgyalta a zárszámadást és tulajdonképpen érdemi vita nem volt. 
Ami felvetıdött formai, szerkezeti változtatás, az meg fog történni. Az írásos anyaghoz mellékelték 
Révész György határozati javaslatát és szeretnék ha a képviselı-testület elfogadná. 
 
Schilt Veronika gazdálkodási elıadó: 
A Pénzügyi Bizottság kért adatokat a mai ülésre, melyet szeretne ismertetni. 
A közvilágítási díjjal kapcsolatban mondja, hogy a bérleti díj összege 2.385.000.-Ft volt, az áramdíj 
pedig 1.775.000.-Ft. Az intézményen belüli belsı világítás bérleti díja 799.000.-Ft. volt. 
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A mővelıdési ház bevétele: jegyeladásból 244.400.-Ft volt, terembérleti díjból és a búcsúi 
helypénzekbıl pedig 185.600.-Ft, ez összesen 402.560.-Ft. 
 
Az utak-hidak szakfeladattal kapcsolatban mondja, hogy 2003. évre a pótelıirányzat 3.473 eFt, 
amely 2004. február 17.-én érkezett és a 2003-as évre kell elszámolni. A 2003 évrıl a beszámolási 
kötelezettség a MÁK. Felé 2004. március 10.  
Ez természetesen nem szerepelt az utolsó ülésen, viszont 5.020 eFt szerepelt a novemberi ülésen és 



itt szerepelt a vis maior keretében kapott 186 eFt a hóeltakarításra. 
A novemberi ülésen tehát szerepelt 5.206 eFt.  
 
A családsegítı részére átadott pénzösszeggel kapcsolatban mondja, hogy ebben a 6.723.600.-Ft-ban 
benne szerepel a zeneiskola és a logopédia részére átutalt összeg is. 
A családsegítı részére utalt összeg 169.000.-Ft/hó, a zeneiskola részére utalt összeg 257.800.-
Ft/hó,a logopédia  133.500.-Ft/hó. Ez összesen 560.300.-Ft/hó x 12 = 6.723.600.-Ft. 
 
A ceglédi hulladéklerakóval kapcsolatban 2003 évben 25.990.-Ft lett átutalva, 2004-ben még nem 
küldtek számlát. 
 
A tóparti szemeteskonténer elszállításáért 285.000.-Ft-ot fizettünk ki 2003 évben, a tetepusztai 
konténerért pedig 79.000.-Ft-ot. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Kéri, hogy a pénzeszköz átadás legyen a beszámoló része. 
 
Révész György testületi tag: 
Az adófizetési hátralékokkal kapcsolatban végzett egy számítást. A kommunális adó tekintetében 
csökkent a hátralékosok száma, de véleménye szerint, hogy  ez csökkent,  az az adófizetési 
morálnak köszönhetı. 
A helyi iparőzési adó vonatkozásában már ez nem mondható el és a gépjármőadó hátralék is nıtt. 
Ily módon a hátralék állomány meghaladja a 6.000.000.-Ft-ot. Úgy gondolja,hogy ez egy  lényeges 
dolog, ezért meg kell próbálni a jövıben ezen változtatni. Ezzel mindenképpen foglalkozni kell. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Sokat teszünk a behajtások csökkentése érdekében, ami nagyon nagy és nehéz feladat. A 
gépjármőadó hátralék vonatkozásában szükség esetén élni fogunk a rendszám levétel lehetıségével. 
Az intézkedési tervben az adóhátralékok behajtása is szerepelni, határidı kiszabásával a 
csökkentésre vonatkozóan. 
Az intézkedési tervben lévı határidık lejártával a felelısök beszámoltatásra kerülnek az eredményt 
illetıen. 
Révész György testületi tag: 
Véleménye szerint elsısorban a falu közvéleményét kell befolyásolni az adófizetésekkel 
kapcsolatban.  
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A szöveges beszámoló 2. oldalán szerepel, hogy címzett támogatásra is pályáztunk a 21. század 
iskolája címmel. Ez a fogalmazás így nem megfelelı, mert volt a címzett támogatásra benyújtott 
pályázatunk és volt a 21. század iskolája címő pályázatunk, tehát nem egy, hanem két pályázat 
került benyújtásra. 
Az idei címzett támogatásra benyújtott pályázattal kapcsolatban mondja, hogy javasolja az önrészre 
is majd benyújtani a pályázatot. Úgy beszélte meg a pályázat íróval, hogy ezt a pályázatot csak 
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Az elsı oldalon szerepel, hogy az önkormányzat dolgozói részére a túlmunka, illetve a helyettesítés 
nem számolható el. Kérdése, hogy akkor hogyan lehet ezeket a túlórákat, helyettesítéseket 
kompenzálni ? 
 
dr. Schmidt  Géza  pénzügyi  szakértı: 
A köztisztviselıi törvényben meg van határozva, hogy a helyettesítés, túlóra  szabadidıvel, vagy 
miként  kompenzálható. A törvény magas szabadságot biztosít a köztisztviselık részére és ha még 
ehhez hozzájönne az a szabadidı, amit a túlóráért kapnának, akkor ki dolgozna a hivatalban. 



Nyilvánvaló, hogy a munka idınként megköveteli, hogy túlórázzanak, ezért például ha valakinek 
valamilyen elintézni valója van, akkor ne vegyen ki szabadságot, hanem túlóra kompenzálásaként 
kerüljön elengedésre. 
 
Maczó  Jánosné  körjegyzı: 
Lehetıség van arra – ha úgy ítéli meg a képviselı-testület – hogy jutalom néven honorálja a 
túlórázást. Ezért van az, hogy a köztisztviselık részére jutalom, míg a többi intézménynél túlóra és 
helyettesítés szerepel a költségvetésbe. Döntsék el, szíve-joga a képviselı-testületnek, hogy mennyi 
jutalmat ad. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Véleménye szerint ha a képviselı-testület kap a jutalmazásra egy listát, nem fog annak 
elfogadásától  elzárkózni. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Szerinte a jegyzı asszony tud döntést hozni a túlórákkal kapcsolatban, hogy kinek jár. 
 
A beszámoló 3. oldalán szerepel a pótlékok, bírságok teljesítése. Kérdése, hogy ebben a hivatal 
részérıl kiszabott bírságok is vannak ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ebben benne vannak a hivatal által kiszabott bírságok is, de a döntı része a rendırség, illetve a 
társhatóságok által behajtásra ideküldött bírság. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kérdése, hogy a fogorvosi szolgáltatásért történı fizetés hogyan történik ? 
 
Maczó Jánosné  körjegyzı: 
A fogorvos ad egy csekket és amikor ez befizetésre kerül, azt követıen végzi el a szükséges 
kezelést. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Amikor a könyvtár átkerült a volt mozi épülethez, akkor szó volt arról, hogy a világítás megoldása 
100.000.-Ft-ba kerülne, erre vonatkozóan egy ajánlat került a képviselı-testület elé, melyet 
elutasítottunk. A világítás azonban mégis elkészült, kérdése, hogy hogyan oldódott meg ? 
 
Fodor Béla testületi tag: 
Személy szerint İ csinálta meg a villanyt a könyvtár helyiségben, elvégezte a javítást oly módon, 
hogy a világítás üzemel. Ezt a munkát térítésmentesen végezte el. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kérdése, hogy akkor már be lehet dugni a számítógépet ? 
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Fodor Béla testületi tag: 
Igen, lehet használni a számítógépet, van áram az épületben. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A 7. oldalon szerepel, hogy a települési hulladék kezelés kiadása 158 %-os. A többletkiadás a 
megnövekedett konténeres szállítás költsége és a vállalkozó évközi Áfa körbe való áttérése miatt 
következett be. 
Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban van-e ajánlat, vagy szerzıdés ? 



