
 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. június 30.-án 17 
órai kezdettel megtartott   n y i l v á n o s    ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Kis  József                                    polgármester, 
    Erdélyi Zsolt, Fodor Béla,  
    Lehota Vilmos, Szegedi Csaba, 
    Tasi Péter, Tóth József, 
    Tóth Sándor       képviselık. 
 
 
Bejelentéssel távol:         Tasi Kálmán      alpolgármester, 
    Révész György     képviselı. 
 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
    Máté Józsefné   mőv.ház igazgató 
    Dr. Schidt  György   háziorvos 
    Dr. Szemık Balázs   fogorvos 
    Surmanné Nagy Krisztina védını 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön üdvözli Maczó Jánosné körjegyzıt, az 
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen hét képviselı jelen van, így az határozat 
képes. Tasi Kálmán alpolgármester és Révész György képviselı elızetes bejelentéssel 
van távol a mai ülésrıl. 
 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendi pontok elfogadását az ülés 
anyagául. 
 
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, bizottságok beszámolója, kérdések-felvetések. Polgármester 
          Bizottságok 
           elnökei, 
           Képviselık 
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2./ Gomba Község egészségügyi ellátásáról szóló tájékoztatók.  Családorvos, 



           Fogorvos, 
           Védını. 
 
3./ Iparőzési adóról szóló rendelet megtárgyalása.    Körjegyzı 
4./ Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 
      megtárgyalása.         Körjegyzı 
5./ Gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló rendelet 
      megtárgyalása.         Körjegyzı 
6./ Szociális rendelet módosítása a lakásfenntartási támogatásra 
      figyelemmel.         Körjegyzı 
7./ Gépjármőadó rendelet visszavonása.     Körjegyzı 
8./ Közbeszerzési Szabályzat megtárgyalása.     Körjegyzı 
9./ E g y é b   ügyek 
 
 
Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek 
Fodor Béla és Tóth Sándor képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül  a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítéstıiként Fodor Béla és Tóth Sándor 
képviselıket     e l f o g a d t a . 
 
 
1./ Polgármester, bizottságok beszámolója, kérdések, felvetések. 
 
Kis József polgármester: 
Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató kérte, hogy a képviselı-testület vegye elıre azt 
a témát, ami miatt megjelent a mai ülésen. Tudott dolog, hogy a mővelıdési ház 
átadásának határideje 2004. július 1. Az új tulajdonos Bajkai István meg is kereste faxon 
a hivatalt, hogy a birtokba adás mikor történhet meg. A birtokba adást követıen fogja 
kifizetni a vételi árból még ki nem egyenlített összeget. Emiatt van ma itt Máté 
Józsefné. A képviselı-testületnek el kell döntenie, hogy a mővelıdési házban lévı 
dolgokat hová lehetne elhelyezni. A volt mozi épület átalakítását mielıbb el kell 
indítani, ennek költségvonzatát a mai ülésen meg kell hogy tárgyalja a képviselı-
testület. 
Megkérdezi a képviselı-testületet, egyetért-e azzal, hogy ez a napirend kerüljön 
elsıként megtárgyalásra ? 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül úgy foglalt állást, hogy a mővelıdési házból kikerülı felszerelések, 
berendezések elhelyezése kerüljön elsıként megtárgyalásra. 
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Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a volt mozi épület átalakításával kapcsolatban 
megkereste Török Zoltánt, akivel kimentek a helyszínre és a jelenleg legszükségesebb 
munkák elvégzését beszélték meg, így vizesblokk kialakítása, tetı javítása, főtés 



megoldása, elıtetı kialakítása. Ezen munkák elvégzésére benyújtotta Török Zoltán az 
elızetes árajánlatát, mely a  legolcsóbb anyagokkal számolva is nettó 8.000.000.-Ft. 
 
Tóth József testületi tag: 
A Sza.Ki Bt. miért nem lett megkeresve ezzel kapcsolatban, tılük miért nem kértünk be 
árajánlatot ? 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben a képviselı-testület úgy ítéli meg, hogy egyösszegő árajánlat alapján nem 
tud dönteni, akkor kérni fog részletes árajánlatot is. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Az igaz, hogy ez nem olyan nagy beruházás, mint a melegítı-konyha, de véleménye 
szerint kellene kérni több árajánlatot is, így a Páczi Lászlótól - Baranyi Tibortól,Plavecz 
Gábortól. Ha a melegítı-konyha kialakításánál több árajánlatot kértünk be, akkor most 
is ugyanezt tegyük, mert akkor is voltak szórások az árajánlatok között. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Az elızı ülésen abban maradt a képviselı-testület, hogy több árajánlat kerüljön 
beszerzésre és azt mondta a polgármester úr, hogy most csak költségbecslés fog hozni a 
képviselı-testület elé. A maga részérıl is javasolja, hogy kerüljön több árajánlat 
bekérésre. 
Kérdése, hogy ki hol hibázott, mert már dolgozni kellene a volt mozi épület felújításán, 
hiszen július 1-vel ki kell a mővelıdési házból költözni.  
A maga részérıl minden ülésen foglalkozott ezzel az üggyel, minden egyes alkalomkor 
felhozta, hogy mi lesz a június 30-val, amikor is a mővelıdési házban megszőnik a 
jogviszonyunk. 
Most így nem tud a munka elindulni, hiszen még csak egy egyösszegő ajánlat van bent, 
részletes költségajánlat nincs. 
 
Kis József polgármester: 
El kell dönteni, hogy ezzel a nagyságrenddel a képviselı-testület meg tudja-e oldani, el 
akar-e indulni. 
2004. július 1-vel mondtuk fel a bérletet Kirnbauer Ernınek a mozinál, úgy beszéltük, 
hogy augusztus közepén el lehetne kezdeni a felújítási munkákat. Ebben az idıszakban a 
mővelıdés vonatkozásában úgyis uborkaszezon van. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Bármikor dönthettünk volna az árajánlatokról úgy, hogy július 1-vel el is kezdıdhetett 
volna a munka.  
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Tóth József testületi tag: 
Mit szeretnénk most megcsináltatni a mozi épületnél ? 

 
Kis József polgármester: 
Csak a legszükségesebb felújításokat. El kell határoznunk, hogy mit akarunk. 
 
Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató: 
A Kirnbauer Ernı még mind a mai napig bent van a mozi épületben, azt mondta,hogy 
nem tud kimenni, mert még nincs kész a mőhelye. 



A mővelıdési házból ki kell menni, ezért ideiglenes megoldást kell találni, hogy hová. 
A mozi épületnél a vetítı terem – ahová pakolna – úgy van kialakítva, hogy oda szekrényt 
bevinni nem lehet. Felvette a kapcsolatot egy asztalossal, hogy mennyibe kerülne, ha 
teljesen bepolcozná azt a helyiséget. Az asztalos, Acsai György kijött Monorról és 
megnézte a helyiséget, felmérte. Azt mondta, hogy az anyagköltség magas, ezért 140-
150.000.-Ft-ért tudná elvállalni a teljes munkát. 
A lenti helyiség befalazása lehet, hogy többe kerülne, mert ott zúdul le a víz, így a 
csatornarendszert is ki kell alakítani. Lejtıs is ez a rész, így szerinte az udvarról is 
befolyik oda a víz. 
Beszélt a Sza.Ki Bt-vel, hogy a szeméttárolóban lévı összes szemetet vigyék el, mert 
nagyon sok az egér. Az ott lévı szemét nem Kirnbauer Ernıtıl származik, hanem 
valószínőleg  az elıbbi, vagy még az azt megelızı lakótól. 
A kinti WC-t is el kellene dózerolni. Kérdése, hogy menjen-e ezen dolgok után, vagy 
pedig nem az İ hatásköre, az asztalossal megcsináltassa-e a polcokat ? 
Kérdése továbbá, hogy hová költözhetne be ideiglenesen ? 
 
Tasi Péter testületi tag: 
A mővelıdési házban lévı dolgok elhelyezésére ideiglenes megoldással az általános 
iskolát javasolja. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Kirnbauer Ernınek július 1-i határidıvel  kell kiköltöznie a helyiségbıl. Azt mondta, hogy 
holnap ki fog költözni és pénteken bejön az átadás-átvételi jegyzıkönyvet felvenni. 
 
Kis József polgármester: 
İ is beszélt személyesen a múlt héten Kirnbauer Ernıvel és nem mondta, hogy nem 
költözik ki. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Úgy érzi, hogy alaposabb elıkészítés kell az épülettel kapcsolatban. Sok változtatási 
lehetıség van, amit most kell kihasználni. Számos variációt kell kidolgozni a 
megvalósításra.  
Javasolja, hogy írjuk ki az árajánlattételi pályázatot és jelöljünk meg egy napot, amikor 
az ajánlat tevıknek elmondjuk, hogy mit szeretnénk. Induljon el ez rövid határidıvel. 
A mővelıdési házban lévı dolgok ideiglenes elhelyezésére İ is az iskolát javasolja. 
 

5 
 

Szegedi Csaba testületi tag: 
Tervezni kell, hogy megmarad-e az átjáró. Szerinte alulról is lehet parkolni, itt is ki 
lehetne alakítani egy parkolót. 
 
Kis József polgármester: 
Az átjáró befalazásával, elıtetı készítésével készült el az egyösszegő árajánlat. Ha az 
átjáró befalazásra kerül, akkor csak a Petıfi utcánál lehet parkolni. 
Az iskolában csak augusztus közepéig lehet tárolni a mővelıdési házból kikerülı 
dolgokat, máshol pedig ideiglenes tárolásra nincs lehetıség. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Beszéljünk arról, hogy áldozzunk-e arra, hogy kimeszeljük és bepolcozzuk a helyiséget. 
Véleménye szerint a Kirnbauer Ernı által használt helyiségbe már be lehetne pakolni. 
 



Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató: 
A nagyterembe befolyik a víz, mert rossz a tetı. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Azt a pár cserepet cserélje ki valaki és már nem is folyik be a víz.  
 
Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató: 
Véleménye szerint nem lenne jó, ha az alsó átjáró befalazásra kerülne. Ha kap 
engedélyt arra, hogy a felsı helyiséget bepolcoztassa, kimeszeltesse és a kis helyiségbe, 
ami pénztár volt oda is bepakolhat, akkor nem kell befalazni az átjárót. 
A maga részérıl a WC-t jobb oldalon gondolja kialakítani. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Véleménye szerint a konyhánál felszabadult  salgó polcokkal is meg lehet oldani, mert 
olcsóbb. 
 
Kis József polgármester: 
A salgó polcokat lehet variálni, így sőrőbben is be lehet polcozni a helyiséget. 
 
Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató: 
A salgó polc nem jó megoldás, mert nem lehet úgy berakni, mint ahogy az İ igénye 
szerint megcsináltatná a fából készült polcozást.  
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Véleménye szerint a mővelıdési ház igazgatójának végig benne kell lennie, hogy hogyan 
készüljön el az átalakítás. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a volt vetítı helyiség bepolcozásra kerüljön 
az árajánlat szerinti 140.000.-Ft-ért, az kézfenntartással szavazzon. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta: 
 
 

89/2004. / VI. 30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
                          határozott, hogy a volt mozi épület vetítı helyiségének 
         falpolcokkal történı ellátásához nem biztosítja a  
         mővelıdési ház igazgatója által kért 140.000.-Ft-ot. 
         A helyiség bepolcozását a központi konyhától kikerülı 
         salgó polcokkal kell megoldani. 
 
         Határidı:   2004. június  30. 
         Felelıs:     polgármester 
 
Kis József polgármester: 



Kéri a képviselı-testület állásfoglalását arra vonatkozóan is, hogy a salgó polcok 
beállításával és a kiegészítı munkák elvégzésében a Sza.Ki Bt. mőködjön közre. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Meg kell kérni a Sza.Ki Bt-t, hogy az árral csínján bánjanak. 
 
