
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült  Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének  2004. augusztus 25.-én 15 
órai 
kezdettel   megtartott   n y i l v á n o s   ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Kis   József       polgármester, 
    Tasi Kálmán       alpolgármester, 
    Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
    Lehota Vilmos, Révész György, 
    Tasi Péter, Tóth József, 
    Tóth Sándor        testületi  tagok. 
 
 
    Maczó Jánosné        körjegyzı 
 
 
Bejelentéssel távol:  Szegedi Csaba  testületi tag. 
 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
 
    Dr. Schmidt Géza                 pénzügyi szakért ı, 
    Schilt Veronika                    gazdálkodási elıadó, 
    Palasik Márton                    Fıvárosi Gázmővek Rt. képviselıje, 
    Vajda Anna Mária              közoktatási szakért ı, 
    Feketéné Csermely Éva      közoktatási szakértı, 
    dr.Zimonyi Károlyné          óvodavezetı 
 
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:  
    Szádváriné Fekete Márta Gomba Község Díszpolgára. 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat, külön üdvözli dr. Schmidt Géza pénzügyi 
szakértıt, Schilt Veronika gazdálkodási elıadót, Szádváriné Fekete Mártát Gomba Község 
Díszpolgárát, valamint Maczó Jánosné körjegyzıt, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen 7 testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Szegedi Csaba 
testületi tag bejelentéssel van távol a mai ülésrıl, Tóth Sándor képviselı pedig jelezte, hogy késıbb 
tud csatlakozni a munkánkhoz. 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendi pontok elfogadását az ülés anyagául azzal a 
módosítással, hogy elsı napirendi pontként a költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló 
kerüljön megtárgyalásra, mivel dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértınek egy másik helyen is ülésen 
kell részt vennie, így kérte a napirendi pont elıbbre hozatalát. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi napirendet fogadta el: 
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N A P I R E N D  
 
 

T Á R G Y              E L İ A D Ó: 
 
1./ A 2004. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítésérıl tájékoztató.      Polgármester, 
              Körjegyzı 
 
2./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolója,     Polgármester, 
     kérdések, felvetések.          Alpolgármester, 
             Bizottságok elnökei, 
             Képviselık. 
 
3./ Fıvárosi Gázmővek Rt. tájékoztatója a község gázellátásáról, 
     a helyi ügyfélszolgálat tapasztalatai, problémák, felvetések.     Fıvárosi Gázmővek Rt. 
             képviselıje. 
 
4./ Iskolai – Óvodai Pedagógiai Program megtárgyalása.      Körjegyzı 
 
5./ Egyéb ügyek          Körjegyzı 
 
6./ Szennyvízrákötések ösztönzése.        Képviselık 
 
 
Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Tasi Péter és 
Tóth József testületi tagokat javasolja. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítésére   Tasi  Péter  és  Tóth  József testületi tagokat   
e l f o g a d t a. 
 
 
1./ A  2004. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló megtárgyalása. 
 
 
Kis József polgármester: 
A komplett írásos anyagot valamennyi testületi tag kézhez kapta. A beszámolót a pénzügyi 
bizottság is megtárgyalta az augusztus 24.-én megtartott ülésén. 
Felkéri dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, hogy mondja el véleményét az I. félévi pénzügyi terv 
teljesítésével kapcsolatban, illetve Maczó Jánosné körjegyzıt és a gazdálkodási elıadót, hogy 
amennyiben van kiegészítésük az írásos anyaghoz, azt tegyék meg. 
 