Ha mi mint önkormányzat a költségvetést elfogadtuk, akkor ennek 100 %-nak kell lennie, nem 
pedig 178 %-nak. Ha a képviselı-testület nem döntött ez ügyben, akkor hogyan történt ez a 
módosítás. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
İ személy szerint nem is tudott róla, nem mondta neki Ledniczki Tibor, hogy átkerült az Áfa körbe. 
Vele ezt nem beszélte meg senki. Ezzel kapcsolatban a szerzıdést kellett volna módosítani. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Ez akkor mással is elıfordulhat. Kéri ezt a testület elé terjeszteni. 
Kérdése, hogy ez a költségtúllépés milyen döntés alapján történt ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A szerzıdés nem került módosításra. Ez 2003-ra vonatkozott, 2004-tıl már megváltozott a helyzet. 
A következı ülésre meg fogja nézni, hogy hogyan történt ez a túllépés. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kéri, hogy az elkövetkezendı idıszakban ilyen ne forduljon elı, hogy a képviselı-testület nem tud 
róla. 
A környezetvédelmi rendeletünkben foglaltak betartásával kapcsolatban történtek-e bírságolások , 
kaphat-e a testület errıl egy listát, hogy 2003  októbere óta mennyi bírságot szabtunk ki ? 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Az önkormányzat tavaly elfogadott ingatlanfejlesztési alapról szóló rendelete a bevételek több 
tételét érinti, például az önkormányzati lakások értékesítése, saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, 
stb. Kérdése, hogy ezeket a címeket össze lehetne-e vonni a kimutatásban annak érdekében, hogy 
lássuk mit költünk az ingatlanainkra ? Külön is megjelennének, de egyben is. 
 
dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
Vannak olyan bevételek, amelyek mőködési bevételek és vannak, amik fejlesztés. Ennek 
következtében sem a kiadásnál, sem pedig a bevételnél nem lehet összevonni, de egy külön 
mellékletben szerepeltetni lehet, illetve a beszámolóban külön tájékoztatni lehet errıl a képviselı-
testületet. Összevonni tehát nem lehet, csak tájékoztató jelleggel kimutatni, hogy mibıl tevıdik 
össze, mire lett felhasználva. 
 
Révész György képviselı által elıterjesztett határozati javaslattal kapcsolatban mondja, hogy a 3. 
pont második mondatával egyetért, de hogy a Pénzügyi Bizottság tegyen javaslatot a címrendre, 
azzal nem ért egyet. A szakfeladat nem azonos a címrenddel. A hivatal készítse el a címrendet és ez 
kerüljön a képviselı-testület elé, az összeállítást ne a Pénzügyi Bizottság tegye. 
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Révész György testületi tag: 
Úgy gondolta, hogy szakemberek véleménye alapján kerülne összeállításra, a Pénzügyi Bizottság 
csak  javaslatot tenne. 
 
dr.Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
Ezt a hivatal készítse el, állítsa össze. 
 
Kis József polgármester: 
A javaslata az, hogy a 2005 évi tervkoncepciót megelızıen a hivatal tegyen javaslatot a címrendre. 



 
Révész György testületi tag: 
Ha van egy elfogadott címrend, akkor nem kell a koncepciót azon túli bontásban szerepeltetni. 
 
dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
A költségvetési koncepció készítésénél az önkormányzatok többsége abba a hibába esik, hogy 
szinte egy költségvetésnek megfelelı koncepciót terjeszt a képviselı-testület elé. A koncepció csak 
a várható bevételekrıl beszélhet. Olyan dolgokat kell, hogy tartalmazzon, mint pld. a telekadó 
bevezetése, iparőzési adó emelése, stb. 
A koncepció egy iránymutatást kell, hogy mutasson, mi az amit a képviselı-testület akar, mi az 
amivel számolni kell a bevételeknél és a kiadásoknál. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Javasolja, hogy úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy a koncepció elkészítését megelızıen a 
hivatallal közösen a Pénzügyi Bizottság tegyen javaslatot a címrendre. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság által összeállított határozati javaslattal, 
valamint a 2003. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolóval, az kézfenntartással 
szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2004. /IV.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 
            önkormányzat  költségvetésével kapcsolatos elıterjesztések 
            vonatkozásában az alábbi határozatot hozta: 
 
    1./    A 2004-es pénzügyi évtıl kezdıdıen az éves költségvetési 
            beszámolóról szóló rendelet  a tárgyévi költségvetéssel 
            azonos szerkezetben kerüljön elıterjesztésre. 
 
     2./   A 2005. évi tervkoncepciót megelızıen a Polgármesteri 
            Hivatal javaslata alapján a Pénzügyi Bizottság tegyen  
            javaslatot a költségvetés címrendjére és a költségvetési, 
            valamint zárszámadási rendelet 2005 évtıl kezdıdıen e 
            címrend figyelembe vételével kerüljön elıterjesztésre.  
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       3./  Az évközi elıirányzat-változásra vonatkozó elıterjesztések 
             illeszkedjenek  a mindenkori címrendhez. 
 
       4./  A mindenkori elfogadott költségvetési és zárszámadási 
             rendeletet a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes 
             szerkezetben kapják meg a Pénzügyi Bizottság ( vagy a 
             képviselı-testület ) tagjai legkésıbb az elfogadást követı 
             testületi ülésig. 
 



       5./  Azoknál a költségvetési tételeknél, amelyeknél a költségvetés 
                                   megalkotásának idıpontjában nem ismert a tervezéshez 
             szükséges elıirányzat, a költségvetésben a mutatószám  
   változás alapján korrigált bázis értéket kell figyelembe venni. 
 
        Határid ı:  Folyamatos 
        Felelıs:      Körjegyzı, 
     Pénzügyi Bizottság 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 
5/2004. / IV.28./ sz. r e n d e l e t e  

a 
2003. évi költségvetés végrehajtásáról. 

 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2003 évi költségvetésének végrehajtásáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
1.§. Az Önkormányzat 2003. évi bevételeit 383.633.000.-Ft összegben teljesítette.  
       A bevételi források részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
2.§. Az Önkormányzat  2003 évi kiadásait 363.085.000.-Ft összegben teljesítette, melynek  
       részletezését a 2, 3, 4, 5 sz. melléklet, az önkormányzat intézményi dolgozóinak záró 
       létszámát pedig a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 
3.§. A kiadásból a részben önálló intézmények kiadásai 2003 évben az alábbiak voltak: 
 
   Óvodai nevelés, iskola elıkészítés  24.404.000.-Ft. 
   Általános iskolai oktatás   81.141.000.-Ft. 
   Általános iskolai napközi ellátás                  208.000.-Ft. 
   Közmővelıdési tevékenység                6.295.000.-Ft. 
   Könyvtári tevékenység        305.000.-Ft. 
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         Az összes kiadásból a 2. sz. melléklet alapján: 
 
   Személyi juttatás    95.917.000.-Ft. 
   Munkaadót terhelı járulék   32.094.000.-Ft. 
   Dologi kiadás     53.424.000.-Ft. 
   Mőködési és felhalmozás célú 
   pénzeszköz kiadás     81.871.000.-Ft. 
   Beruházás     38.968.000.-Ft. 
 
4.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzati Igazgatási Tevékenység   
       szakfeladat kiadásait 2003 évben 87.414.000.-Ft összegben teljesítette, melynek részletezését 
       a 4. sz. melléklet tartalmazza. 



 
5.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének a 2003 évi beruházási kiadásait az 5. sz.  
        melléklet tartalmazza. 
 