Kis József polgármester: 
Az átalakítási munkákkal kapcsolatban pénteken meg fogja keresni a vállalkozókat, hogy 
hétfın 10 órakor legyenek itt a hivatalnál annak érdekében, hogy a végzendı feladatok 
megbeszélésre kerüljenek, természetesen a helyszín megtekintésével. 
Kéri a képviselı-testület azon tagjait, akik el tudnak jönni, hogy legyenek itt ezen a 
megbeszélésen. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kéri, hogy errıl  szerdán kapjon értesítést a képviselı-testület, hogy azon képviselık  is 
tudjanak róla, akik nem tudtak eljönni a megbeszélésre. 
 
Tóth József testületi tag: 
A vállalkozók által elkészítendı költségvetés tételes legyen. Szeretné ha megkérdeznénk 
a Sza.Ki Bt-t is ezzel kapcsolatban. 
Kérdése, hogy fontos-e nekünk minden munkát egy vállalkozóval elkészíttetni ? 
Kis József polgármester: 
Azt nem lehet felvállalni, hogy minden munkát más vállalkozóval készíttessünk el. 
 
Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató: 
Kérdése,hogy akkor beszélhet-e a Sza.Ki Bt-vel a polcozást illetıen, illetve hétfın 
költözhet-e az iskolába ? 
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Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a volt vetítı helyiség polcozásában a Sza.Ki 
Bt. közremőködjön és a mővelıdési házból az általános iskolába ideiglenes jelleggel a 
kiköltözés minél elıbb történjen meg, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

90/2004. / VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
        Gomba község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
         határozott, hogy a volt vetítı helyiség bepolcozásában 
         a Sza.Ki Bt. mőködjön közre és a mővelıdési házból a 
         kiköltözés - ideiglenes jelleggel az általános iskolába –  
                           minél elıbb kezdıdjön meg. 
 
          Határidı:  2004. június 30. 
          Felelıs:    polgármester, 
         mővelıdési ház igazgató 
 



Kis József polgármester: 
Pénteken megkeresésre kerülnek a vállalkozók  a volt mozi épület felújításának  
komplett kivitelezésével kapcsolatban és hétfın 10 órára hívja össze ıket a feladat 
megbeszélésére. A tételes költségvetést a hét végére fogja bekérni tılük és a 
legkedvezıbb árajánlatot adó vállalkozó fog megbízást kapni erre a feladatra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

91/2004. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
     Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
                       határozott,hogy 2004.július 5.-én/hétfın/ 
                       10 órára kerüljenek összehívásra a vállalkozók a volt  
                       mozi épület felújítási munkáinak megbeszélésére. 
                       Ezt követıen a hét végére nyújtsanak be tételes árajánlatot  
                       az elvégzendı feladatokról és a képviselı-testület rendkívüli 
                       ülésen fogja eldönteni az  árajánlatok alapján, hogy melyik 
                       vállalkozót bízza meg a feladat   elvégzésével. 
 
     Határidı:   2004. június 30. 
                       Felelıs:     polgármester 
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Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az Iskola u. 11.szám alatti ingatlan ügyében 
felvette a kapcsolatot a végrehajtóval, aki elmondta, hogy új adó- és értékbizonyítvány 
bekérésére került sor és csak az ingatlan fele, lakottan kerül árverésre.  
A maga részérıl azt tanácsolja a képviselı-testületnek, hogy ebbe ne menjünk bele. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 
tartózkodással úgy foglalt állást, hogy az Iskola u.11.szám alatti ingatlan árverésen 
történı megvásárlásával a továbbiakban nem kíván foglalkozni. 
 

 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Kossuth téri kis üzlethelyiség Teleházként 
nem mőködtethetı, mert olyan feltételek vannak, hogy két – három helyiség szükséges 
60 – 80 m2 alapterülető, ezen kívül a mellékhelyiség, vagyonvédelem biztosítása is. 
Az a javaslata, hogy a helyiséget adjuk ki annak a vállalkozónak, aki az elmúlt ülésen 
kérte. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Azt tudja, hogy ez a helyiség nem alkalmas arra, hogy Teleházként mőködjön, de a 
javaslata is csak az volt, hogy legyen ott egy fax, fénymásoló, 2 számítógép, stb. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Ha nem Teleházként üzemeltetjük, akkor elesünk minden támogatástól, nem 
pályázhatunk. 
Véleménye szerint adjuk bére Moldvai Levente Gomba, Rákóczi út 99. szám alatti 



lakosnak, aki az elızı ülésen kérte a bérbeadást. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
A maga részérıl is a bérbeadást javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta: 
 

92/2004. / VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
      Gomba, Kossuth tér 1.szám alatti önkormányzati 
      üzlethelyiség bérlıjéül  Moldvai Levente és 
      Erıss Csilla Gomba, Rákóczi út 99. szám alatti lakosokat 
      kijelöli  2004. július 1-vel. 
                        
                        Határidı:  2004. július 1. 
       Felelıs:    Körjegyzı 
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Szegedi Csaba testületi tag: 
Azért szavazott a bérlıkijelölés ellen, mert ha meghirdetjük a helyiséget, akkor  többen 
tudtak volna róla. 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a megmaradó közkutak listáját elküldte a 
KÖVÁL Rt-nek. A KÖVÁL Rt. vállalta, hogy ebben az évben megszünteti a felesleges 
közkutakat, de pontos határidıt erre vonatkozóan nem tudnak adni. 
A megmaradó közkutak leszőkítésével kapcsolatban mondja, hogy a KÖVÁL Rt-nél most 
kísérleteznek házon belül, hogy hogyan lehet megoldani. 
 
A közvilágítási hálózat további bıvítésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 
megtette. Ludányiné  ígéretet tett arra, hogy még nem zárja le a pénzügyileg az 
elvégzett munkát, így ezt az utólagos munkát is bele fogja építeni a havi törlesztı 
részletünkbe. Július hónapban el fogják végezni a munkát. 
 
A melegítı-konyha elıtti térrel kapcsolatban a képviselı-testület kapott egy árajánlatot 
861.000.-Ft-os összeggel, mellékelve egy rajzzal, hogy hol mi történne. 
Elsı lépésként azt kell megoldani, hogy a Petıfi utcáról és az Egészségház csatornájából 
ne follyon be oda a víz. 
A rajzon szerepel, hogy kialakulna ott  murvázott terület is, a négyzetméterek is fel 
vannak tüntetve. Parkoló is kerülne kialakításra, illetve a Posta mögötti területen is be 
tudnánk fejezni a parkosítást. 
A karók akadályoznák meg, hogy ne tudjanak autóval beállni a parkosított területre. 
A 861.000.-Ft nem kis tétel, de ezzel a területet rendbe lehetne tenni. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A kút tetejét is le kell úgy vágni, hogy ne legyen ott bukkanó. 
A beton elembıl kettı össze van törve és a Pete Jánoséknál szintén be van szakadva, azt 
is meg kell csinálni. A két elemet azonban mindenképpen meg kell csinálni, hogy ne 



essen be, szintbe legyen. Nézzék meg, hogy hogyan lehet ezt megoldani. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Kérdése, hogy a PEMÁK úttal összeér-e ez a parkoló, mert ha igen, akkor engedélyt kell 
tılük kérni. 
Szerinte nagyon magas ez az összeg, ezért javasolja, hogy több árajánlat kerüljön 
bekérésre. 
A maga részérıl nem tudja, hogy az MTT. Vízelvezetését miért nekünk kell megoldani. 
 
Kis József polgármester: 
A murvázott parkoló nem érinti a PEMÁK utat. 
Ebbıl az árajánlatból a nagyságrend látható. Kérdése a képviselı-testülethez, hogy ezen 
a területen valamilyen szintő rendezést kíván-e végrehajtani ebben az évben ? 
Vélhetıen ilyen összegek fognak kijönni a többi árajánlatból is, és ha a képviselı-
testület nem kíván ezzel ebben az évben foglalkozni, akkor ne kérjünk be több  
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árajánlatot, ne dolgoztassuk feleslegesen az embereket, ha a következı ülésen azt 
mondjuk, hogy mégsem foglalkozunk ezzel. 
  
Szegedi Csaba testületi tag: 
A rendelı parkolóját meg kell oldani és a kirakodó árusok helyét is. A maga részérıl 
minden egyes elvégzett dolognak örül, támogatja a melegítı-konyha elıtti rész 
rendbetételét ilyen nagyságrendi összeggel is. 
 
Erdélyi  Zsolt testületi tag: 
Van ebben az évben több fontosabb dolog is, ezért javasolja, hogy ütemezzük  át ezt a 
feladatot  ıszre és akkor térjünk rá vissza újból. Várjuk meg, hogy milyen feladat adódik 
még addig, amit feltétlenül el kell hogy végezzünk.  
Az elképzelést támogatja, ne vegyük le napirendrıl, de csak ısszel térjünk vissza rá. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Az elıkészítést azonban meg lehet kezdeni. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Most költöttünk jelentıs összeget a melegítı-konyha épületre és a környéke meg olyan, 
amilyen. Véleménye szerint ne sokáig halogatjuk ezt a területrendezést. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Úgy gondolja, hogy ha van a Sza.Ki Bt., akinek kifizetünk egy évben 7 – 10.000.000.-Ft 
összeget, akkor elvárná, hogy  éreztessék velünk, hogy olcsóbban elvégeznek nekünk 
egy-egy feladatot, mint bárki más.  
Óvatosan bánjunk a pénzkiadással, mert majd oda nem fog jutni pénz, ahová nagyon 
kellene. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Javasolja, hogy kerüljön több árajánlat bekérésre. 
 
Kis József polgármester: 
A mostani elszámoláskor a Sza.Ki Bt által beadott elszámolásban volt egy pár díj nélkül 



elvégzett tétel is. 
A feladat tehát ezzel kapcsolatban az, hogy történjen meg az elıkészítés és az 
árajánlatok bekérése. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A következı ülés idıpontja legyen a határidı. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
A maga részérıl a szeptemberi ülés idıpontját tartja megfelelıbbnek. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

93/2004. / VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
       határozott, hogy a melegítı-konyha elıtti terület 
       rendezésével kapcsolatban történjen meg az elıkészítés 
       és a munkálatok elvégzésével kapcsolatban több árajánlat 
                         kerüljön beszerzésre és a következı ülésen a képviselı- 
       testület elé terjesztésre. 
 
        Határidı:  2004. július 28. 
        Felelıs:    polgármester 
 
Kis József polgármester: 
A Rákóczi út állapotával kapcsolatban megkeresésre került a PEMÁK Kht. A jegyzı 
asszony személyesen is beszélt Vaszari úrral ez ügyben. 
Felkéri a jegyzı asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet ezzel kapcsolatban. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az írásos megkeresést követıen telefonon megkereste ıt Vaszari Imre és elmondta, hogy 
a Rákóczi út felújítása nem szerepel az ez évi költségvetésükben, de az I. félévi zárás 
után visszatérnek rá és a Dózsa György utcától kezdıdıen  felújítsák a Rákóczi utat. A 
megkeresésünkre levélben is fog majd válaszolni. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Az ügyben is meg kellene keresni a PEMÁK Kht-t, hogy az útra ráhordott sóder 
letakarításáról gondoskodjanak. Biztos van elıírás, hogy ezt mikor kell leszedni az 
utakról. Ha a PEMÁK Kht. nem tudja ezt felvállalni, akkor az önkormányzat is 
megoldhatná például az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülı 
személyekkel. Ha azonban ez pénzbe kerül az önkormányzatnak, akkor kérjük a PEMÁK-
tól annak megtérítését. 
 
Kis József polgármester: 
El fogjuk küldeni a levelet a PEMÁK Kht-nak ezzel kapcsolatban. 



 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a kidöntött üdvözlı tábla ügyében felvette a 
kapcsolatos a körzeti megbízottal, aki még eddig nem találta meg a nyilvántartásban az 
elkövetı személyét. 
 
A felsıfarkasdi lakóházzal kapcsolatban még nincs költségvetés, mert a Sedró Károly 
még nem készítette el. 
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Tóth József testületi tag: 
Fodor Béla készített egy képet a lakóházról, amelyen látszik, hogy csak a vakolat van 
lejıve. Nem tudja, hogy mennyire sürgıs ez a felújítás. 
 