Schilt Veronika gazdálkodási elıadó: 
A Pénzügyi Bizottság az anyag tárgyalásakor kérte, hogy a 2004. évi tervjavaslat és a 2004. I.félévi 
beszámoló címenkénti összevetése az 1. sz. melléklet vonatkozásában  kerüljön kiegészítésként 
elkészítésre. Ezt a kimutatást elkészítette és az ülés elıtt kiosztotta a képviselıknek.  
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dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
A félévi beszámolóval kapcsolatban a szakértıi véleményét elkészítette, melyet minden képviselı 
kézhez kapott. A kiadási oldal kedvezı képet mutat a bevételi oldalon valamelyes túlteljesítés 
mutatkozik. Pozitív dolognak tartja, hogy eddig nem kellett hitelt felvennie az önkormányzatnak, 
bár úgy tőnik, hogy a volt mozi épület átalakítási számláinak kifizetését már csak hitel felvételével 
tudják eszközölni. 
A kiegészítés elkészítésének kérését teljesen reálisnak tartja, mivel a költségvetéssel azonos 
szerkezetbe kell, hogy elkészüljön az I. féléves tájékoztató is, mert csak így válik 
összehasonlíthatóvá a képviselık részérıl.   
A beszámoló a törvényi elıírásnak megfelelıen készült el, a maga részérıl elfogadásra javasolja. 
 
 
Lehota Vilmos a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság átnézte a beszámoló teljes anyagát. Révész György bizottsági tag tett néhány 
észrevételt, ennek kapcsán kapta meg most a képviselı-testület pótlólag a Schilt Veronika által 
elkészített kimutatást. Reméli, hogy a  III. negyedévi tájékoztató már olyan formában fog 
elkészülni, hogy az összehasonlítható lesz a költségvetéssel. 
Még egy kiegészítést kért a Pénzügyi Bizottság, mégpedig a A.S.A- val történı elszámolásról a 
szemétszállítás vonatkozásában. 
A költségvetésben meghatározásra került  a dologi kiadások 10 %-os visszatartása. Ezen döntésnek, 
illetve a jó gazdálkodásnak az eredménye, hogy eddig nem kellett hitelt felvennie az 
önkormányzatnak.  A biztonságos gazdálkodás érdekében javasolja a Pénzügyi Bizottság, hogy ez a 
10 %-os visszatartás kerüljön feloldásra. Javasolja, hogy a  mai ülésen hozzon határozatot a 
képviselı-testületnek erre vonatkozóan. 
A Pénzügyi Bizottság az I. félévi beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
 
Schilt Veronika gazdálkodási elıadó: 
A szemétszállítással kapcsolatban mondja, hogy az A.S.A-val negyedévi elszámolással szól a 
szerzıdés. Az A.S.A-nál volt személyi probléma, ezért nem tudták eddig megtenni az elszámolást.  
A mai napon azonban faxon megküldték az erre vonatkozó kimutatást, a szállítási számla a II. 
félévben fog majd jelentkezni. Az I. negyedévben 16.662 tonna a megtakarítás, mely 255.612.-Ft 
megtakarítást jelent. 
Ezt az elszámolást a mérési jegyzıkönyvvel együtt átadja Révész képviselı részére. 
 
/ Megérkezett az ülésre Tóth Sándor képviselı, így a jelenlévı képviselık száma 8-ra változott./ 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát a dologi kiadás 10 %-os korlátozásának 
feloldásával kapcsolatban. Aki ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
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120/2004. /VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  a 
          polgármesteri hivatal, valamint az intézmények  
          2004. évi betervezett dologi kiadásai vonatkozásában a 
          10 %-os korlátozást  f e l o l d j a . 
 
          Határid ı:   2004. augusztus 25. 
          Felelıs:       polgármester, körjegyzı 
           
                    
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek az I. félévi pénzügyi 
beszámolóval kapcsolatban, úgy javasolja azt elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

121/2004. /VIII. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2004. 
         I. félévi költségvetés teljesítésérıl szóló szöveges beszámolót 
                    és annak 1, 2, 3, 4, 5 , 6 sz. mellékleteit  e l f o g a d j a. 
 