6.§. Gomba Község Önkormányzat által fizetett rendszeres és eseti pénzbeli ellátás támogatásait 
       címenként a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
7.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Körjegyzıség bevételét 49.209.000.-Ft-  
       tal, a kiadásait pedig 47.517.000.-Ft-tal elfogadja, melynek részletezését a létszámokkal együtt 
       a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
 
8.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2003 évi módosított pénzmaradványt 
       14.939.000.-Ft-al elfogadja és egyidejőleg tartalékba helyezi, ami már csökkentve van az 
       állammal szembeni visszafizetési kötelezettséggel.  
  
9.§. Ezen önkormányzati rendelet 2004. április 29.-én lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı 
       gondoskodik.  
 
 
Kis József polgármester: 
Köszönti az ülésen megjelent Sza.Ki Bt. két tagját. Javasolja a képviselı-testületnek, hogy az 
általuk benyújtott írásos megkeresés kerüljön most megtárgyalásra. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Nem érti, hogy miért van a levélben a T. Jegyzı Asszony megszólítás. 
 
Szabó Gyula a Sza.Ki. Bt tagja: 
Azért történt ez a megszólítás,mert az volt az észrevételük, hogy olyan munkák kerültek 
elvégeztetésre az aktív korúak rendszeres szociális segélyben részesülı személyekkel, amely a 
Sza.Ki Bt. feladatát képezi. Azt sem érti, hogy a jegyzı asszony miért tette szóvá az ásást, amit a 
hivatal parkjában végeztek. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
İ csak három hete látta a szerzıdést, ami megkötésre került a Sza.Ki Bt-vel, mivel a szerzıdéskötés 
idıpontjában beteg volt. A szerzıdést áttanulmányozta, de számára nem egyértelmő, nem látja 
mögötte azt a munkát, amit ez a pénz takar. Errıl a Pénzügyi Bizottság ülésén is tárgyaltak. Az a 
javaslata, hogy le kell ülni a Sza.Ki Bt-vel közösen és pontosítani kell a dolgokat. 
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A rendszeres segélyben részesülık eddig is dolgoztak, a hivatal adott számukra különbözı 
feladatokat és úgy gondolta, hogy amit ezekkel az emberekkel el tudunk végeztetni, azért ne 
fizessünk még külön. İ csak az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel, spórolási szándékkal 
végeztette el ezekkel az emberekkel a munkát. 
 
Szabó Gyula a Sza.Ki Bt. tagja: 
A képviselı-testület amikor a pályázatot kiírta volt elképzelése arról, hogy mit szeretnének 
megvalósítani. Nem érti, hogy ezt miért kell felülbírálni. Ez egy belsı ügy, ezért itt kell rendezni a 
képviselı-testület elıtt.  
Az aktív korúak segélyében részesülık  munkavégzésével kapcsolatban mondja,hogy ha nem jól 
végzik el a feladatot, akkor az rossz  fényt vet  Sza.Ki Bt-re.  
 
Kis József polgármester: 



Kijelenti, hogy amíg a képviselı-testület a Sza.Ki Bt-vel kötött szerzıdés beltartalmát nem 
változtatja meg, addig olyan munkát végeztetünk el ezekkel az emberekkel, ami nem a Sza.Ki Bt. 
feladatát képezi. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Véleménye szerint ezekkel az emberekkel a szemetet kellene összeszedetni a faluban, szívesen 
látná, ha a Fáyishoz kivezényelnék ıket. A falu közeli és a belterületi szemét összeszedésére kell 
ıket foglalkoztatni. 
A Sza.Ki Bt. tegyen javaslatot arra, hogy milyen feladatra tudnánk kivezényelni még ezen kívül 
ezeket a személyeket. 
 
Tóth József testületi tag: 
Mielıtt a pályázat kiírásra került, a képviselı-testület elhatározta, hogy mely feladatok elvégzésére 
kívánja megbízni a közterület fenntartókat. 
Ha a megbízást követıen mégis az aktív korú segélyezettekkel végeztessük el azt a munkát, amely a 
Sza.Ki Bt. feladatát képezi, ez egyoldalú szerzıdés bontásnak  tekinthetı és jogilag is támadható. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Tekintettel arra, hogy a jegyzı asszony a törvényesség ıre és felel az apparátusban a spórolások 
betartásáért, így csak a jó szándék vezette, amikor meg akarta spórolni, hogy ezekért a munkákért 
ne kelljen fizetnie az önkormányzatnak. Véleménye szerint le kell ülni a Sza.Ki Bt-vel és 
pontosítani a feladatokat. 
Érti a jegyzı asszony szándékát, mert sok pénzre lenne szüksége az önkormányzatnak, ami viszont 
nincs. 
 
Szabó Gyula a Sza.Ki Bt. tagja: 
Nap mint nap itt vannak,tehát  amikor megfelelı a jegyzı asszonynak, akkor bejönnek és kerüljön 
tisztázásra ez a dolog. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
A képviselı-testület eldöntött valamit és kéri a jegyzı asszonyt, hogy ne kontárkodjon bele. Végre 
van egy Sza.Ki Bt, aki jól mőködik. A Kis-szurdik, Nagy-szurdik rendben van, az átjárót is 
megcsinálták. 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
Jó dolognak tartja, hogy vállalkozásba adtuk ki a közterületeink fenntartását, rendben tartását, de a 
hivatal részérıl próbálunk minden pénzt megfogni. Még egyszer hangsúlyozza, hogy İt csak egy 
vezérelte, mégpedig az önkormányzat pénzügyi helyzete. 
 
Fodor Béla testületi tag: 
İ is meg van elégedve a Sza.Ki Bt-vel, örül, hogy ıket választotta ki a képviselı-testület. 
Véleménye szerint ha ilyen gondok vannak, akkor azt egymás között meg kell beszélni, nem kell 
negyedévenként tájékoztatni a testületet, hanem menet közben a problémákat a hivatallal tisztázni 
lehet. 
 
Kis Tibor a Sza.Ki Bt. tagja: 
Kérdése, hogy a volt „Böbe bolt „ helyével mi az elképzelése a képviselı-testületnek ? Szerinte ha 
beültetésre kerül, bele fognak menni az ott kirakodó árusok.  



A Petıfi utca – Rákóczi utca sarkán lebontott vízmő építmény helyén egy nagy domb, és beton 
bunker van, így ott parkosítani nem lehet.  
 
Kis József polgármester: 
A „Böbe bolt „ helyével kapcsolatban fog  még a képviselı-testület tárgyalni, az az elképzelés, 
hogy esztétikus technikával körbekerítjük.    
 A vízmő építmény helyén lévı beton olyan erıs, hogy nem lehet szétverni, annak eltakarítása 
komoly költséggel járna. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Véleménye szerint a SAPARD-ba, vagy az AVOP-ba be lehetne tenni, mint parkoló. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
A beton bunkerrel kapcsolatban mondja, hogy véleménye szerint ezzel úgy járnánk, hogy valaki 
elvállalná 150.000.-Ft-ért és mire elkészülne sokkal többe kerülne. 
A maga részérıl jó ötletnek tartja, hogy a mozinál bele kellene tenni, mint parkolót. 
 
Kis József polgármester: 
Ha a képviselı-testület azt adja feladatul, hogy kérjen árajánlatot a beton bunker megszüntetésére, 
akkor a következı ülésre ezt be fogja szerezni.  
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Javasolja, hogy a mozi elıtti telek eladási szándékával és az eladási irányárral kapcsolatban  
történjen érdeklıdés a telek  tulajdonosánál. 
 