Fodor Béla testületi tag: 
A Papnénak van háza. A lakóházhoz van hozzáépítve egy másik lakrész, így nem is 
használja ezt a házat. Ennek a háznak vége, de nincs is rá szüksége, mert van hol laknia. 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a testületet, hogy az óvoda átalakítási, bıvítési terve elkészült. A jegyzı 
asszony megtette az önkormányzat részérıl  szükséges intézkedéseket, hogy a pályázat 
benyújtásra kerülhessen. 
A tervet költségvetés nélkül hozta a tervezı, így a pályázatot csak akkor tudjuk 
benyújtani, ha ezt becsatolja.  Ígéretet tett a tervezı, hogy a lehetı leggyorsabban 
befogja csatolni a költségvetést. A munkálatoknál felelıs mőszaki vezetıt kell majd 
megbízni. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Az az érzése, hogy az óvodában nem mindenki tudja, hogy nekik ezzel kapcsolatban 
milyen feladatuk lesz. Nem tudja, hogy ennek ki most a gazdája. 
Az iskolával kapcsolatos pályázatot az alpolgármester úr intézi, az óvoda bıvítéssel 
kapcsolatos elıkészítésben részt vett Tóth Sándor. Jó lenne ha tudnánk, hogy ki lesz a 
felelıs ezért, véleménye szerint egy ember kezébe kell, hogy kerüljön. 
Úgy érzi, hogy nem mindenki tudja, hogy mit kell tennie ezzel kapcsolatban. Legyen egy 
felelıse ennek a beruházásnak. 
 
Kis József polgármester: 
Sem İ, sem pedig a jegyzı asszony eddig nem látták, nem tudták, hogy milyen formában 
gondolják az óvoda átalakítását, bıvítését, csak a kész terveket látták, amikor idehozta 
a tervezı. Most lépett be a hivatal ebbe a dologba, mert a pályázatot nekünk kell 
benyújtani.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az építési engedély megkérését, a pályázat benyújtásához szükséges igazolások 
beszerzését, a pályázat benyújtását és a hitel felvételével kapcsolatos intézkedést a 
hivatal végzi. A koordinációra pedig felelıst kell megjelölni. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Amennyire lehet, segítséget fognak nyújtani a hivatal részére ezzel kapcsolatban, de 
nagyon sürget az idı, mert közel a szeptember. 
 
 



Kis József polgármester: 
A pályázat benyújtása azon múlik, hogy a költségvetést mikor kapjuk meg a tervezıtıl. 
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Lehota Vilmos testületi tag: 
Ha napokon belül sikerül benyújtani a pályázatot, azt követıen ki lehet írni az 
egyszerősített közbeszerzési pályázatot.  
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Javasolja, hogy a közbeszerzési pályázat úgy kerüljön kiírásra, hogy felelıs mőszaki 
vezetıvel. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Az a kérése, hogy aki érintett ebben az ügyben, az kerüljön tájékoztatásra. Az óvoda 
vezetése is. 
 
Kis József polgármester: 
Ha a költségvetés becsatolásra kerül, akkor elküldjük a pályázatot és az óvoda vezetését 
is tájékoztatni fogjuk. 
 
A CBA. elıtti parkolással kapcsolatban tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy beszélt  
Megyes Nagy Úrral, aki elmondta, hogy a pénzügyi helyzetük miatt jelenleg nem tudják 
megoldani, de keresik a lehetıséget . Nincs elvetve, İk is látják a problémát. 
 
Tekintettel arra, hogy 19 óra van és megérkeztek a második napirendi pont elıadói, 
ezért javasolja, hogy térjünk rá az egészségügyi helyzetérıl szóló tájékoztatók 
megtárgyalására. 
 
2./ Gomba község egészségügyi ellátásáról szóló tájékoztatók, problémák, 
felvetések.    
 
Kis József polgármester: 
Köszönti az ülésen megjelent Surmanné Nagy Krisztina védınıt, dr. Schidt György 
háziorvost, valamint dr. Szemık Balázs fogorvost. 
A képviselı-testület mindhárom írásos tájékoztatót megkapta. Elsıként a védınınek 
adja meg a szót, hogy amennyiben az írásos tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítése van, azt 
tegye meg. 
 
Surmanné Nagy Krisztina védını: 
A féléves jelentést a mai napon készítette el, így ezek az adatok még kimaradtak az 
írásos tájékoztatójából. Szeretné ezekrıl a képviselı-testületet tájékoztatni. 
Ebben a félévben 19 gyermek született és ebben az évben összesen 40 születés várható. 
Jelenleg 21 kismamát gondoz. A demográfiai mutató nem jelzi azt, hogy visszaesés 
történt a születések terén. 2001-es születéső gyermek 42 van a községben, 2002-es 
születéső 36, 2003-ban 22 élve született gyermek volt, de jelenleg 27 ilyen születéső 
gyermek él a községben. A koraszülöttek számában kis fokú csökkenés mutatkozik. 
2003 évben elsısorban Kistarcsán szültek az anyák, de a féléves jelentés azt mutatja,  
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hogy többen szülnek más kórházakban. A tegnapi napon volt egy értekezleten a 
terhességmegszakításokkal kapcsolatban. A tavalyi évben Gombán 9 
terhességmegszakítás volt,most az elsı félévben 6. Ezeknek a hölgyeknek a 20 %-a 
Gombán rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 
Monoron van olyan lehetıség, hogy megvesz az önkormányzat egy bizonyos mennyiségő 
spirált, elmegy az anyuka, aki erre rászorul és megkapja az ingyen spirált. 
Az önkormányzatok számára adnak kedvezményt a vásárlásnál, így 3.000.-Ft-ra jönne ki 
egy spirál. Ha ezt az önkormányzat biztosítani tudná a rászorulók részére, akkor meg 
lehetne elızni a terhességmegszakításokat. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Véleménye szerint a spirál veszélyesebb, mint a gyógyszer. 
 
Surmanné Nagy Krisztina védını: 
Minden fogamzás gátlónak van valamilyen károsító hatása. 
Injekciót is lehet alkalmazni, amelyet három havonta kell beadni. A védını 
nyilvántartja, hogy három havonta kinek jár az injekció, értesíti a háziorvost, aki kimegy 
és beadja. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
A terhességmegszakítások aránya korban hogyan áll össze ? 
 
Surmanné Nagy Krisztina védını: 
Az átlag a 30-40 év közötti korosztály, ahol már van a családban gyermek. A gondot az 
okozza számukra, hogy nem tudják megvenni a fogamzásgátló eszközöket, mert nincs rá 
pénzük. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Javasolja, hogy az önkormányzat vásároljon spirált a rászorulók részére. 
 
Kis József polgármester: 
A maga részérıl nem kötné ki, hogy spirált, hanem szociális alapon biztosítani a 
fogamzásgátló eszközt, ki mit fogad el. A védını javaslata alapján kerülne ez 
eldöntésre. 
 
dr. Schidt György háziorvos: 
Ha lenne erre egy elkülönített keret, akkor megbeszélné közösen a védınıvel és az 
anyával, kiválasztanák, hogy kinek mi a megfelelı és ha kíván ezzel élni, akkor 
megkapná a számára megfelelı fogamzásgátló eszközt. 
Az a javaslata, hogy ez ne egyenként a szociális bizottság ülésén kerüljön eldöntésre, 
hanem egy keretösszeg kerüljön meghatározásra, mert  az idı sürget és ne kelljen egy 
hónapot várni.  
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Támogatja dr. Schidt György javaslatát. 
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Kis József polgármester: 
Elhangzott egy javaslat. Az elsı idıszakban biztos fel fognak gyorsulni az események, 



ezért a maga részérıl egy 50.000.-Ft-os keretet javasol megállapítani e célra, amibıl a 
védını és a doktor úr gazdálkodik, a szociális bizottság pedig meghozza majd a 
határozatokat. 
 
Tóth József testületi tag: 
Fontos errıl tudnia a szociális bizottságnak ? 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Próbáljuk ezt úgy megoldani, hogy a védını keretét emeljük meg és İ intézze ezt, az 
önkormányzat ebbe ne follyon bele. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Ha ez az összeg a szociális keretbıl megy, akkor nevesíteni kell, ha viszont a védınıi 
keret kerül megemelésre, akkor nem. 
 
Surmanné Nagy Krisztina védını: 
A gyógyszer nem fog menni, mert drága, csak a spirál és az injekció jöhet számításba. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
A következı védınıi tájékoztatóban szerepeltetni kell majd, hogy ennyien kaptak 
fogamzásgátló eszközt, nevesíteni nem kell. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért azzal, hogy 2004 évben a védınıi szolgálat 
költségvetési keretösszege  50.000.-Ft-al megemelésre kerüljön, az kézfenntartással 
szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2004. /VI.30/ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
        védınıi szolgálat 2004. évi költségvetési összegét 
        50.000.-Ft-al   m e g e m e l i. 
 
         Határidı:   2004. június 30. 
         Felelıs:     polgármester, körjegyzı 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Örül, hogy ennyi gyermek született a községben. Kérdése, hogy télen hogyan oldja meg 
a védını a látogatásokat ? 
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Surmanné Nagy Krisztina védını: 
Télen gépkocsival, vagy pedig gyalog oldja meg a látogatásokat. Amíg nincs nagyon 
hideg, addig motorral is tud közlekedni.  
Talán lesz majd lehetıség arra is, hogy gépkocsi használatra kapnak majd egy bizonyos 
összeget a védınık. 
 



Szegedi Csaba testületi tag: 
Minden beszámolót, amit megkap, jelzésekkel szokott ellátni. A védınıi tájékoztatóba 
csak jó jelzéseket tudott tenni. Jónak ítéli meg a védını tevékenységét. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Örömmel olvasta a tájékoztatóban, hogy pályázat útján hordozható számítógépet nyert 
a védını. 
Az is szerepel viszont a tájékoztatóban, hogy a védınıi munka végzéséhez asztali 
számítógépre és védınıi programra lenne szükség. 
Kéri a védınıt, hogy figyelje a pályázati lehetıségeket ezzel kapcsolatban és szóljon az 
önkormányzatnak, hogy tudjunk pályázni a számítógépre. 
Köszönjük, hogy  megköszöni a munkája segítését, de mi is megköszönjük a védınınek a 
községben végzett ez irányú munkáját. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Olvasta a tájékoztatóban, hogy egy mobil telefonra lenne szüksége a védınınek a 
látogatások egyeztetése céljából. 
 
Surmanné Nagy Krisztina védını: 
Monoron vett az önkormányzat a védınık részére mobil telefont és félévente kapnak 
hozzá kártyát. İ költségcsökkentésként gondolta ennek a megvásárlását, mert a 
vezetékes telefon drágább. Ezen kívül pedig vezetékes telefon számot már senki nem ad 
meg neki, csak mobil számot, amit pedig drágábban lehet hívni a vezetékes telefonról. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Véleménye szerint biztosítani kell a védınınek egy mobil telefont. A keretre pedig 
tegyen javaslatot. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért a szolgálati telefon megvásárlásával a védını részére, 
az kézfenntartással szavazzon. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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95/2004. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
     Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
     úgy határozott, hogy a védını részére  szolgálati 
     mobil telefont biztosít. 
 
     Határidı:  2004. június 30. 



     Felelıs:    polgármester, körjegyzı 
 
Kis József polgármester: 
Kérdése a védını felé, hogy a megoldásra váró feladatok közül van-e olyan, ami nem tőr 
halasztást ? 
 
Surmanné Nagy Krisztina védını: 
A tanácsadó főtését kellene mielıbb megoldani, mert télen nagyon hideg van ott és az 
anyukák nem akarják levetkıztetni a gyerekeket. 
 