          Határid ı:   azonnal 
                     Felelıs:       polgármester, 
         körjegyzı 
 
2./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések felvetések. 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az élıvíz rehabilitációval kapcsolatos SAPARD 
pályázatunk – az elızetes információ alapján – pozitív elbírálásban részesült. 
Az óvoda bıvítésével kapcsolatos pályázat most kerül benyújtásra. Szó volt arról az elızı ülésen, 
hogy a megyéhez nyújtsuk be a pályázatot, de a Pro Régióhoz fogjuk benyújtani, melynek 
határideje 2004. augusztus 31.  Az új épület költségvetési összege 28.826.115.-Ft, az udvar 
rendezésre 2.965.537.-Ft, és a jelenlegi óvoda belsı átalakítása 4.810.625.-Ft. Ez összesen 
36.202.277.-Ft.  
Ezzel az összeggel fogjuk benyújtani a pályázatot. A pályázat benyújtásánál 25 %-os önrészt kell 
vállalni. Ehhez hitelígérvényre nincs szükség, csak banki igazolás kell a pályázat benyújtásához. 
 
Révész György testületi tag: 
Mikor lehet megkezdeni a munkát ? 
 
Kis József polgármester: 
A munkát csak a pályázat befogadását követıen lehet elkezdeni. Az az ígéret, hogy három hét – egy 
hónapon belül a befogadást meg fogják ejteni. 
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Tóth Sándor testületi tag: 
Véleménye szerint ezzel kapcsolatban kellene egy tájékoztatást kiadni a faluban. 
Kérdése, hogy mi van akkor, ha nem nyerünk a pályázaton ? 
 
Kis József polgármester: 
Az intézmény vezetıjét tájékoztatta a pályázat benyújtásával kapcsolatban. 
Amennyiben nem nyerünk a pályázaton, úgy a képviselı-testület által elhatározott 15.000.000.-Ft-
os nagyságrendig elkezdjük a bıvítést. 
 
Révész György testületi tag: 
Bízunk benne, hogy a pályázat sikeres lesz.  Ez a következı ülésen már tudható lesz, ezért javasolja, 
hogy a közbeszerzési eljárást illetıen a mai ülésen döntsön a képviselı-testület. 
 
Kis József polgármester: 
A képviselı-testület elfogadta a közbeszerzési szabályzatot, meg van a közbeszerzési bizottság, így 
a testület erre már felkészült, megadta a felhatalmazást a bizottságnak ennek indítására. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Az elmúlt ülésen elfogadta  a képviselı-testület a pályázatokkal kapcsolatos szabályozásokat, a 
pályázatok figyelését. Ennek eredménye ez a pályázat is, mert sikerült gyorsan lereagálni a 
pályázatokat. Véleménye szerint a Pro Régiós pályázat gyorsabb, mint a megyei. 
 
Kis József polgármester: 
A gyógyszertári lakás átalakítása szintén a Pro Régiós pályázatra kerül benyújtásra. A 
közmővelıdési kategóriába fér bele, civil szervezetek számára közösségi hely biztosítása.   
A pályázati összeg 4.949.071.-Ft lesz. Ezt is csak tájékoztatásként mondta el a képviselı-
testületnek. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Ha tudunk, akkor a berendezésekre is próbáljuk meg pályázni, fıleg szekrényekre. 
 