 
4./ Lakásépítési és felújítási támogatások odaítélése. 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a 2004 évi költségvetésünkben 1.500.000.-Ft-ot határozott el 
a lakásépítési támogatásokra.  
Két kérelem érkezett be lakásépítési, illetve felújítási kamatmentes kölcsönre. 
Az egyik kérelmezı Farkas Gyuláné Gomba, Bercsényi u. 17. szám alatti lakos, aki lakóház 
építéséhez kéri a kamatmentes kölcsönt. Kérelmezı három gyermeket nevel, így a rendeletünk 
értelmében 170.000.-Ft adható részére. 
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A másik kérelmezı Papné Szabó Katalin Gomba, Dózsa Gy. u.11. szám alatti lakos, aki 
lakásfelújításra kér támogatást kamatmentes kölcsön formájában. 
Kérelmezınek egy gyermeke van, így a rendeletünk értelmében 110.000.-Ft összegő kamatmentes 
kölcsön adható számára. 
Kéri a testület véleményét, javaslatát a kérelmekkel kapcsolatban. 
 
Fodor Béla testületi tag: 
A maga részérıl nem tartja megfelelınek a támogatási arányokat, véleménye szerint ezen 
változtatni kellene. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A kamatmentes kölcsönök összegének arányát csak a rendelet módosításával lehet megváltoztatni. 
Ha úgy gondolja a képviselı-testület, hogy ez így nem megfelelı, akkor módosítsa a rendeletét. 
 



Szegedi Csaba testületi tag: 
Az a javaslata, hogy a mai ülésen ne változtassa meg a képviselı-testület a rendeletet. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselı-testület állásfoglalását. 
 
Gomba Község Önkormányzati képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel úgy 
foglalt állást, hogy a mai ülésen nem módosítja az elsı tulajdonú lakáshoz jutók 
támogatásáról szóló  12/1998. /XII.15./ sz. rendeletét. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Véleménye szerint ha megváltoztatjuk a rendeletünket, akkor úgy kell megalkotni, hogy 
visszamenıleges lehessen. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az elsı tulajdonú lakáshoz jutók támogatásáról szóló 
12/1998. /XII.15./ sz. Ök. rendelet módosítására a következı ülésen térjen vissza a képviselı-
testület, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy az elsı tulajdonú lakáshoz jutók támogatásáról szóló 12/1998. /XII.15./ 
sz. rendelet módosítását a május 26.-án megtartandó ülésén fogja megtárgyalni. 
 
Kis József polgármester: 
A jelenleg érvényben lévı rendeletünk értelmében kéri a képviselı-testület döntését a két 
kamatmentes kölcsön kérelemmel kapcsolatban. 
Aki egyetért azzal, hogy Farkas Gyuláné Gomba, Bercsényi u. 17. szám alatti lakos 170.000.-Ft 
összegő kamatmentes kölcsönben részesüljön, az kézfenntartással szavazzon. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel az 
alábbi határozatot hozta: 
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49/2004. / IV. 28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı- testülete  
           Farkas Gyuláné Gomba, Bercsényi u. 17. szám alatti 
           lakos részére  170.000.-Ft összegő kamatmentes kölcsönt 
           biztosít. 
 
           Határid ı:  2004. április  28. 
           Felelıs:       Körjegyzı 
 
 
Révész György testületi tag: 
Papné Szabó Katalin vonatkozásában környezettanulmányt javasol a kamatmentes kölcsön 
odaítélése elıtt, amelybıl tőnjön ki, hogy milyen jellegő felújítást szeretne  az ingatlanában 



elvégezni és ez a felújítás szükséges-e . 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy Papné Szabó Katalin Gomba, Dózsa Gy. u. 11. szám alatti lakos 
kamatmentes kölcsön kérelme kerüljön kiegészítésre környezettanulmánnyal és ezzel együtt 
kerüljön ismét a következı ülésre a képviselı-testület elé megtárgyalásra. 
 
 
5./ E g y é b  ügyek. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Venczel Zoltán Gomba, Gombai út 42. szám alatti lakos 
benyújtotta a vételi ajánlatát a gombai 473/2 hrsz-ú, 564 n-öl területő ingatlanra 300.-Ft/n-öl 
vételárral. Igaz, hogy évek óta İ dolgozza, İ ültette bele a gyümölcsfákat és az is igaz, hogy 
önállóan az ingatlan nem értékesíthetı, mert utcai bejárata nincs. Ettıl függetlenül nagyon alacsony 
a tett ajánlat. 
Kéri a képviselı-testület véleményét, javaslatát a vételi ajánlattal kapcsolatban. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy hogyan került ez a terület Venczel Zoltán használatába. 
 
Tóth József testületi tag: 
Az a véleménye, hogy ha Venczel Zoltán 500.000.-Ft-ért hajlandó megvásárolni,  akkor adjuk oda, 
hiszen úgy sem tárgyalta még meg a képviselı-testület a bérleti díjakat. Amennyiben nem kívánja 
ennyi összegért megvásárolni, akkor a bérleti díj megállapításánál figyelembe kell venni, hogy 
gyümölcsös  területrıl van szó. 
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint meg kell válaszolni Venczel  Zoltánnak, hogy a képviselı-testület ennyiért nem 
hajlandó értékesíteni a telket, ezért gondolja át a vételi szándékát és nyújtson be újabb ajánlatot. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Meg kell nézni, hogy hogyan lehetne az utcai bejáratot biztosítani, akár még nyeles telek 
formájában is. Mint hallottuk a mellette lévı ingatlan tulajdonosa el akarja adni a telket, meg kell 
érdeklıdni, 

22 
 

hogy mennyiért. 
 

Maczó  Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a gombai 619/3 hrsz-ú ingatlan, amely jelenleg az iskola a 
Földhivatali nyilvántartásban még jelenleg lakóház udvar-ként szerepel, a 716 hrsz-ú ingatlan, 
amely jelenleg az óvoda szintén lakóház, udvar-ként szerepel, a 719 hrsz-ú ingatlan pedig, amely 
jelenleg a községháza szintén lakóház, udvar megjelöléssel szerepel. Szükséges, hogy ezen 
ingatlanok a Földhivatali nyilvántartásban a jelenlegi funkciójukkal történjenek bejegyzésre, ezért 
kéri a képviselı-testületet, hogy járuljanak hozzá a mővelési ágak átnevezéséhez. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2004. /IV.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
            hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı 



            gombai 619/3 hrsz-ú ingatlan             iskola 
            gombai 716    hrsz-ú ingatlan             óvoda 
            gombai 719    hrsz-ú ingatlan             községháza 
            elnevezéssel kerüljön a Földhivatali nyilvántartásba 
            funkció váltás miatt bejegyzésre. 
 
            Határid ı:   2004. április  28. 
            Felelıs:       Körjegyzı 

 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a faluközpontban lévı Fagyizó üzemeltetésében változás 
történt, a KIM 2004. Bt. fogja mőködtetni.  
Az új mőködtetı azzal a kéréssel fordult a képviselı-testülethez, hogy engedélyezze számára a 
fagyizó elıtt lévı fa bútorok kicserélését esztétikus mőanyag bútorokra. A kérés oka,hogy 
könnyebb a mőanyag bútorok tisztítása. 
Ezzel kapcsolatban kéri a képviselı-testület véleményét, javaslatát. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
A képviselı-testület az elızı üzemeltetı részére sem engedélyezte, hogy mőanyag bútorok 
kerüljenek a fagyizó elé, így most sem javasolja a hozzájárulást. Amennyiben ki akarja cserélni a 
bútorokat, megteheti, de csak fából készültekre. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Annak idején kikötése volt a testületnek, hogy csak környezetbarát, vagyis fa bútorok lehetnek. 
Javasolja, hogy ettıl az elgondolástól ne álljon el a testület. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a testület döntését  ezzel kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
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51/2004./ IV.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t 

  
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 

       úgy határozott, hogy nem járul hozzá a faluközpontban 
       lévı Fagyizó elıtti fa bútorok, mőanyagra történı 
       kicseréléséhez. 
       Amennyiben az üzemeltetı mindenképpen ki szeretné 
       cserélni a bútorokat, azt megteheti, de csak fából készült 
       termékekre. 
 