Kis József polgármester: 
A tél beállta elıtt utána néz, hogy hogyan lehet ezt megoldani. A kivitelezéssel 
kapcsolatban be fog kérni három árajánlatot és legkésıbb az augusztusi ülésen vissza fog 
erre térni a képviselı-testület. 
Kéri a védınıt, hogy a 2005 évi költségvetésének összeállításakor állítson fel egy 
rangsort, hogy mit kellene megvalósítani, prioritási sorrendben. 
 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy térjünk rá a fogászati ellátásra. 
 
dr. Szemık Balázs fogorvos:  
Kiegészítése nincs a tájékoztatóhoz, de szeretné ha a képviselı-testület betervezne a 
fogászatra egy számítógép beszerzést – akár pályázat útján – mert a jelenlegi már nem 
mőködik megfelelıen.  
Ezen kívül szeretne kérni még anyagra 50.000.-Ft-ot. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A számítógépet a következı évi költségvetésbe kell majd betervezni. 
 
 
dr. Szemık Balázs fogorvos: 
Megszüntették Monoron a szájsebészetet, erre azonban lakossági igény van és a 
fogszabályzásra is.  Budapesten azt mondták a kollégái, hogy szívesen kijárnának 
Monorra ,ha kell. 
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Kis József polgármester: 
Monor átadta megyei fenntartásba az intézményt, így már nincs ráhatásunk erre. Esetleg 
javasolni tudjuk. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Kérdése, hogy mennyire ápolják a fogaikat a gombai lakosok ? 
 
dr. Szemık Balázs fogorvos: 
Olyan, aki tudatosan nem ápolja, kevés van. A lakosság 40-50 %-a azonban csak akkor 
jön el a rendelésre, ha már nagyon fáj a foga. A lakosság 1/3-át tekintve azonban 
elkeserítı a helyzet. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 



Kérdése, hogy a röntgen gép használatban van ? 
 
dr. Szemık Balázs fogorvos: 
A röntgengépet rendszeresen használják, de sokan nem tudják, hogy van ilyen gép a 
helyi rendelıben. 
 
Kis József polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs a fogászati ellátással kapcsolatban, így javasolja, 
hogy térjünk át a háziorvosi tájékoztatóra. 
Megkérdezi dr. Schidt György háziorvost, hogy van-e szóbeli kiegészítése az írásos 
tájékoztatóhoz ? 
 
 
dr. Schidt György háziorvos: 
A munkájában ami jelentıs változást jelentett, az a védının keresztül történt. A maga 
részérıl nagyon meg van elégedve a munkájával. Ennek is köszönhetı, hogy azok akik 
eddig Monorra vitték a beteg gyermekeket, visszajöttek Gombára. Színvonalas, jó 
munkát végez a védını. 
Ami a fejlesztés gátjait képezi. Az lenne az igény és úgy lehetne igazán jól végezni a 
munkát, ha több idı jutna egy-egy betegre. Úgy kellene kialakítani a rendelıt, hogy a 
nıvér ne a várószobában üljön, hanem kapjon egy helyiséget, számítógéppel, telefonnal 
felszerelve. Ez nagyban megkönnyítené, meggyorsítaná a munkát, mert így a nıvér is el 
tudna intézni olyan ügyeket, amelyhez nem szükséges az orvos, és a számítógépek 
összekapcsolásával azoknál a betegeknél, akik rendszeresen szednek bizonyos 
gyógyszereket, elı tudná készíteni a szükséges recepteket,átküldené a gépi kartonokat, 
İ csak átvenné a gépen és így ezekkel az adminisztrációs feladatokkal már nem kellene 
foglalkoznia, több idı jutna egy-egy betegre. Lecsökkenne az a holt idı, ami az 
adminisztrációval megy el részérıl. 
Lenne is elképzelése, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. 
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Kis József polgármester: 
Javasolja dr. Schidt Györgynek, hogy a 2005. évi költségvetés tárgyalásáig dolgozza ki, 
hogy milyen elképzelése van. 
 
dr. Schidt György háziorvos: 
Úgy tudja, hogy most foglalkozik a képviselı-testület az orvosi rendelı környékének 
rendbetételével. Errıl szeretne kérni információt.  
 
Kis József polgármester: 
A terület rendezésével kapcsolatban már van egy árajánlat, a következı ülésre több is 
bekérésre kerül, ekkor fog dönteni a képviselı-testület ezzel kapcsolatban. 
 
dr. Schidt György testületi tag: 
Az ügyelet finanszírozásával kapcsolatban mondja, hogy az EU-s normáknak megfelelıen 
jelentıs változás fog bekövetkezni az orvosi és ügyeleti ellátásban. 2006. januártól 
készenléti ügyelet nem lesz, központi ügyelet kell hogy mőködjön. İ próbál ebben 
segíteni, ha az önkormányzat elfogadja ezt a segítséget. 
Komoly orvoshiányra kell majd számítani, mert a munkaidıt pontosan be kell tartani. 



 
A hétközi ügyeleti díj három éve nem változott. Úgy gondolja, hogy 2005.januárjában 
ezt meg kellene beszélni. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Az ügyeleti díjjal kapcsolatban mondja, hogy ha ez éves díjjal lett megállapítva, akkor a 
költségvetések tárgyalásakor a testület elé kellett volna hozni. 
A rendelı környezetével kapcsolatban mondja, hogy ezzel foglalkozik a képviselı-
testület. A mai ülésre került már  egy árajánlat benyújtásra, de a testület úgy döntött, 
hogy még több  árajánlat is kerüljön bekérésre. Ebben döntött most a testület és a 
következı ülésen derül ki, hogy mikor fog megvalósulni. 
 
A rendelı átalakításával kapcsolatban mondja, hogy neki személy szerint az is tetszik, 
ha a nıvér ott van a várószobában és az is, amikor az orvossal van egy helyiségben. 
 
dr. Schidt György háziorvos: 
A munkamegosztás szempontjából az lenne a legjobb, ha egy helyiségben lenne a 
nıvérrel, de akkor a beteggel való négyszemközti beszélgetés sérülne. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek, úgy lezárja ezt a 
napirendet azzal, hogy a testület köszönje meg a védını, háziorvos és a fogorvos 
munkáját.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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96/2004. / VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
      köszönetét fejezi ki Surmanné Nagy Krisztina 
      védınınek, dr. Schidt György háziorvosnak és  
      dr.Szemık Balázs fogorvosnak a községben végzett 
      egészségügyi tevékenységükért. 
 
       Határidı:  2004. június  30. 
       Felelıs:    polgármester 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy a község egészségügyi ellátásáról szóló 
tájékoztatókat fogadja el. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül Gomba község egészségügyi ellátásáról szóló védınıi, háziorvosi és fogorvosi 
tájékoztatót   e l f o g a d t a. 
 



Kis József polgármester: 
Javasolja, hogy térjen vissza a képviselı-testület az elsı napirendi pontra. 
A Sza.Ki Bt. észrevételeivel kapcsolatban mondja, hogy a  
• kis-szurdiki betontörmelék tárgyában felvette a kapcsolatot Szıke Andrással, aki azt 

mondta, hogy a Sza.Ki Bt. végezze el a munkát  és İk  kifizetik.  
• A Lovas féle ingatlan elıtt részt a Sza.Ki Bt. megcsinálta. 
• A Tüzép-telep kapujában a betonjárdát Hárs László  helyreállította. 
• A Patay elıtt a járdalapok még úgy vannak, kérni fog ennek helyreállítására 

vonatkozóan árajánlatot a Sza.Ki Bt-tıl.  
• A falevél kitakarítása megtörtént. 
• A Dankó u. 10. szám elıtt a szemét-salak tereprendezése még nem történt meg.Ha 

sikeres lesz az útépítési pályázatunk, akkor annak égisze alatt ez is rendezésre kerül. 
Ha nem lesz sikeres a pályázatunk, önerıbıl kell megépíteni az utat, akkor lépni fog a 
tereprendezéssel kapcsolatban. 

• A Patay József utca 15. szám elıtt lévı szeméttel kapcsolatos probléma az akció 
során részben rendezıdött, de szomorúan tapasztalta, hogy továbbra is visznek oda 
szemetet. 

• A Felsıfarkasd-i buszfordulóval kapcsolatban mondja, hogy az ott lakó két aktív korú 
rendszeres szociális segélyben részesülı személy végzi folyamatosan ezt a feladatot. 

• A halastó felé vezetı út jobb oldalán lévı cserjés belógásokkal kapcsolatban nem 
tudunk mit tenni. A gazt levágták, a szükséges kaszálás megtörtént és a tóhoz 
közlekedık sem élnek azóta panasszal. 
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• A CBA. elıtti nyárfák levágásra kerültek. 
• A Bartók Béla utca 3. szám elıl az aszfaltot 3.500.-Ft-ért elvitték. 
• Az Iskola utcai romos épülettel kapcsolatban mondja, hogy a patkánymérget megvette 

a Sza.Ki Bt., ki is tették. Az ingatlannal kapcsolatban jelenleg államigazgatási eljárás 
van folyamatban. 

 
Ennyiben kívánta tájékoztatni a képviselı-testületet a Sza.Ki Bt. által tett 
észrevételekkel kapcsolatban. 
 
 
3./ Elıirányzat változásokkal kapcsolatos rendelet megalkotása. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Megkapták a képviselık az elıirányzat változásokkal kapcsolatos rendelet-tervezetet. 
Ezek voltak az elmúlt 5 hónapban az elıirányzat változások, kéri a képviselı-testületet, 
hogy fogadja el és a rendeletet alkossa meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 

 
8/2004. / VI.30./ sz. r e n d e l e t e  

 
a 2004. évi költségvetésrıl szóló 2/2004./ II.6./ sz. rendeletének 



m ó d o s í t á s á r a. 
 

Eredeti elıirányzat 2004. január 1-én    352.979.000.-Ft. 
 
1 §. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete felügyeleti hatáskörben az alábbi 
       elıirányzat módosításokat hajtja végre: 
 
       B E V É T E L E I T : 
       Egyes jövedelempótló támogatásokra    7.532.000.-Ft-al 
       TEKI támogatás konyhai eszközökre    2.500.000.-Ft-al 
       TEKI támogatás falusi turizmusra     1.621.000.-Ft-al 
       Partfalra        4.800.000.-Ft-al 
       Lakossági közmőfejlesztésre        666.000.-Ft-al 
       Fogorvosi szolgáltatásra      1.500.000.-Ft-al 
       Háziorvosi szolgáltatásra      2.000.000.-Ft-al 
       Védınıi szolgáltatásra         500.000.-Ft-al 
       ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Összesen:               21.119.000.-Ft-al  
       n ö v e l i. 
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        K I A D Á S A I T: 
        Ápolási díjra         805.000.-Ft-al 
        Ápolási díj TB. Járulékára       145.000.-Ft-al 
        Idıskorúak járadékára       294.000.-Ft-al 
        Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra          4.020.000.-Ft-al 
        Aktív korúak rendszeres szociális segélyre          1.275.000.-Ft-al 
        Közcélú foglalkoztatásra       993.000.-Ft-al 
        Lakossági közmőfejlesztésre      666.000.-Ft-al 
        TEKI támogatás konyhai eszközökre           2.500.000.-Ft-al 
        TEKI támogatás falusi turizmusra            1.621.000.-Ft-al 
         Partfalra               4.800.000.-Ft-al 
         Mőködési célú pénzeszköz átvételét TB. Alapoktól                      4.000.000.-Ft-al 
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Ö s s z e s e n:             21.119.000.-Ft-al 

 
         c s ö k k e n t i. 
 
2.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete saját hatáskörben az alábbi  
       elıirányzat átcsoportosításokat hajtja végre: 
 
        K I A D Á S O K N Á L : 
        Épületek felújítására    / melegítı-konyha /      12.500.000.-Ft-ot 
        Felújítási Áfa-ra                                                                       3.000.000.-Ft-ot 
        Sza.Ki Bt. munkálataira           2.600.000.-Ft-ot 
                                                                                                                                  
 
        Ö s s z e s e n :          18.100.000.-Ft-ot 
         a 
 
         tartalék  terhére          11.100.000.-Ft-ot 



         céltartalék terhére            7.000.000.-Ft-ot 
                                                                                                                                  
 
         Ö s s z e s e n:          18.100.000.-Ft-ot 
 
         á t c s o p o r t o s í t . 
 