Kis József polgármester: 
 A volt mozi -  jelenleg mővelıdési funkciót ellátó - épülettel kapcsolatban mondja, hogy nem 
javasolja ezzel kapcsolatban a pályázat benyújtását, mert ha helyszíni ellenırzést tartanak, akkor 3 
évre kizárnánk magunkat mindenféle pályázati lehetıségbıl. 
Augusztus 23.-án 8 órakor volt az átalakítási munkákkal kapcsolatos mőszaki átadás-átvétel. A 
kivitelezı nem fogadta el azon felajánlását, miszerint délután kerüljön sor az átadásra, azt mondta, 
hogy a szerzıdésben 8 óra van megjelölve és İ akkor adja át. A jelen lévı képviselı társaival 
együtt átvették az épületet. Az átadás-átvételkor megállapításra kerültek olyan pótmunkák, 
amelyeknek az elvégzése szükséges.  A csapadékvizet is el kellene vezetni az ingatlanról úgy, hogy 
ne más ingatlanára menjen. Kértük a könyvtár elıterének linóleumozását, a külsı ajtók és ablakok 
fehérre történı mázolását az egységes kép érdekében, valamint az akadálymentesség kialakítását. 
A mővelıdési házból át lett hozva a bojler ebbe az épületbe a WC. helyiségbe, de kiderült, hogy ez 
a bojler használhatatlan, teljesen tönkre ment, így ennek a cseréjét is kértük. 
Kértük továbbá a kivitelezıtıl az egészségháznál a védınıi oldalon az akadálymentesség 
kialakítását. 
Bruttó 227.900.-Ft ezeknek a pótmunkáknak a költsége.  
Kéri az engedélyezését annak, hogy ezek a pótmunkák elvégzésre kerülhessenek. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

122/2004. /VIII. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a volt 
            mozi épület átalakítási munkálataihoz biztosított összegen 
            felül a 227.900.-Ft összegő pótmunka elvégzéséhez 
            hozzájárul. 
  
            Határid ı: 2004. augusztus 25. 
            Felelıs:     polgármester, 
        körjegyzı 
    
 
Révész György testületi tag: 
Kéri, hogy a képviselı-testület hozzon határozatot a szomszédos telek tulajdonjogának 
megszerzésre érdekében. Amennyiben a tulajdonos nem hajlandó eladni az ingatlant, akkor 
próbáljuk meg a bérbe venni. 
 
Kis József polgármester: 
A Pénzügyi Bizottság is megtekintette az épület komplexumot és felmerült, hogy ha a szomszédos 
teleknek a tulajdon jogát nem tudjuk megszerezni, akkor legalább a bérelését illetıen tárgyaljunk a 
tulajdonossal. 
Szavazásra teszi fel, aki ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta:  
 

123/2004. /VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza 
          a polgármestert, hogy a volt mozi épület mellett lévı ingatlan 
          tulajdonosával vegye fel a kapcsolatot és kezdjen tárgyalásokat 
          az ingatlan megvásárlására, illetve ha ez nem lehetséges, akkor  
          annak bérelésére vonatkozóan. 
 
          Határid ı:  2004. augusztus 25. 
          Felelıs:      polgármester 
 
 
Kis József polgármester: 
A községközpont kialakításával kapcsolatban mondja, hogy az INTERSZER Kft. vezetıjének az 
volt a véleménye, hogy a Sza.Ki Bt.  erre vonatkozó árajánlata reális, nem szálltak el az árakat 
illetıen, İk sem tudnák kevesebb összegbıl ezt megvalósítani. 
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Tóth József testületi tag: 



Nem volt csak egy árajánlat, ezért döntött úgy a képviselı-testület, hogy kerüljön több árajánlat is 
bekérésre. Lehet, hogy ettıl lesz olcsóbb árajánlat is. 
 
Kis József polgármester: 
Az INTERSZER Kft. 800-900.000.-Ft-ot mondott, İ ezt elfogadja, mint árajánlatot. 
 
Tóth József testületi tag: 
Kérjünk be több árajánlatot, legalább három árajánlat legyen. 
 
Kis József polgármester: 
A Sza.Ki Bt. már adott árajánlatot, így ezen felül még kettıt be fog szerezni. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Ebben az árajánlatban vannak olyan tételek is, amelyeket már megcsináltak korábbi kérés szerint. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Véleménye szerint ezen a területen gond lesz az árusokkal, mert meg fogjuk szépen csináltatni és el 
lesz takarva a hét 3-4 napján. Be kell valahogy szabályozni, hogy kulturált legyen itt az árusítás. 
 