      Határid ı:  2004. április 28. 
      Felelıs:      Körjegyzı 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 



Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Kis  Attila Imre tápiószentmártoni lakos kérelemmel fordult 
az önkormányzathoz, hogy a gombai 0217/4 hrsz-ú, összesen 2.0222 m2 területő utat adja el 
számára. Az út az İ tulajdonát képezı szılı ültetvények között van, melyen igen nagy forgalom 
bonyolódik a saját részérıl, de a magántulajdonosok részérıl is.  
Pályázatot szeretne benyújtani a 0217/4 hrsz-ú út felújítására, de mivel az út az önkormányzat 
tulajdona, így arra pályázatot beadni nem lehet.  
Ezért fordult a képviselı-testülethez kérelemmel, hogy az utat adja el számára. A meghatározott 
vételárat egy összegben, azonnal kifizeti és kötelezettséget vállal, hogy az felújítandó úton az ott 
ingatlan tulajdonnal rendelkezık a késıbbiekben is ugyanúgy közlekedhetnek, mint most. 
Vételárként 5.-Ft/m2 összeget ajánlott fel, amely 101.110.-Ft. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Ezt egy jó ajánlatnak tartja, azt kell kikötni, hogy legyen egy szándéknyilatkozat arról, hogy 
aszfaltossá akarja tenni az utat. 
 
Tóth József testületi tag: 
İt felhívta Kiss Imre, és kiment vele a helyszínre megnézni, hogy melyik útról van szó és mit 
akarnak ott csinálni.  A maga részérıl javasolja az eladást. 
 
Révész György testületi tag: 
Támogatja ezt az egészet, ennek ellenére az adás-vételi szerzıdést záradékolni kell, hogy az út 
tulajdonosa az ottani valamennyi ingatlantulajdonos részére biztosítja az területük megközelítését. 
 
Kis József polgármester: 
Ez tehát képezze a szerzıdés mellékletét.  
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért az értékesítéssel, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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52/2004./ IV.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 
           önkormányzat tulajdonát képezı 0217/4 hrsz-ú , 2.0222 m2 
           területő út ingatlant értékesíti Kiss Attila Imre Tápiószentmárton, 
           Sıregi u. lakos részére. 
           Az ingatlan vételárát 5.-Ft/m2 összegben határozza meg, így a 
           fizetendı összeg  101.110.-Ft. 
 
           A vevı a vételárat egy összegben köteles a szerzıdés aláírásakor 
           az önkormányzat számlájára befizetni. 

 
           Az adás-vételi szerzıdés mellékletét kell, hogy képezze a vevı 
           szándéknyilatkozata az út aszfaltossá tételérıl, valamint arról, 
           hogy a tulajdonába kerülés követıen is biztosítja az ott ingatlannal 
           rendelkezık részére az úthasználatot.  

 
            Határidı:   2004. április  28. 



            Felelıs:       Körjegyzı 
 
 

Maczó Jánosné körjegyzı: 
A központi konyha megszőnésével a képviselı-testület úgy döntött, hogy az ott feleslegessé váló 
eszközökre elıvásárlási jogot biztosít az ottani dolgozók részére. 
A dolgozók beadták az igényüket, melyet szeretne ismertetni és kéri, hogy állapítsa meg a testület a 
vételi árakat. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Miután a képviselı-testület nem tudja meghatározni, hogy melyik eszköz mennyit ér, ezért kéri, 
hogy a következı ülésre írásban, beárazva kerüljön elıterjesztésre, hogy mit mennyiért lehet 
értékesíteni. 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Surmanné Nagy Krisztina nyújtott be kérelmet arra 
vonatkozóan, hogy a családlátogatások gyorsabb és hatékonyabb kivitelezéséhez biztosítsanak 
részére benzin támogatást.  Kérelmében leírja, hogy a védınıi munka 60 %-át a családlátogatások 
teszik ki, ez havonta kb. 70 látogatást jelent. Eddig gyalog, kerékpárral, illetve elızetes egyeztetés 
alapján a hivatal autójával oldotta meg. Az elmúlt hetekben saját költségén vásárolt egy robogót, 
melynek üzemeltetéséhez kéri az önkormányzat hozzájárulását havi 3.000.-Ft összegő 
benzintámogatás formájában. A körzete igen nagy a tótól – Felsıfarkasdig fekszik, ezért nagy 
könnyebbséget jelentene számára a motor használata. 
A kérelmet a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és támogatta. 
Kéri a képviselı-testület döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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53/2004. /IV.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
            Surmanné Nagy Krisztina védını részére 2004.május 
            1-tıl  3.000.-Ft/hó összegő üzemanyag költségtérítést 
            biztosít a 2004-es évre vonatkozóan. 
             
                                 Határidı:  2004. május 1.       
                                 Felelıs:  Körjegyzı 
 
 
Kis József polgármester: 
A haszonbérleti díjak megállapítása a következı napirendi pontunk. A Pénzügyi Bizottság is 
megvitatta a haszonbérleti szerzıdések meghosszabbítását, és a bérleti díjak megállapítását. A 
bizottság javaslata is az, hogy a haszonbérleti díj összege 1,30 Ft/m2/év legyen. A haszonbérleti 
szerzıdések közül csak egy meghosszabbítását nem javasolja a bizottság, mégpedig a 835 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozóan, mivel azt eladásra szeretné ajánlani. Az 560/1 hrsz-ú ingatlan esetében 
pedig a bérlet idıtartamát csak az év végéig javasolja megállapítani. 



 
Amennyiben a képviselı-testület egyetért a Pénzügyi Bizottság által javasolt 1,30 Ft/m2/év bérleti 
díjjal, valamint a 835 hrsz-ú ingatlanra és a 560/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan tett javaslatukkal, 
az kézfenntartással szavazzon. 

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

54/2004. /IV.28./ 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 835 hrsz-ú ingatlanra  
           vonatkozóan a haszonbérleti szerzıdés ne kerüljön meghosszabbításra, 
           az 560/1 hrsz-ú ingatlan esetében pedig a bérlet idıtartama 2004. 
           december 31. napjáig kerüljön meghatározásra. 
 
           Határid ı:   2004. április  28. 
           Felelıs:       Körjegyzı 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 

55/2004./ IV.28./  sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
                   az önkormányzat tulajdonát képezı földterületek 
        haszonbérleti díját  1,30.-Ft/m2/év összegben  
        határozza meg. 
 
        Határid ı:  2004. április 28. 
        Felelıs:      Körjegyzı 
 
 
Kis József polgármester: 
Az elmúlt testületi ülésen már döntött a képviselı-testület az önkormányzat tulajdonát képezı 
SKODA – Pick  Up gépkocsi értékesítését illetıen. A testület határozatának megfelelıen a gépkocsi 
állapotát Tóth Sándor képviselı felmérte. Kéri Tóth Sándort, hogy tájékoztassa a képviselıket a 
gépkocsi felmérés eredményérıl. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a gépkocsi állapotát felmérte és az a javaslata, hogy a vételi 



szándékát bejelentı Szalma Péter árajánlatát, mely 100.000.-Ft, fogadja el a képviselı-testület. 
Szalma Péter részletfizetést is szeretne kérni a vételár kifizetését illetıen. Felajánlotta továbbá azt 
is, hogy amennyiben az önkormányzatnak olyan dolgokat kell valahová szállítani, amit a TOYOTA 
gépkocsival nem tudunk megoldani, azt İ a Skoda-val megoldja. 
 

 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, amennyiben a képviselı-testület egyetért a vételi árral, valamint a 
részletfizetési kedvezménnyel úgy kézfenntartással szavazzon. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

56/2004. /IV.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

             Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
             az önkormányzat tulajdonát képezı SKODA – Pick 
             Up tipúsú gépkocsit  Szalma Péter Gomba, Bartók 
             Béla utcai lakos részére  értékesíti. 
 