3.§. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a 
       körjegyzı a helyben szokásos módon  gondoskodik. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az akadálymentesítésre vissza kell térni. A következı testületi ülésre a képviselı-
testület elé fogja hozni a költségvetéseket ezzel kapcsolatban. A mai ülésen azonban el 
kell dönteni, hogy a képviselı-testület az hivatalnál és az önkormányzati 
intézményekben egyetért-e az akadálymentesítés megvalósításával. 
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Kis József polgármester: 
Amirıl tehát döntenünk kell az egészségházban a csecsemıgondozónál, a polgármesteri 
hivatalnál a kis iskolában és a nagy iskolában az akadálymentesítés megvalósítása. 
Aki ezzel egyetért, azzal kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2004. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
       polgármesteri hivatalnál, az egészségházban a csecsemı- 
       gondozónál, a kis iskolánál, valamint a nagy iskolánál 
       az akadálymentesítés megvalósításával egyetért és a 
       benyújtandó árajánlatok alapján dönt a pénzügyi fedezet 
       biztosításáról. 
       Határidı:  2004. június 30. 
       Felelıs:    körjegyzı 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az elızı ülésen elhangzottaknak megfelelıen 
megkereste a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Osztályának Vezetıjét, 
aki ígéretet tett arra, hogy eljön a júliusi testületi ülésre. 
Megkereste a Family Frost Kft-t, a Purina kft-t, valamint a Totálgázosokat az elmúlt 
ülésen elhangzott hangjelzésekkel kapcsolatos felvetés ügyében. Elfogadták a kérést, a 
Family Frost gépkocsi vezetıje kéri, hogy a lakosok szóljanak azokban az utcákban, ahol 
kisgyermek van, mert akkor csak az utca elején fogja megszólaltatni a hangjelzıt. Azt 
mondta, hogy már több községben is kérték ezt tıle az ottani lakosok. Meg is mutatta, 
hogy van egy füzete, ahová feljegyzi ezeket a kéréseket és ezt mindig be is tartja, így 
semmi gond, probléma nem adódott a lakossággal. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 



Ha az utca elején is vannak gyerekek, akkor nekik sem jó, ha szól a hangjelzı. 
Abban az órában jelezzenek csak ezek a mozgó árusok, amit a képviselı-testület megad 
részükre.  
Véleménye szerint a nyári idıszakban 8-11 óráig minden nap jelezhetnek, vasárnap 
pedig 15 – 19 óráig. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Gomba községben a mozgóárusok a hangjelzést hétköznap 8 – 11 
óráig, illetve 15 órától kezdıdıen, vasárnap 8-10,30 óráig, illetve 15 órától kezdıdıen 
alkalmazhatják. Aki ezzel egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 2 
ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2004. / VI. 30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
      határozott, hogy a községben tevékenykedı mozgóárusok 
      a hangjelzésüket  
 
   hétköznap csak    8 – 11  óráig, illetve 15 óra után, 
 
   vasárnap   csak    8 – 10,30 óráig, illetve 15 óra után 
               
                         alkalmazhatják. 

 
                 Határidı:   2004. június 30. 
        Felelıs:     körjegyzı 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Monor és Térsége Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulásnál voltak értekezleten, ahol többek között azt is elmondták, 
hogy a vannak olyan önkormányzatok, akik kiválnak a társulásból és vannak olyanok is 
akik be szeretnének lépni. A belépéshez azonban valamennyi társult önkormányzatnak 
hozzá kell járulnia. A belépık Mende és Sülysáp. Kéri ezzel kapcsolatban a képviselı-
testület döntését, hogy hozzájárul a két település belépéséhez. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

99/2004. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
      hozzájárul, hogy a Monor és Térsége Területfejlesztési 
      Önkormányzati Társulatba tagként Mende és Sülysáp 
      települések  belépjenek. 



 
      Határidı:  2004. június 30. 
      Felelıs:    polgármester 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az A.S.A elszámolását nem tudta idehozni a 
mai ülésre, ami azonban nem a mi hibánkból ered. Az A.S.A-nál az ottani ügyintézı 
késın kapta meg a szerzıdést, így nem mérte, hogy mennyi a tényleges szemetünk. 
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Szegedi Csaba testületi tag: 
Kéri, hogy legyen ez írásban is megadva az A.S.A részérıl.  
A fuvarozással kapcsolatban is kéri félévkor a tájékoztatást. Ha az igaz, hogy a szemét 
nem az A.S.A-hoz került, hanem Kávára, akkor ezt az elszámolást nem tartja korrektnek. 
Mi van az Áfá-val Ledniczki Tibort illetıen ? 
 
 
Kis József polgármester: 
Ledniczki Tibornak be kellett lépnie az Áfa körbe és ezért nyújtott be Áfá-s számlát. 
 
Tóth József testületi tag: 
Elégedetlen a szemétszállítással. A helyi bánya azért került bezárásra, mert állandóan 
füstölt. Most az A.S.A-hoz hordjuk a szemetet és mégis füstölt a bánya a múlt héten és 
továbbra is odahordják a szemetet. Az a véleménye, hogy az utat le kell zárni. 
 
Kis József polgármester: 
Amit megtehettünk, azt megtettük, de az utat nem lehet lezárni. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Véleménye szerint jobban le kellene takarni földdel a szemetet. 
 
Kis József polgármester: 
A ceglédi regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe benne lesz a helyi szeméttelepek 
rekultivációja is. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Akkor addig ne nyúljunk hozzá. 
 
Tóth József testületi tag: 
A fı útról két helyen javasolja lezárni az utat. 
 
Kis József polgármester: 
Kérdése, hogy foglalkozni kíván-e a testület a szeméttelep felé vezetı út lezárásával ? 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, 2 
ellenvéleménnyel, 3 tartózkodással elvetette a szeméttelep megközelítésének 
megszüntetését. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az alapokkal kapcsolatban szeretné tájékoztatni  a képviselı-testületet. Az alapok 
létrehozásával kapcsolatban három döntés született. Az útalapra, ingatlanfelújítási 



alapra és az ingatlanvásárlási alapra vonatkozóan. 
Az alapokkal kapcsolatos írásos tájékoztatót megkapta a képviselı-testület, mely 
részletesen tartalmazza az alapok összegét és az ebbıl történı felhasználási összeget. 
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Szegedi Csaba testületi tag: 
400.000.-Ft szerepel a kátyúzásra, İ azonban úgy emlékszik, hogy  csak 350.000.-Ft-ról 
volt szó. 
 
Kis József polgármester: 
Valóban 350.000.-Ft-ot mondott, rosszul emlékezett a számra. 
 
Tóth József testületi tag: 
Kérdése, hogy megtörtént-e az a bizonyos feljelentés ? 
 
Kis József polgármester: 
Még nem történt meg. 
 
Tóth József testületi tag: 
A képviselı-testület úgy határozott, hogy 30 napon belül történjen meg a bírósághoz 
történı elküldés. 
Úgy gondolja, hogy azért nincs feljelentés, mert jogtalanul lett kifizetve ez a 400.000.-
Ft. A határozat pedig, amit a képviselı-testület hozott, nem lett végrehajtva. 
A Liliom utcánál, amikor megkérdeztük, hogy mennyi a mőszaki ellenıri díj, akkor azt a 
választ kaptuk, hogy 50.000.-Ft. Úgy érzi, hogy ez a tájékoztatás sem fedi a valóságot, 
ha a kátyúzás sem 350.000.-Ft, hanem 400.000.-Ft. 
 
Kis József polgármester: 
Komoly súlya van annak, amit most mondott Tóth József képviselı. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Kéri a kátyúzással kapcsolatos,  valamint a nagyszurdiki járdára vonatkozó iratokat 
megtekintés céljára. Számla, megbízás, stb.  
 
Tasi Péter testületi tag: 
A melegítı-konyha kialakításával kapcsolatban mondja,hogy nem tartja tisztességesnek 
azt, hogy a Volmer Kft. benyújtotta a számlát. 
 
Kis József polgármester: 
A Hinterland Kft. a Sapart pályázathoz készítette el a terveket, pénz nélkül. A tervezıi 
költségbecsléshez semmi köze nem volt. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Úgy gondolja, hogy az útalappal kapcsolatban nem 43.000.-Ft, hanem 995.700.-Ft 
többletfelhasználás van. Ne az idei pénzünket éljük már fel, hiszen tavaly volt ez a 
beruházás. 
Köszöni a jegyzı asszonynak a  részletes kimunkálást. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Kérdése, hogy milyen idıszakonként  kéri a képviselı-testület ezt a kimutatást ? 
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Lehota Vilmos testületi tag: 
Fél évente elegendı lesz elkészíteni. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ezzel a kimutatással egyben eleget tett a melegítı-konyha kialakításával kapcsolatos 
tájékoztatásnak is. A melegítı-konyha nagyon szép lett, otthonos. Tányérok, poharak, 
függönyök, asztalterítık kerültek vásárlásra. A gyermekek étkeztetése kulturált 
körülmények között történik. Kéri a testületet, hogy nézzék meg az új létesítményt 
belülrıl is. 
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy Máté Józsefnénak és Surmanné Nagy 
Krisztinának  elment a köszönı levél. 
 
 
Tóth József testületi tag: 
A tájékoztatást áttanulmányozva azt látom, hogy 500.000.-Ft-al többe került a melegítı-
konyha kialakítása, mint amirıl İ tud. Szeretné látni a konyha kialakításával kapcsolatos 
számlákat. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ennek nincs akadálya, a következı ülésen a számlákat bemutatja.    
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodással a melegítı-konyhával kapcsolatos tájékoztatást elfogadta. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Arról volt szó, hogy a lehetséges partfal építésrıl kapunk egy tájékoztatást. Hol van ? 
Szó volt a felsıfarkasdi útnak a Mendére vezetı úttal való összekötésérıl is. Ez hogyan 
áll ? 
 
Kis József polgármester: 
Zaher András – aki a tervezı – eddig nem ért rá, hétfın jön ki és akkor lesz a község 
abból a szempontból körbenézve, hogy hol lehet, illetve hol érdemes partfalerısítéseket 
végezni.  
Mendével eddig még nem beszélt az útról. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Úgy tudja, hogy eddig csak 500.000.-Ft lett a polgárırségnek átutalva, mi van a másik 
500.000.-Ft-al ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A testület úgy döntött, hogy egyelıre 500.000.-Ft kerül átutalásra és ha szüksége lesz a 
polgárır egyesületnek a másik 500.000.-Ft-ra, akkor majd szól és az is átutalást nyer a 
számlájukra. 
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Tóth József  testületi tag: 



Valóban abban maradtunk, hogy a további utalás akkor lesz, ha szükség lesz rá. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Hogyan történik a községben az engedély nélküli építkezések ellenırzése ?  
A területfoglalási díj megfizetése számára még mindig nem elfogadható módon történik. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A törvény nem határozza meg konkrétan az ellenırzések számát, úgy fogalmaz, hogy a 
mőszaki elıadó évente helyszíni ellenırzést tart a közigazgatási területen. Ennek a 
törvényi kötelezésnek a mőszaki elıadó eleget tesz. A tavalyi év folyamán két 
alkalommal, az idén pedig egyszer járta végig a községet és ahol engedély nélküli 
építkezést látott, ott a szükséges intézkedést megtette. 
 
A területfoglalással kapcsolatban a következı testületi ülésen tesz javaslatot, kérve a 
testülettıl annak elfogadását. 
 
Tóth József testületi tag: 
A legutóbbi emelés elıtt mennyi volt a közterület foglalási díj ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Most nem tudja megmondani, de a következı ülésre megnézi és a megfelelı 
tájékoztatást megadja. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Az üdvözlı táblákkal kapcsolatban érdeklıdött és tájékoztatja a képviselı-testületet, 
hogy a 40 x 50 cm-es színes tőzzománc táblák ára 20.000.-Ft + Áfa lenne. 
 
Kérdése, hogy az utcanév táblák mikor kerülnek kihelyezésre ? 
 