Kis József polgármester: 
Ha asztalokat állítunk oda, akkor piacszerő árusítás lesz és ebben az esetben már  illemhelyet is kell 
biztosítani. Vagy tőrjük tehát ezt az állapotot, vagy pedig a lakossági igényt nem figyelembe véve 
megszüntetjük az árusítást. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Véleménye szerint az intézményesítésen el lehet gondolkodni. A volt mozi udvarán van egy WC. 
 
Révész György testületi tag: 
Kérdezte már valaki tıle, hogy nem lenne-e helye a piacnak Gombán. Véleménye szerint 
megfontolandó hosszú távon a piac létesítése. Közvélemény kutatást kellene végezni a lakosság 
körében, hogy van-e rá  igény.  
 
Kis József polgármester: 
Elképzelhetı lenne a volt „Böbe bolt „ helyén egy nyitott pavilon felállítása és így az árusítás 
kulturált körülmények között biztosítható lenne. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Kérdése, hogy az emlékmő mikor kerül elvitelre a melegítı konyha elıl ? 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Református Egyház a mai napon megkapta a mőködési 
engedélyt a mővészeti iskolára, ezért  kéri a képviselı-testület hozzájárulását, hogy az üllıi 
Harmónia Zeneiskolával a társulási szerzıdés felbontásra  kerüljön.   
Aki ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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124/2004. /VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 



h a t á r o z a t  
 

          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
          az üllıi Harmónia Zeneiskolával kötött társulási szerzıdés  
          felbontását határozza el. 
          Felhívja a körjegyzı figyelmét, hogy a szerzıdés felbontása 
          ügyében a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
          Határid ı:  2004. szeptember 1. 
          Felelıs:      körjegyzı 
 
Révész György testületi tag: 
A költségvetésben egy tételben szerepel a zeneiskola és a családsegítı.  Meg van-e ez külön 
bontásban, illetve milyen ütemezésben hozzuk ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Bontva van a számlákban. Az önkormányzat az állami támogatást 1/12-ed részben kapja 
havonta,ezért ilyen részletekben tudja a további támogatást is eszközölni..   
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2004. /VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
           a költségvetésben zeneoktatásra elkülönített összeg  
           idıarányos részével a Hálaszó Alapítványt /2217.Gomba, 
           Kossuth tér 1./  támogatja 2004. szeptember 1-tıl. 
 
           Határid ı:  2004. szeptember 1. 
           Felelıs:      polgármester, körjegyzı 
 
 
 
Kis József polgármester: 
 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Mikula Gusztáv Budapest VIII., Szentkirályi u. 23. szám 
alatti lakos ingyen felajánlja  az önkormányzat részére a gombai 3392 hrsz-ú, 1032 m2 területő 
zártkerti ingatlanát, mivel használni nem tudja és nem szeretné ha mőveletlen maradna. 
Kéri a képviselı-testület döntését a felajánlás elfogadásával kapcsolatban. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
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126/2004. / VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t 



 
         Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
         Mikula Gusztáv Budapest VIII., Szentkirályi u. 23. 
         szám alatti lakos felajánlását   a tulajdonát képezı 
         gombai 3392 hrsz-ú, 1032. m2 területő zártkerti ingatlan  
         önkormányzat részére történı ingyenes átadására   
           e l f o g a d j a . 
 
         Határid ı:  2004. augusztus 25. 
         Felelıs:      körjegyzı 
 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a közcsatornára rákötött ingatlantulajdonosok névsora 
megérkezett a KÖVÁL Rt-tıl. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Hunland Farm Kft. benyújtotta a következı kérelmét a 
munkahelymegtartó támogatásra. Ezt csak tájékoztatásként mondta el. 
 