             A gépkocsi vételárát  100.000.-Ft-ban határozza meg. 
 
             A vételár részletekben történı megfizetését úgy  
             engedélyezi , hogy a teljes összeg ebben az évben befizetésre  
             kerüljön az önkormányzat számlájára. 
 
             Határid ı:   2004. április  28. 
             Felelıs:       Körjegyzı 
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Kis József polgármester: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Sipos Lajosné Gomba, Rákóczi út 32. szám alatti lakos 
nyújtott be fellebbezést a Szociális- és Gyámügyi Bizottság által hozott 26/2004. /II.25./ sz. 
határozat ellen.  
A Szociális- és Gyámügyi Bizottság a hulladékkezelés díjáról szóló  3/2004. /II.9./ sz.ÖK. rendelet 
5.§-a alapján kérelmezıt – mint egyedül élı, 60 éven felüli nyugdíjast, akinek a jövedelme nem 
haladja meg a legalacsonyabb öregségi nyugdíj összegének háromszorosát – 40 %-os szociális 
díjkedvezményben részesítette. 
Kérelmezı ezt a határozatot fellebbezte meg, mert szerinte több díjkedvezmény illeti meg, nem 
pedig csak 40 %. 
Ezzel kapcsolatban kéri a képviselı-testület véleményét, javaslatát. 
 
Fodor Béla testületi tag: 
Mint a Szociális- és Gyámügyi Bizottság elnöke mondja, hogy kérelmezı a rendeletünkben 
meghatározott mértékben kapta meg a szociális díjkedvezményt, ami egyedül élı, 60 éven felüli 
személy esetében 40 %. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a fellebbezéssel kapcsolatban. 
 

 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 



az alábbi határozatot hozta: 
 
 

57/2004. / IV. 28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
 

          Gomba Község Önkormányzati Képviselı- testülete 
          Sipos Lajosné Gomba, Rákóczi út 32. szám alatti lakos 
          fellebbezését   e l u t a s í t j a . 
 
          A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jogszabály- 
          sértés esetén ellene 30 napon belül a  Pest Megyei Bírósághoz  
                                címzett, a polgármesteri Hivatalnál  benyújtandó keresettel 
          lehet élni. 
 
 

I N D O K O L Á S  
 

          Sipos Lajosné Gomba, Rákóczi út 32. szám alatti lakos 
          fellebbezéssel élt Gomba Község Önkormányzati Képviselı- 
          testületéhez a Szociális- és Gyámügyi Bizottság 26/2004./II.25./ 
          sz. határozatával szemben,  a hulladékkezelési díjának szociális 
          díjkedvezmény mértéke  megállapítása  ellen. 
          A fellebbezés elbírálásánál megállapította a képviselı-testület, 
          hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a hulladékkezelés 
          díjáról szóló 3/2004. /II. 9./ ÖK. rendelet 5.§-ában foglaltaknak 
          megfelelıen hozta meg a döntését, amikor kérelmezı részére 
          40 %-os szociális díjkedvezményt állapított meg. 
 

28 
 
          A hulladékkezelés díjáról szóló 3/2004. /II.9./ sz. ÖK. rendelet 
                                5.§. a./ pontja  alapján szociális díjkedvezményben részesíthetı 
          az az egyedül élı,  60 éven felüli nyugdíjas, akinek a havi jövedelme 
          nem haladja meg a legalacsonyabb öregségi nyugdíj összegének a 
          háromszorosát. 
          A szociális díjkedvezmény egyedül álló esetében  40 %. 
 
          Tekintettel arra, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a  
           rendeletben foglaltaknak megfelelıen járt el Sipos Lajosné  
           esetében - részére a meghatározott szociális díjkedvezményt  
           biztosította -  további díjkedvezményt pedig a képviselı-testületnek 
           nem áll módjában megállapítani,  így  a  fellebbezést  e l u t a s í t j a .  
  
           Határidı:  2004. április  28. 
           Felelıs:      Körjegyzı 

 
 

Kis József polgármester: 
Az elsı napirendi pontnál félbe hagyta a képviselı-testület a volt mozi épület felújításával 
kapcsolatos  pályázat megtárgyalását. Arról volt szó, hogy be kellene nyújtani az AVOP-ra, de úgy 
kell ütemezni, hogy áthúzódjon a jövı évre.  
A maga részérıl javasolja, hogy a teljes összegre vonatkozóan történjen meg a benyújtás. 



A hitelígérvény, valamint az önerı pontos összegét ki kell még számítani, és pályázati őrlap sincs 
még, ezért erre majd vissza kell még térni. 
 
Révész György testületi tag: 
Felmerült a szomszéd telek megvétele, ezért legalább azt el kellene döntenünk, hogy mit akarunk. 
Azt azonban most még nem tudjuk, hogy a telek eladó-e és mennyiért. 
Az a véleménye, hogy ha május végén dönt a képviselı-testület ezzel kapcsolatban és ezt követıen 
nyújtsuk be a pályázatot, akkor sem leszünk elkésve. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
A maga részérıl is azt javasolja, hogy a májusi ülésen döntsön a képviselı-testület, mert addigra a 
Fejlesztési Terv is elkészül és ha találunk valamilyen funkciót ennek az épületnek, akkor már lehet 
vele mit kezdeni. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselı-testület döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással úgy 
foglalt állást, hogy a volt Mozi épület felújításával kapcsolatban benyújtandó pályázat a 
május 26.-án megtartandó ülésen kerüljön továbbtárgyalásra. 
 
Kis József polgármester: 
A volt Mozi épület legszükségesebb felújítási munkáinak elvégzésével kapcsolatban is a május 
ülésen döntsön a képviselı-testület, addigra árajánlatokat fog bekérni, hogy melyek azok a munkák, 
amelyeknek az elvégzése a legfontosabb és ez mennyibe kerülne. 
 
Tóth József testületi tag: 
Kérdése, hogy az épületrıl készült-e már állapot felmérés ? 
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Ki fogja eldönteni, hogy mit kell a legszükségesebben elvégezni az épületen ? 
 
Kis József polgármester: 
Igen, fotó  dokumentum is van róla és a költségvetés is ez alapján készült el. 
A legszükségesebb feladatokkal kapcsolatban mondja, hogy fel fog kérni valakit, hogy mérje fel és 
egy kivitelezıi költségbecslést is be fog kérni. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Szeretné, ha Tóth József  képviselı is elvégezné, vagy  jelen lenne az állapot felmérésen. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Véleménye szerint az 1.000.000.-Ft-ot el fogja hagyni az az összeg, amibıl legalább olyan állapotba 
hozzuk az épületet, ahogyan gondoljuk. 
Kérdése, hogy a bérlı felé a felmondás megtörtént-e ? 

 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Igen elküldtük Kirnbauer Ernı felé a bérlet felmondását három hónapos határidıvel, így július 1-én 
kell elhagynia az épületet. 

 
 

Kis József polgármester: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a Sza.Ki Bt. felmérte a községben a hulladékgyőjtık 
elhelyezését. Összesen 13 – 15 új hulladékgyőjtı elhelyezésére  lenne szükség. 



Javasolja a képviselı-testületnek, hogy 15 db. fából készült, horganyzott betéttel ellátott 
hulladékgyőjtı kerüljön kihelyezésre a községben a Sza.Ki Bt. által javasolt helyekre. 
Aki ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

58/2004. /IV.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
             Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
             úgy határozott, hogy a községben 15 db. fából készült, 
             horganyzott betéttel ellátott hulladékgyőjtı kerüljön 
             kihelyezésre a szükséges helyekre. 
 