Több valótlan hír kering a községben. Többek között, hogy az önkormányzat 
visszavásárolja a kastélyokat. Mi  igaz ebbıl ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ahol a konyha volt, amit Tóth Tibor és neje vásárolt meg, jelenleg átalakítás alatt van. 
Lakóházként kívánják használni, amihez a szükséges engedélyeket már be is szerezték. 
A Patay kastélyból pedig éppen most készülünk kijönni és a mővelıdésnek keresi a 
helyet az önkormányzat. Ismeretei szerint dr. Bajkai Istvánnak nincs eladási szándéka. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Nem tudja, hogy lehetne-e az újságban szólni arról, hogy a visszavásárlási híresztelés 
valótlan.  
Az iskolai pályázattal kapcsolatban kérdezik, hogy mikor kerül beadásra ? 
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Az Alsófarkasdi Csárdával kapcsolatos szerzıdés június 30.-án lejárt. Azt gondolta, hogy 
most ide kerül a testület elé.  
A közmővelıdési rendelet vonatkozásában módosításra van szükség a törvény 
értelmében. A módosítást pontosítani kell és annak megfelelıen intézkedni a rendelet 
módosítása iránt. 
 



Tasi  Péter testületi tag: 
A Rákóczi utca 51. szám alatti ingatlan tele van gazzal, a ház elıtti sincs lekaszálva.  
Kéri a szükséges intézkedést. 
 
Kis József polgármester: 
Igen sok problémát felvet  az emberek részérıl , hogy az egyik ingatlan elıtt 
lekaszáljuk, a másik elıtt nem.  Most már olyan is elıfordul, hogy aki eddig lekaszálta 
azt mondja, hogy İ sem csinálja, kaszálják le elıtte is. Ezt alaposan át kell gondolni a 
jövıt illetıen, mert sok esetben többet ártunk, mint használunk ezzel a kaszálással. 
Esetleg megoldás lehetne, hogy ahol az ingatlanok elıtt lekaszálásra kerül a fő, oda 
csekket küldünk, melyen a kaszálás árát befizetik. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
A felsı buszmegállónál miért nincsenek kirakva a táblák, amiket a PEMÁK Kht kért, az 
önkormányzat pedig elhatározott ? 
 
Kis József polgármester: 
A Sza.Ki Bt. elfoglaltsága miatt maradt el a táblák kihelyezése. 
 
Tasi  Péter testületi tag: 
Kéri, hogy a jegyzı asszony a gúnyos arckifejezését a Sza.Ki Bt-vel kapcsolatban tartsa 
vissza. 
 
Az INNOTERV-vel kapcsolatban kérdezi, hogy az elmaradt garanciális hiányosságokat 
mikor csinálják meg ? 
 
Bokros Imre érdeklıdı állampolgár: 
Az Elek Dezsı italboltjával szemben be van szakadva az árok. Addig kellene vele valamit 
csinálni, amíg nagyobb baj nem lesz. 
 
A szemétbányához vezetı út tele van szeméttel, kéri annak az elvitelét, mert ha az ott 
marad, akkor megnyitják újból a már lezárt szemétbányát. 
 
A maga részérıl meggondolná, hogy a közterület lekaszálása esetén csekket küldjön a 
tulajdonosoknak. Úgy gondolja, hogy aki megcsinálja a közterület rendbetételét azt 
köszönje meg az önkormányzat, a többit pedig vágja le. 
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Kis József polgármester: 
İ is látta a szemetet, de a szemét elviteléhez pénz kell. Amennyiben a képviselı-
testület erre a feladatra biztosít pénzt, úgy az elvitele meg fog történni. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodással úgy foglalt állást, hogy a szemétbányához vezetı úton lévı szemét 
összeszedéséhez és elszállításához a  szükséges  anyagi  fedezetet  biztosítja. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Csak megemlíti, hogy a Bartók Béla utcai játszótér alatt ki lett a szemét takarítva, de a 



völgybıl nem. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A rendeletekkel kapcsolatban mondja, hogy a BM határidıt szabott a jogharmonizációra.  
Ahol az EU-s joggal nincs összhangban a rendelet, vagy annak egy-egy része, azt el kell 
végezni soron kívül a megadott határidıre. A márciusi testületi ülésre két rendelet 
tervezet került a testület elé, amikor is a testület azt nem tárgyalta meg. Kérdésként 
felvetıdött, hogy ez határidıhöz van-e kötve, mire a válasz részérıl akkor az volt, hogy 
konkrét határidıhöz jelenleg még nincs kötve, de a figyelem felhívás megtörtént a 
jogharmonizáció szükségességére. Most azonban már határidıhöz van kötve, ezért kéri a 
testületet, hogy javaslatai, véleményei ismertetése után a rendeletmódosításokat 
fogadja el. 
Révész György képviselı nincs jelen az ülésen, de írásban elküldte a rendeletekkel 
kapcsolatos módosító javaslatát, amit kér, hogy az egyes rendeleteknél tárgyaljuk meg. 
 
3./ Gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ez egy új rendelet tervezet, figyelemmel az UNIOS  jogszabályokra, mellyel egyidejőleg 
– elfogadása esetén – a 7/1998. /III.27./ sz. Ök. rendelet hatályát veszti. 
 
Révész György képviselı írásos hozzászólásában a rendelet tervezet 1.§. szövegébe 
javasolt módosítást. Konkrétan az 1.§. helyett jobban értelmezhetı szöveggel 
fogalmazott meg módosítást. Ennek semmi akadálya nincs, javasolja a képviselı-
testületnek a módosítás elfogadását. 
A 2.§-ba is javasol módosítást. A javaslat e paragrafus vonatkozásában két részbıl áll. 
Mégpedig a 7/1998. Ök. rendelet 2.§. /2/ bekezdésének betoldását, vagy pedig ha ez 
nem megfelelı, akkor a jelenlegi rendelet tervezet módosítását javasolja.  
 
Ezzel a javaslattal kapcsolatban mondja, hogy a rendelet 2.§./2/ bekezdése szakszöveg, 
így annak a meghagyását kéri a képviselı-testülettıl, ellenben a javasolt módosításnak 
nincs akadálya, azt javasolja a testületnek elfogadásra. 
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A 3.§. /1/ bekezdésében korlátozást lát a 7/1998. Ök.rendelet 4.§-ához képest,ezért 
annak a kibıvítését javasolja. Ennek törvényi akadálya nincs, mivel ezt foglalja magába 
a tervezetben megfogalmazott  „ ha a Gyvt. másként nem rendelkezik” szövegrész. 
Javasolja a képviselı úr javaslatának az elfogadását. 
 
A 8.§-hoz javasolt módosítás egyszerőbbé teszi a rendelet értelmezését, azért annak az 
elfogadását javasolja mindként pont vonatkozásában. 
 
A 16.§-nál javasolja a pontosítás figyelembevételét, így ez a bekezdés a következı 
lenne: 
„ A rendkívüli támogatás gyermekenként megállapított egyszeri összege nem lehet 
kevesebb 3.000.-Ft-nál.” 
 
Kis József polgármester: 



Elhangzottak a módosítások, amennyiben a képviselı-testület a javasolt módosításokkal 
elfogadja a rendeletet, úgy kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül a javasolt módosításokat  elfogadta. 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja a képviselı-testületnek az ülésen elhangzott módosításokkal a rendelet 
elfogadását, megalkotását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének  
 

9/2004. / VI. 30./ sz.  r e n d e l e t e  
 
a 

gyermekvédelemrıl, valamint a gyermekek  pénzbeli és természetbeni ellátásáról. 
 
 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a gyermekvédelemrıl, 
valamint a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 9/2004. /VI.30./ 

sz. rendeletét   m e g a l k o t t a  ,  mely a jegyzıkönyv mellékletét  képezi. 
 
 

4./ Iparőzési adóról szóló rendelet  megtárgyalása, elfogadása. 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ezt a rendelet-tervezetet március hónapban kiküldte a testület tagjainak. Az akkori 
tervezethez képest módosítást javasol. A javasolt módosítás az 5.§. /2/ bekezdésében 
az 500.-Ft helyett 1.000.-Ft-ot javasol,  a 2.§. /2/ bekezdés b./ pontja vonatkozásában 
pedig naptári naponként 5.000.-Ft-ot. 
 
Javasolja továbbá a 7.§.-ba az 1990. évi C. törvény 52.§-a után kerüljön be, hogy „ és az 
adózás rendjérıl szóló szintén többször módosított 1990. évi XCI. tv. hatályos 
rendelkezéseit, illetve a helyi adókat érintı hatályos törvények rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 
 

 
Kis József polgármester: 
Elhangzottak a módosító javaslatok. Amennyiben a képviselı-testület a módosításokkal 
egyetért, úgy kérem kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 



nélkül a javasolt módosításokkal egyetértett. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben a képviselı-testület az ülésen elhangzott módosításokkal a rendeletet 
elfogadja, kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének  
  

10/2004./VI.30./ sz. rendelete  
 

a helyi iparőzési  adóról. 
 

 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. 
törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint az iparőzési adóról az alábbi rendeletét 
alkotja meg: 
 

Az  adókötelezettség,  az adó alanya 
 

1.§. 
 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes 
jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység / továbbiakban: iparőzési tevékenység/.  
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(2) Az adó alanya a vállalkozó. 
 

(3) Az adóköteles iparőzési  tevékenység: a vállalkozó e minıségben végzett 
nyeresége, 
illetıleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 
 

 
Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett 

iparőzési  tevékenység 
 

2.§. 
 

(1) A vállalkozó állandó jellegő iparőzési tevékenységet végez az önkormányzat 
illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, 
hogy tevékenységét részben, vagy egészben székhelyén /telephelyén/ kívül folytatja. 
 

(2) Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi 
területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezı vállalkozó 



 
a./ piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, 
 
b./ építıipari, valamint nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és    
      fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, 
      lebonyolítói, szaktanácsadói, felügyeleti tevékenységet végez, illetıleg 
      természeti erıforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan 
      vagy megszakításokkal végzett tevékenység idıtartama adóéven belül 
      legalább 1 /egy/ hónap, de  6  /hat / hónapot nem haladja meg. 
      Ha a tevékenység idıtartama a 6 /hat/ hónapot meghaladja, akkor a 
      tevékenység végzésének helye telephelynek minısül. 

 
 

Az adókötelezettség keletkezése és megszőnése 
 

3.§. 
 

(1) Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik 
és 
a tevékenység megszőnésének napjával szőnik meg. 
 

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes / alkalmi/ jelleggel végzett 
iparőzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének idıtartama az irányadó az 
adókötelezettség idıbeni terjedelmére. 
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Az adó alapja  
 
 

4.§. 
 
 

/1/ Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített  
      termék, illetıleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk  
      beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az   
      anyagköltséggel. 
 
 
/2/ Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegő  
      iparőzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira  
      leginkább jellemzıen – a vállalkozónak kell az 1990. évi C. törvény mellékletében  
      meghatározottak szerint megosztani. 
 
 
/3/ Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetében az adót a tevékenység  
      naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak  
      számít. 



 
/4/ Átalányadózó magánszemély vállalkozó az adó alapját az 1990. évi C. törvény  
      39/A.§. szerint, az egyszerősített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az  
      adó alapját az 1990. évi C. törvény 39/B. §. szerint határozza meg. 
 
 

Az adó mértéke 
 

5.§. 
 
 

/1/ Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a. 
 
/2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adóátalány naptári 
      naponként   1.000.-Ft. 
 
/3/ A 2.§. /2/ bekezdés b./ pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 
      5.000.-Ft.  
 
/4/ A tételes átalányadózó vállalkozó az adó éves összegét az 1990. évi C. törvény  
      40/A.§. szerint fizeti meg. 
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Adóelıleg megállapítása, adó megfizetése. 
 
 

6.§. 
 
 

/1/ A vállalkozó a helyi iparőzési adóra  adóelıleget köteles fizetni. 
 
/2/ Nem köteles adóelıleget fizetni az adóköteles tevékenységet jogelıd nélkül kezdı  
      vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. 
     Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már mőködı, de az önkormányzat illetékességi  
     területén elsı ízben adóköteles tevékenységet kezdı vállalkozó esetében. 
 
/3/A vállalkozó adóelıleget félévi részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 
     15-ig fizet. A vállalkozó a megfizetett adóelıleg és az adóévre megállapított  
     tényleges különbözetét az adóévet követı év május 31-ig fizeti meg, illetıleg ettıl  
     az idıponttól igényelheti vissza. 
 