              Határid ı:   2004. április  28. 
   Felelıs:       Polgármester 
               
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a közvilágítás bıvítéssel kapcsolatban a munkaterület 
átadás-átvétele megtörtént. A kivitelezı azt ígérte, hogy május végéig befejezıdik a bıvítési 
munka. 
 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a Felsıfarkasd felé közlekedı buszjáratok megállójának az 
áthelyezését nem engedélyezik. Abba bele mennek, hogy az árokba lévı megszüntetésre kerüljön, 
és akkor bemennek a fordulóba a járatok, de ehhez viszont ki kell táblázni, mely 10 db. táblát jelent. 
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Tóth József testületi tag: 
Ne csak a 10 táblát nézzük, hanem azt, hogy a forgalom szempontjából is kellemetlenséget jelent. 
 
Kis József polgármester: 
Ha azt akarjuk, hogy az idısek ne az árokból szálljanak fel, akkor meg kell csinálnunk. 
Ezzel kapcsolatban kéri a képviselı-testület döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  6 igen szavazattal, 4 ellenvéleménnyel az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
59/2004. /IV.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

h a t á r o z a t  
 
 

            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
            úgy határozott, hogy a Felsıfarkasd felé közlekedı 
                                  autóbusz járatok Rákóczi úti megállójának áthelyezéséhez 
            a szükséges 10 db. jelzıtáblát  biztosítja. 
             
            Határid ı:   2004. április  28. 
            Felelıs:       Polgármester 
    



Kis József polgármester: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a község központjának, valamint az Iskola utcai 
keresztezıdésnek a rendezésével kapcsolatban a tervek elkészültek. A költségbecslés majdnem eléri 
az 50.000.000.-Ft-ot. Ebbıl a leghúzósabb összeg a három buszmegálló.  
A probléma az, hogy a SAPARD pályázatoknál egyértelmő állásfoglalás az, hogy elıtérbe helyezi a  
parkosítást, a települési összkép javítást.  
A malomi boltnál minimális parkosítási lehetıség van és ugyanez a helyzet a Dózsa Gy. utcánál is. 
A községközpont és az Iskola u. keresztezıdés területi rendezését ajánlják benyújtani a pályázatba 
annak érdekében, hogy a másik kettıvel nehogy elveszítsük a támogatási lehetıségünket. 
Miután így ajánlják benyújtani a pályázatot, ezért lebontotta a 49.000.000.-Ft-os árajánlatot 
23.096.338.-Ft-ra, mely a községközpont és az Iskola u. keresztezıdés területi rendezését 
tartalmazza. Ehhez a szükséges 25 %-os önerı 5.774.085.-Ft lenne,11.000.000.-Ft-os 
hitelígérvénnyel lehet a pályázatot benyújtani. 
Az önrészre vonatkozóan is lehet pályázatot benyújtani a BM-hez, melyhez a 40 %-os önerı 
2.309.634.-Ft.     
Azt mondta a pályázat író, hogy ugyan maga ellen beszél, de nem támogatja az összesre 
vonatkozóan a pályázat benyújtását, mert szinte biztos, hogy elutasítanák. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Ez a pályázati kiírás is folytatódik az AVOP- ba, így ha beadjuk és elutasítják, akkor két részre 
lehet szedni és benyújtjuk az AVOP- ba a melegítı konyha és a Dózsa Gy. Utcai részt. 
 
Kis József polgármester: 
Az önerınket nem tudjuk majd lefedezni, nagyon nagy hitelígérvényre lenne szükségünk. A MÁK-
nál 36.000.000.-Ft hitelfelvételre vagyunk képesek és ebbıl már 6.500.000.-Ft lekerült az élıvizes 
pályázatunknál. 
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Tasi Kálmán alpolgármester: 
Nem látja tisztán, de véleménye szerint az önrészbıl az egész járdát meg lehetne csináltatni. Senki 
nem fog nekünk ennyi hitelt adni. 
Véleménye szerint össze kell szedni, hogy mit akarunk és mennyi önrészre lesz szükségünk. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A maga részérıl bizalmatlan az ilyen magas összegek iránt.  
Olyan dolgokról beszélünk most, amit már februárban eldöntöttünk. Eldöntöttük, hogy 6 pályázatot 
fogunk benyújtani. Az a véleménye, hogy szedjük szét és adjuk be, de ez még mindig csak 3 
pályázat. 
 
Révész György testületi tag: 
İ a maga részérıl úgy gondolja, hogy amirıl itt szó volt fontos, és szükséges. Több másról is volt 
szó, ami szintén fontos és szükséges, pld. az óvoda. Úgy gondolja, hogy rangsorolni kell a 
feladatokat és az alapfeladatok ellátását kell elıtérbe helyezni, így az iskola, óvoda elsıbbséget kell 
hogy élvezzen. 
Személy szerint egy harmadik verziót javasolna, mégpedig azt, hogy adjuk be a községközpont, a 
melegítı -konyha és környékét. A másik hármat válasszuk le. 
 
Kis József polgármester: 
7.607.750.-Ft ennek a bontása úgy, hogy így a park négyzetméter megnövekedik. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
A terveken ismét a Hinterland nevét látjuk. 
 



Kis József polgármester: 
İ volt az, aki elvállalta, hogy a tervezésért akkor kap pénzt, ha nyerünk a pályázaton. Ha nem 
nyerünk akkor nem kap pénzt és a pályázat író sem. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Emlékszik, hogy amikor a melegítı-konyha kialakítását terveztük, akkor is a Hinterland volt jelen. 
Nem tud elvonatkoztatni attól, hogy ismét ezt a nevet látja. 
Nem érzi magát olyannyira döntési pozícióban.  
Ha a melegítı-konyha harmad annyiért elkészülhetett, akkor ez is elkészülhet olcsóbban. 
 
Kis József polgármester: 
A Hinterland kivitelezéssel nem foglalkozik, csak abban segített, hogy elkészítsék a terveket és a 
költségvetést. 
 
Szeretné, ha a képviselı-testület döntene, hogy a két helyszínre vonatkozóan a pályázat benyújtását 
tovább tárgyaljuk-e.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel úgy 
foglalt állást, hogy a két helyszínre vonatkozóan a pályázat benyújtását ne tárgyalja tovább a 
testület.  
 
Kis József polgármester: 
A módosító javaslat, hogy csak a községközpontra vonatkozóan kerüljön benyújtásra a pályázat, 
melynek költsége 7.607.750.-Ft. 
Aki ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 1 igen szavazattal, 5 ellenvéleménnyel, 4 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
  

 
60/2004. /IV.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

h a t á r o z a t  
 

           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
           úgy határozott, hogy a községközpont területi rendezésé- 
           vel kapcsolatban ne kerüljön pályázat benyújtásra. 
 
           Határid ı:   2004. április  28. 
           Felelıs:       Polgármester 
 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az eredeti elképzelésnek megfelelıen kerüljön a 
pályázat benyújtásra, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

61/2004. /IV.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 



 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
              úgy határozott, hogy az Iskola utca keresztezıdésének, 
              a Dózsa György utca keresztezıdésének, a község- 
              központ,valamint a Malom keresztezıdésének területi rendezésével   
                                    kapcsolatban ne kerüljön pályázat  benyújtásra. 
            
    Határid ı:  2004. április 28. 
   Felelıs:      Polgármester 
    
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a KÖVÁL Rt-tıl megérkezett a közkút használók névsora. 
A következı ülésre hozni fogja, hogy honnan javasolja a közkút leszerelését. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a címzett pályázat benyújtásra került, eddig úgy néz ki, 
hogy nincs benne hiba. 
 
Kis József polgármester: 
Az élıvizes pályázatunk is befogadásra került. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Ezen a héten be lehet nyújtani a pályázatot az illegális hulladéklerakók felszámolására, melyhez 
nem kell önerıt biztosítani. Javasolja a képviselı-testületnek a pályázat benyújtását. 
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Határozati javaslata is van a képviselı-testület felé, mégpedig az, hogy a múlt szombaton 
megrendezett szemét összeszedési akcióban részt vevı, illetve gépeket biztosító  Sza.Ki Bt és 
FETTI  Kft. vezetıjének nyilvánítsa ki köszönetét a testület. 
 
Kis József polgármester: 
Bóka József részére is javasolja a köszönet nyilvánítást, mivel İ is biztosított gépet az akcióhoz. 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a köszönet nyilvánítással, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

62/2004. / IV. 28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
           köszönetét fejezi ki  a Sza.Ki Bt. tagjainak, a FETTI 
           Kft. Vezetıjének, valamint Bóka Józsefnek a 2004.  
           április 24.-én megtartott, illegálisan lerakott szemét 
           összegyőjtésével kapcsolatban nyújtott segítségükért. 
 
            Határid ı:  2004. április  28. 
            Felelıs:      Polgármester 
 



 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a környezetszépítı versenyre benyújtandó pályázattal 
kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2004. /IV.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
             Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
             az illegális hulladék lerakók megszüntetésével 
             kapcsolatban pályázat benyújtását határozza el. 
 
             Határid ı:   2004. április  28. 
             Felelıs:       Polgármester 
 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Kérdése, hogy találhatunk-e módot arra, hogy ha valaki bejelentést tesz az illegálisan lerakott 
szeméttel kapcsolatban, az kapjon jutalmat. 
A konyhával kapcsolatban a következı ülésre kér tájékoztatást. 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a testülettel, hogy a rendszergazda pályázatra három pályázó nyújtotta be a pályázatát, bár 
a jelentkezı lényegesen több volt. A pályázatok kiosztásra kerültek a testület tagjainak. Ezzel 
kapcsolatban kéri a testület véleményét. 
 
Révész György testületi tag: 
Köszönjük, hogy megkaptuk a pályázatokat. A leírtak alapján úgy ítéli meg, hogy dönteni nem 
lehet, mert igazán csak az egyik pályázó pályázata felel meg a rendszergazdai feladatoknak. A maga 
részérıl egy elbeszélgetést javasol a pályázókkal, úgy hogy szeretné, ha Kovács Gyula gombai 
lakos is részt venne ezen az elbeszélgetésen. 
 
Kérdése még az, hogy tulajdonképpen egy informatikai karbantartóra, vagy egy rendszergazdára 
van a hivatalnak szüksége ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A hivatal most még elegendınek tartana egy informatikai karbantartót alkalmazni, aki hiba esetén 
kijavítaná, illetve rendszeresen átnézné a gépeket. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy Révész György képviselı tartson egy elbeszélgetést a pályázókkal és 
ezen elbeszélgetés alapján, a Képviselı Úr által javasolt személlyel kerüljön a szerzıdés 
megkötésre a hivatal és intézményei informatikai eszközeinek karbantartására. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Minden képviselı megkapta a MOL Rt. levelét. A levélbıl  egyértelmően kitőnik a  MOL Rt. 
álláspontja, mellyel İ személy szerint nem ért egyet. Az érvényben lévı rendeletek alapján az 



iparőzési adó megosztására lehetıség van, arányosítva. Ezért a levélben foglaltak egyértelmően, 
mint tény nem kerültek elfogadásra, egy állásfoglalás kérésére kerül sor. 
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az A.D.U. Építésztervezı Iroda megküldte a rendezési 
tervet  elektronikus formában. A késedelemért elnézést kért. 
 
Tájékoztatja továbbá a képviselı-testületet, hogy az írásos megkeresések az elmúlt testületi ülés 
döntéseinek megfelelıen elküldésre kerültek. 
 
Révész György testületi tag: 
A közkúthasználókat a KÖVÁL Rt. által adott kimutatás alapján berajzolta, ez 15 fı. Az a javaslata, 
hogy ezeknek a személyeknek  közpénzbıl kerüljön bevezettetésre a víz az ingatlanukra. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Javasolja, hogy a 15 vízbekötésre kérjünk árajánlatot a KÖVÁL Rt-tıl. 
 
Révész György testületi tag: 
Tájékoztatja a testületet, hogy megkereste Oravecz Attila, akinek a kertje végében vagy egy patak. 
A patak a szomszédos ingatlanról ered és patakba folyik be. İ a saját területén a patakmedret 
rendben tartja, de a szomszédja nem és így a víz nem tud elfolyni. Kérdése, hogy mit lehet ezzel 
kapcsolatban csinálni ? 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
Megnézzük, hogy mirıl van szó és ha indokolt, akkor felszólítást fogunk küldeni. 
 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kérése, hogy kerüljön betartásra az a döntés,miszerint 17 órakor jönnek a vendégek. 
Az elmúlt ülésen levettünk két napirendet. Azt mondtuk, hogy a mai ülésen a tiszteletdíj kérdése is 
megtárgyalásra kerül, de még eddig nem került rá sor. 
Már írásban leadta, hogy hogyan szeretné felajánlani a tisztelet díját, javasolja ezt a képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

64/2004. /IV.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı- testülete  
            a 
            Hétszínvirág Alapítvány  részére      20.000.-Ft összegő, 
            Hálaszó Alapítvány részére               10.000.-Ft összegő, 
            Nebulókért Alapítvány részére          10.000.-Ft összegő, 
            Gomba Községért Közalapítvány 
                       részére              10.000.-Ft összegő, 
            Gombai Polgári Kör Egyesület 
                                  részére               49.072.-Ft összegő 



             
             támogatást nyújt. 
 
   Határid ı:  2004. április  28. 
              Felelıs:      Körjegyzı 
 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A konyháról nem kaptunk tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy megtörtént-e az április 1-i 
elköltözés. 
 
Kis József polgármester: 
Jelenleg már az újonnan létesített melegítı konyhában történik a napközisek étkezése. Az igaz, 
hogy nem április 1-el lett az elköltözés, hanem késıbb. Ennek az oka az volt, hogy mivel még maga 
a fızıkonyha ott üzemelt, így logikusabbnak látszott, hogy a napközisek is ott étkezzenek. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A képviselı-testületnek olyan döntése volt, hogy április 1-vel már az új melegítı konyhában 
történjen a napközisek étkeztetése. Nem úgy indult a melegítı konyha mőködése, ahogyan azt 
megbeszéltük. Miért nem lett ez a döntés betartva ? A maga részérıl az elhangzott indokot nem 
tudja elfogadni. 
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Az utcai árusoktól mennyi helypénz folyik be ? Ennek az összegét szeretné a következı testületi 
ülésre kérni. 
Szeretné továbbá tudni azt is, hogy ebben a ciklusban a lakosság felé hány felszólítás ment ki azzal 
kapcsolatban, hogy nem tett eleget valamilyen kötelezettségének, és amennyiben a felszólítás 
eredménytelen volt, hány esetben került sor  büntetés kiszabására. 
  

 
Tóth Sándor testületi tag: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy İ lett a Tápióvölgye Vadásztársaság Elnöke és ezáltal az 
önkormányzat és a vadásztársaság közötti kapcsolat tartó is. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Véleménye szerint a tőzoltó emlékmővet be kellene a melegítı konyha elé tenni és a hivatal 
udvarán lévı tőzoltó kocsit is oda kellene felvinni, mert a jelenlegi helyét nem tartja a legjobbnak. 
Szerinte a melegítı konyha kertjében az emlékmővel együtt lenne jó helyen. 
 
 
Kis József polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 22,30 h-kor bezárta. 
 
 
 
 
G o m b a , 2004.  május    13. 
 
 
 
 
        Kis   József                        Maczó   Jánosné 



      polgármester                             körjegyzı 
 
 
 
 
      Tasi  Péter                          Tóth  József 
       jegyzıkönyv hitelesítık 
 
 
 
 
 