/4/ A vállalkozónak az iparőzési adóelıleget  - az egyszeres könyvvezetésre kötelezettek 
      kivételével – a várható éves fizetendı adó összegére az adóév december 20.napjáig 
      kell kiegészítenie. Az ideiglenes / alkalmi / jelleggel végzett tevékenység utáni 
      iparőzési adót legkésıbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni. 
 

 
Értelmezı  rendelkezések 



 
7.§. 
 

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2003. évi XCII. Törvényt, valamint a 
helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és az adózás rendjérıl 
szóló szintén többször módosított  1990. évi XCI. Törvény hatályos rendelkezéseit, 
illetve a helyi adókat érintı hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

Hatálybalépés 
 

8.§. 
 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejőleg a 10/1997. /XII. 19./ sz. 
,valamint a 9/1999. /XI.26./ sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
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5.Kommunális adó rendelet megtárgyalása. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ezt a rendelet-tervezetet is még március hónapban megkapta a testület. A maga 
részérıl módosítást nem javasol. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A 2.§. /4/ bekezdéshez javasolja folytatásként, hogy „ és közterületrıl közvetlenül 
megközelíthetı.” 
Az önkormányzati törvény alapján ezen adó felhasználásáról a lakosságnak el kell 
számolni évente. 
 
Kis József polgármester: 
Elhangzott egy javaslat a rendelet-tervezettel kapcsolatban. Amennyiben a képviselı-
testület a módosító javaslattal egyetért, azt kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül a módosító javaslattal egyetértett. 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja a képviselı-testületnek az ülésen elhangzott módosítással a rendelet 
megalkotását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 
 



11/2004. /VI.30./ sz.  r e n d e l e t e  
 

A magánszemélyek  kommunális   adójáról. 
 
 

Az 1990. évi C. törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint Gomba Községi 
Önkormányzat Képviselı-testülete Gomba község közigazgatási területén mint helyi 
adót, a magánszemélyek kommunális adóját bevezeti. A törvényben megfogalmazott adó 
megállapításának joga alapján az adófizetési kötelezettség az e rendeletben leírt 
adóalanyokra és adótárgyakra vonatkozik. 
 
A helyi adó az önkormányzat önálló gazdálkodásának feltételeit, a helyi 
közszolgáltatások  biztosítását teszik lehetıvé. 
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A rendelet célja 
 

1.§. a./ E rendelet célja, hogy a benne foglaltak alkalmazásának eredményeképpen az 
            önkormányzat költségvetésébe befolyó adóbevétel felhasználásával javuljon a 
            település infrastruktúrája, a köztisztaság és a település tisztasága, valamint a 
            község fejlıdjön. 
 
      b./ E rendelet alapján befolyt kommunális adóbevétel felhasználásáról az  
            önkormányzat köteles a község lakosságát – választása szerint - 
 

– közmeghallgatáson vagy 
– falugyőlésen, vagy 
– bármilyen más alkalmas módon /pld. szórólapok,vagy 

         a helyi újság / kell tájékoztatni. 
 
 

Értelmezı rendelkezések 
 

2.§. E rendelet alkalmazásában: 
 
 
 1./ Adóalany: az ingatlan tulajdonosa, aki lehet személy vagy szervezet,  
       aki/amely az ingatlannyilvántartásban tulajdonosként szerepel. 
                Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló  
                szerzıdést a földhivatalhoz benyújtották – melynek tényét a földhivatal 
                széljegyzete igazolja – szerzı felet kell tulajdonosnak tekinteni. 
                Egyéb módon történı tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv 
       vonatkozó szabályai az irányadók. 
 
 
 2./ Vagyoni értékő jog: a kezelıi jog, a vagyonkezelıi jog, tartós földhasználat, 
                a haszonélvezet, a használat joga, - ideértve a külföldiek ingatlan használati 
                jogát is – a földhasználat és a lakásbérlet. 
 
 



 3./ Építmény: olyan épület, vagy épület jellegő, végleges vagy ideiglenes 
                mőszaki alkotás / épület, mőtárgy /amely a talajjal való egybeépítés 
                v a g y  a talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jön létre. 
 
 
 4./ Belterületi földrészlet: épülettel be nem épített minden olyan földterület, 
                amelyet az ingatlannyilvántartás belterületként tart nyilván és közterületrıl 
                közvetlenül megközelíthetı. 
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A d ó k ö t e l e z e t t s é g  
 

 
3.§. Az adókötelezettség kiterjed a községi önkormányzat illetékességi területén                                          
       található valamennyi, magánszemély tulajdonában álló 
 
    a./ építményre, 
    b./ belterületi földrészletre, 
    c./ a./ és b./ pont szerinti ingatlanra vonatkozó 
          vagyonértékő jog  jogosultjára. 
 
 

Az adó    a l a n y a  
 
 

4.§. /1/ Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év elsı napján az építmény, 
             vagy a telek tulajdonosa, továbbá aki nem magánszemély tulajdonában álló 
             lakás bérleti jogával rendelkezik. 
    Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 
             adóalanyok. 
 
       /2/ Ha az építményt vagy telket az ingatlannyilvántartásban magánszemély  
             javára bejegyzett vagyoni értékő jog terheli, az adóalany a vagyoni értékő 
             jog gyakorlására jogosult magánszemély. 
 
       /3/ A /2/ bekezdésben foglalt szabálytól az érintett magánszemélyek közös 
             megegyezéssel eltérhetnek. Ezzel kapcsolatos megállapodásukat írásban be 
             kell jelenteniük. 
 
 

Adókötelezettség  keletkezése  és  megszőnése 
 

 
5.§. /1/ Az adókötelezettség kezdı idıpontja: 
 
     1./ építmény esetében 
 

– a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadását 



követı év elsı napja, 
– engedély nélkül épült, vagy a nélkül használatba vett építmény 

                        esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt 
       követı év elsı napja 
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 2./ telek esetében 
 

– a földrészlet belterületté minısítése, 
– építési tilalom feloldását követı év  

elsı napja. 
 
 3./ lakásbérleti jog esetében 
 

– a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követı év elsı napja. 
 
 
6.§. Az adókötelezettség megszőnése: 
 
 1./ építmény esetében 
 

– építmény megszőnése évének utolsó napján, 
– építménynek az év elsı felében történı megszőnése 

esetén a második félévre, 
 
 2./ telek esetében  
 

– belterületi földrészlet külterületté minısítése, illetıleg 
– beépítés esetén – a beépítés évének utolsó napján, 
– építési tilalomnak az év elsı felében történı kihirdetése 

esetén a félév utolsó napja, 
 
 3./ lakásbérleti jog esetében 
 

– a lakásbérleti jogviszony megszőnése évének utolsó napja, 
– lakásbérleti jogviszony az év elsı felében történı megszőnése 

esetén a második félévre vonatkozóan 
 
 

Az  adó   mértéke 
 
 

7.§. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke az alábbiak szerint kerül 
       megállapításra: 
 

– építmény esetében a község belterületén és 
Felsıfarkasdon   ingatlanonként           2.500.-Ft 

– építmény esetében a Tóparton és Alsófarkasdon       4.000.-Ft 
– építmény esetében  Tetepusztán           2.000.-Ft 
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– üres telek esetében a község belterületén  1.500.-Ft. 
– üres telek esetében a Tóparton    3.000.-Ft. 
– üres telek esetében Felsıfarkasdon   1.000.-Ft. 

 
 
 

Adómérséklés,  adóelengedés 
 
 

8.§. /1/ Ezen rendelet alapján megállapított kommunális adó kérelemre, indokolt 
             esetben mérsékelhetı, elengedhetı, illetıleg részletfizetés engedélyezhetı. 
 
       /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kedvezmények az adóalanynak akkor adhatók,ha 
             családjában az egy fıre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át 
             nem haladja meg és az adó megfizetése létfenntartását  veszélyezteti. 
 
 

Záró  rendelkezések 
 

 
9.§. /1/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény, valamint az adózás rendjérıl szóló 1990. évi XCI. tv. rendelkezéseit 
            kell alkalmazni. 
 
       /2/ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a 7.§-ban foglalt adó- 
             tételek 2005. január 1-vel alkalmazandók.  
             Hatálybalépésével egyidejőleg a 10/1991. /XI.21./, 6/1992./XII.17./, 
             11/1999. /XII.17./ sz. önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 
 
       /3/ A rendelet 8.§-ában foglalt kedvezmények elbírálása a Szociális- és Gyámügyi 
             Bizottság feladatát képezi. 
 
       /4/ E rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ. elıírása szerint, helyben szokásos módon 
             a körjegyzı gondoskodik. 
 
 
        
6./ Lakásfenntartói támogatásról szóló rendelet megtárgyalása. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A maga részérıl nincs módosítási javaslata. Révész György képviselı ezen rendelet 
tervezethez két módosító javaslatot tett. Az 1.§. /2/ bekezdés b-e pontjaihoz javasolt 
külön szabályozás nem lehet, éppen az UNIOS jogharmonizáció és a diszkrimináció miatt.  
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A módosítás, mely a 2.§. /1/ bekezdésében fellelt ellentmondásra hívja fel a figyelmet, 
az nem ellentmondás, mivel mindig az alapjogszabályra kell hivatkozni, tekintettel arra, 
hogy a jogharmonizáció miatt az alapjogszabályokat a módosító jogszabályokkal 
egységes szerkezetbe használják.  
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A 2.§. /2/ bekezdéshez javasolja, hogy legyen konkrétan rögzítve, hogy a függelék mely 
bekezdéseit tartalmazza a jogszabálynak. 
 
Kis József polgármester: 
Elhangzottak a módosítási javaslatok. Amennyiben a képviselı-testület a módosításokat 
elfogadja, úgy kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül a javasolt módosításokkal egyetértett. 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja a képviselı-testületnek az ülésen elhangzott módosítással a rendelet 
elfogadását, annak megalkotását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 

12/2004. / VI. 30./ sz. r e n d e l e t e 
 

a lakásfenntartói  támogatásról 
 

a szociális rászorultságtól függı pénzbeni és természetbeni  
ellátásokról szóló 13/2003. / X.9./ sz. rendelet módosítására. 

 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. / a továbbiakban: Szt./ 38.§-át módosító 2004. évi 
XXVI. tv.,valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. / a továbbiakban: Ltv./ 34. §-
ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§. 
 

A rendelet hatálya 
 

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Gomba község illetékességi területén fekvı minden  
      lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre. 
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/2/ A rendelet személyi hatálya kiterjed az /1/ bekezdésben meghatározott lakásokban 
      életvitelszerően lakó tulajdonosokra, haszonélvezıkre, bérlıkre, albérlıkre,  
      amennyiben 



 
  a./ magyar állampolgárok 
  b./ bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyek  
  c./ letelepedési engedéllyel rendelkezı személyek 
  d./ magyar hatóság által menekültként elismert személyek 
  e./ a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 
                          1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti 
                          körbe tartozó személyek, amennyiben az ellátás igénylésének 
                          idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. 
 

2.§. 
 

Normatív lakásfenntartási támogatás 
 

 
/1/ Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást biztosít azon személyek  
      részére, akik az Sztv. 38. §. (2) – (4) és (6) – (8) bekezdéseiben meghatározott 
      feltételeknek megfelelnek. 
 
/2/ A 2004. évi XXVI. törvény 7.§-ával módosított 1993. évi III. törvény 38. §-ának  
      /2/- /3/ - /4/ - /6/-/7/-/8/ bekezdésének hatályos szövegét e rendelet  
      függeléke tartalmazza. 
 
/3/ A normatív lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának 1. 
      napjától kell megállapítani és minden hónap 15. napjáig kell folyósítani. 
 

3.§. 
 

Eljárási  szabályok 
 

/1/ A normatív lakásfenntartási támogatások iránti kérelem elbírálása a Szociális- 
      és Gyámügyi Bizottság hatásköre. 
 
/2/ A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal által elkészített nyomtatvány 
      kitöltésével és a szükséges igazolások csatolásával lehet elıterjeszteni a  
      Polgármesteri  Hivatalban. 
 
/3/ A kérelem elbírálása elıtt a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt  
      készít. 
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/4/ A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. 
 
/5/ A jövedelemszámításnál irányadó idıszak a havonta rendszeresen mérhetı 
      jövedelmeknél három hónap, egyéb jövedelmeknél egy év. 
 
/6/ A jövedelmet 
 



 
      a./ munkaviszonyban állók esetén a munkaadó által kiállított igazolással, 
      b./ nyugdíjas esetén az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, vagy a 
            nyugdíjfolyósító szerv által kiállított igazolással, 
      c./ munkanélküli támogatásban részesülı személy esetén a támogatást 
            folyósító szerv határozatával, 
      d./ egyéb esetben pedig az összeg felvételét igazoló postai bizonylattal, 
 
            adóbevallással, vagy jövedelemszerzést tanúsító okirattal kell igazolni. 
 
/7/ A támogatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosult részére  
      állapítható meg, függetlenül a lakásban élı személyek és háztartások 
      számától. 
 
/8/ Az e rendeletben nem szabályozott, de a szabályozással összefüggı kérdésekben 
      az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

4.§. 
 

A támogatás visszafizetése 
 
 

/1/ Valótlan adatok közlése, illetve a szociális helyzetben bekövetkezett lényeges  
      változások bejelentésének elmulasztása miatt jogtalanul felvett támogatást 
      vissza kell fizetni. 
 
/2/ A visszafizetési kötelezettség elrendelése, vagy részletfizetés engedélyezése 
      a Szociális- és Gyámügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. 
 
/3/ A Szociális- és Gyámügyi Bizottság kivételesen indokolt esetben a kérelmezıt a 
      visszafizetési kötelezettség alól részben, vagy egészben mentesítheti, amennyiben 
      az a kérelmezı családi, szociális vagy jövedelmi helyzetében önhibáján kívül 
      bekövetkezett változás alapján indokolt. 
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5.§. 
 
 

Z á r ó    rendelkezések 
 
 

/1/ E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor 
      folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell. 
      E rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
 



/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a Gomba Község Önkormányzata 
      13/2003. / X.9./ sz. rendeletének  11 §-a  hatályát veszti. 
 
 
/3/ E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a szociális rászorultságtól függı    
      pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 13/2003. / X. 9./ rendelet  
      2.§. (1)bekezdése a következı pontokkal egészül ki: 
 
 
 c./ E rendelet hatálya kiterjed a / Gomba Község közigazgatási területén 
               élı, lakóhellyel rendelkezı / bevándorlási engedéllyel  rendelkezı 
               személyekre, 
 
 
 d./ E rendelet hatálya kiterjed a / Gomba Község közigazgatási területén 
               élı, lakóhellyel rendelkezı/ a munkavállalók közösségen belüli szabad 
               mozgásáról szóló  1612/68/EGK. Tanácsi rendeletben meghatározott 
      jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás  
      igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel  
      rendelkeznek. 
 
 
           e./ E rendelet hatálya az 5.§.-ban meghatározott idıskorúak járadéka 
                tekintetében a szociális biztonsági rendszernek a közösségen belül 
                mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra 
                történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK. Tanácsi rendeletben 
                meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az 
                ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel 
                rendelkezik. 
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1. számú  F ü g g e l é k 
 

 
 

/2/Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában 
     az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
     legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége 
     a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja. 
 
/3/Normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi  
     költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi  
     költség 2004 évben 400.-Ft. A 2004 évet követıen az egy négyzetméterre jutó 
     elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésrıl szóló törvény 

– a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel – határozza meg. 
 
/4/A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 



 
  a./ ha a háztartásban egy személy lakik  35 m2 

  b./ ha a háztartásban két személy lakik  45 m2 

  c./ ha a háztartásban három személy lakik  55 m2 

  d./ ha a háztartásban négy személy lakik  65 m2 

  e./ ha négy személynél több lakik a háztartásban, 
        a d./ pontban megjelölt lakásnagyság és minden 
        további személy után 5 – 5 m2, de legfeljebb a 
        jogosult által lakott lakás nagysága. 
 
/6/ A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 
 
  a./ a lakásfenntartás elismert havi költségének 20 %-a, ha a  
        jogosult háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem 
        nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
        összegének az 50 %-át. 
 
  b./ az  a./ pont szerinti mértéket meghaladó egy fıre jutó havi 
        jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének 
        és a támogatás mértékének ( a továbbiakban: TM szorzata,de 
        nem kevesebb mint 2.500.-Ft.  
        A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 
 
/7/ A /6/ bekezdés b./ pontja szerinti TM kiszámítása a következı módon történik: 
 
      J - 0,5  NYM 
        TM = 0,2            -------------       X  0,1 
          NYM 
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         ahol a J  a  jogosult háztartásában egy fıre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig 
         az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. 
         A  TM-et  századra kerekítve kell meghatározni. 
 
/8/ A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 
 
 
7./ Gépjármőadóról szóló rendelet visszavonása. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Módosító javaslata nincs a rendelettel kapcsolatban. A visszavonást az indokolja, hogy 
magasabb jogszabály konkrétan meghatározza az iparőzési adóra vonatkozó 
lehetıségeket, ezért alacsonyabb szinten nincs mód a módosításra, így a hatályban 
tartása indokolatlan. Révész György képviselı az írásbeli beadványában szól az alsó és 
felsı határról, de ez már 2004. január 1-tıl megszőnt. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben a képviselı-testületnek sem kérdése, sem pedig hozzászólása nincs a 
rendelet tervezettel kapcsolatban, úgy javasolja annak elfogadását és a rendelet 



megalkotását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 
 

13/2004. / VI. 30./ sz. r e n d e l e t e  
 

a gépjármőadóra vonatkozó  12/2002. /XII.11./ sz. rendelet 
hatályon kívül  helyezésérıl. 

 
 

1.§. 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a gépjármőadóra vonatkozó 
12/2002 /XII.11./ sz. rendeletét   h a t á l y o n  k í v ü l    h e l y e z i. 
 
A hatályon kívül helyezést az teszi szükségessé, hogy ezen adónem megfizetése teljes 
egészében az 1991. évi LXXXII. Tv. alapján kell hogy történjen. 
Mivel az 1991. évi LXXXII. törvény helyi szabályozást nem tesz lehetıvé, így a jelenleg 
hatályban lévı rendelet hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 
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2.§. 
 

/1/ E rendelet 2004. július 1. napjával lép hatályba. 
 
/2/ A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyi újságban történı közzététellel 
      gondoskodik. 
 
 
8./ Közbeszerzési Szabályzat megtárgyalása. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A közbeszerzési szabályzattal kapcsolatban módosító javaslata nincs. Révész György 
képviselı javasolja, hogy a III. fejezet szerinti bizottság ne csak a pályázatok 
elbírálásával foglalkozzon, hanem a közbeszerzési eljárás elıkészítésével, a szempontok 
meghatározásával, a közbeszerzést lefolytató kiválasztásával is. A bizottság nevét „ 
közbeszerzési bizottságra” javasolja. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Javasolja, hogy ne a pénzügyi bizottság elnöke legyen a bizottságba, hanem az általa 
delegált személy. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a közbeszerzési 



szabályzattal kapcsolatban, úgy az ülésen elhangzott módosításokkal javasolja azt 
elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2004. /VI. 30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi   
h a t á r o z a t  

 
    Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
    Gomba Község Önkormányzatának Közbeszerzési 
    Szabályzatát – az ülésen elhangzott módosításokkal - 
    e l f o g a d t a. 
 
    Határidı:  2004. június  30. 
    Felelıs:    körjegyzı 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a 2004. évi költségvetési rendeletben 
elfogadott jutalomkeret kiosztását a köztisztviselıi nap alkalmával tervezi, elismerve a 
túlórákat és a helyettesítéseket, melyeket nincs lehetıség a polgármesteri hivatalban 
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más módon kompenzálni. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül úgy foglalt állást, hogy a javaslattal, mely a köztisztviselıi nap alkalmával 
történı jutalom kifizetésére vonatkozik  e g y e t é r t . 
 
Kis József polgármester: 
A búcsú helyéül két helyet tud megjelölni. Az egyik a Bartók Béla utcai játszótér, a 
másik pedig a Kenyeres kert. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A maga részérıl a Vár úti részt javasolná, konkrétan a Várhely alját. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
A maga részérıl egyik helyet sem tartja jónak. A júliusi ülésre javasolja konkrétan ennek 
a megtárgyalását. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
İ sem tartja jónak a javasolt helyeket, a maga részérıl a Fáy András Mg. Szövetkezet 
udvarát javasolná. Természetesen úgy, hogy a Racskó úrral megbeszélve. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel a javaslatokat, aki a Kenyeres – kerttel, mint a búcsú helyszínével 
egyetért, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  7 nem és 1 igen szavazattal 
szavazott a Kenyeres-kerttel, mint a búcsú helyszínével kapcsolatban. 
 



Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki a Bartók Béla utcai játszótérrel, mint a búcsú helyszínével 
egyetért, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 nem és 1 igen szavazattal 
szavazott a Bartók Béla utcai játszótér, mint a búcsú helyszínével kapcsolatban. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Mint már mondta, egyik helyszín sem jó. Nincsenek meg a feltételek a minimális 
higiéniához sem. İ a maga részérıl mindig csodálkozik, hogy Vecsésen ahol több napig 
tart a búcsú, hogyan tudják megszervezni, hogy a búcsú után olyan rend van, mint 
elıtte.  
Javasolja a tapasztalatszerzést a Vecsési Polgármesteri Hivatalban. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A maga részérıl javasolja a tsz. Udvart, vagyis Racskó Úr megkeresését, illetve a maga 
részérıl a dr. Bajkai Istvánnal történı tárgyalást is elképzelhetınek tartaná. 
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Kis József polgármester: 
Szakemberrel felmérette a gyógyszertári lakások átalakításának pénzügyi vonzatát, mely 
3.000.000.-Ft + Áfa. 
 
A Polgármesteri Hivatal alatt lévı, jelenleg raktár helyiségben kialakítandó sport szertár 
és WC. Kialakításának költsége  1.000.000.-Ft + Áfa. 
 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Többször kértük már, hogy egy-egy feladatra konkrét terv, elképzelés legyen, konkrét 
megvalósítási költséggel. Most sem ezt kaptuk. Kérése ismét, hogy ezen feladatokra 
legyen egy terv, költség meghatározással és azt kapják meg a képviselık annak 
érdekében, hogy dönteni tudjanak. 
 
 
Kis József polgármester: 
Úgy kérte, hogy az átalakítás úgy történjen, hogy szükség esetén a lakásfunkció 
visszaállítható legyen. 
 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
A futballal foglalkozó Kis Benjamint fel kell hívni, hogy a sport eszközöket İ is vigye ki a 
jelenlegi helyükrıl. 
 
 
Kis József polgármester: 
Mielıtt a testületi ülést bezárná, szeretné kikérni magának Tóth József képviselı azon 
megállapítását, miszerint olyan kifizetések történtek, melyek mögött nem volt konkrét 
munka. Ezt a gyanúsítgatást a maga részérıl visszautasítja. 
 



 
Tóth József testületi tag: 
Fenntartja azon kijelentését, hogy volt olyan kifizetés, amely mögött nem volt konkrét 
munka. Ezt a mondását arra alapozza, hogy többször elıfordult, hogy nem idıben és 
nem pontosan történtek a testület felé az elszámolások. Többször volt olyan is, hogy 
nem egyforma számok hangzottak el a polgármester úrtól egy-egy feladattal 
kapcsolatban. 
 
 
Kis József polgármester: 
Ha úgy gondolja a képviselı úr, kezdeményezzen fegyelmi eljárást, arra van lehetısége, 
de megismétli nyomatékosan, hogy a gyanúsítgatást visszautasítja. 
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Tóth József testületi tag: 
A maga részérıl nem fegyelmi eljárást akar kezdeményezni, hanem tisztán akar látni.  
 
 
Kis József polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, az ülést 00,30 h-kor 
bezárta. 
 
 
G o m b a , 2004. július 19. 
 
 
 
 
      Kis   József                Maczó  Jánosné 
             polgármester   körjegyzı 
 
 
 
 
      Fodor Béla                 Tóth  Sándor 
         jegyzıkönyv hitelesítık 