A Remater Kft. is élt ezzel a lehetıséggel, benyújtotta az igényét a munkahelymegtartó 
támogatásra. 
A kérelemhez becsatolták a szükséges  igazolásokat,  13 gombai dolgozót foglalkoztatnak. A 
hivatal a benyújtott bizonylatokat felülvizsgálta és megállapította, hogy az megfelel az 
önkormányzati rendelet célkitőzésének.  Kérelmezı részére július hónapra 107.730.-Ft lenne a 
támogatás és még egyszer kaphatná ebben az évben, mivel az iparőzési adó 75 %-ig lehet a 
támogatás. 
 
  
Kis József polgármester: 
A maga részérıl javasolja a támogatás biztosítását a Remater Kft. részére. 
Aki a támogatással egyetért, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

127/2004./VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
             Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
                                   munkahelymegtartó támogatásról szóló 6/2004. /V.26./ 
             sz. Ök. rendelet alapján a Remater Kft. / Gomba,  
             Külterület / részére a támogatási kérelméhez benyújtott 
             bizonylatok alapján a munkahelymegtartó támogatást 
             megadja. 
 
             Határid ı:  2004. augusztus 25. 
             Felelıs:      körjegyzı 
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Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Elmondja, hogy azért tartózkodott a szavazásnál, mert még mindig érezni lehet a Remater Kft. felé 
förtelmes bőzt. 
 
Kis József polgármester: 
Volt kint tegnap a telepen és azt tapasztalta, hogy a korábbi rendezetlenségnek nyoma sincs. 
Betonozott placc van, konténerek és zsákok, semmi nincs szana-szét. A tó is már ki van ásva, 
rendezettebb a terület. A mőhelybe is bement, itt is elszívó van, nem érezni a bőzt. 
 
Tóth József testületi tag: 
Ha legközelebb ilyen panasz lesz, akkor nemmel fog szavazni a kérelmüket illetıen. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Véleménye szerint a Remater Kft-t is ösztönözni fogja majd a szomszédos ingatlanon lévı 
rendezettség. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Surmanné Nagy Krisztina nyújtott be kérelmet a 
Gomba,Rózsa  u. 10. szám alatt lévı lakás felújításához, valamint a tetıtér szigeteléséhez saját 
költségén felhasznált anyagok összegének lakbérbe történı beszámítását illetıen. A kérelméhez 
becsatolt számlák alapján a költség összege 57.379.-Ft. 
Az ingatlan bérbeadásakor nem döntött a képviselı-testület a bérleti díjat illetıen, ezért elıször ezt 
kéri megállapítani és ezután döntsön a testület a lakbérbe történı beszámítás engedélyezését 
illetıen. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Javasolja, hogy az érvényben lévı rendeletünk alapján kerüljön megállapításra a lakbér összege és 
ebbıl kapja meg a már korábban megállapított mínusz 20 % kedvezményt. 
Kérdése, hogy az önkormányzat költött-e erre az ingatlanra ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az önkormányzat nem költött semmit erre az ingatlanra, a bérlı a saját költségén végezte el a 
felújítást. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Ebben az esetben indokoltnak tartja a bérbeszámítást. 
A kisiskola végén a tetı rossz állapotban van, szükséges lenne a felújítása. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a Gomba, Rózsa  u.10. szám alatti lakás bérleti díja az 
érvényben lévı lakásrendeletünk alapján 150.-Ft/m2/hó összegben kerüljön megállapításra és a 
bérlı ebbıl az összegbıl kapja meg a már korábban megállapított mínusz 20 %-os kedvezményt, az 
kézfenntartással szavazzon. Miután ez a mínusz 20 %-os kedvezmény 5 év idıtartamra került 
megállapításra és  Surmanné Nagy Krisztina ezt a kedvezményt már az elızı lakás bérelése folytán 
is megkapta, így még 3 évig jogosult erre. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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127/2004. /VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 



           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
           Gomba, Rózsa  u. 10. szám alatti önkormányzati lakás  
           bérleti díját a  2/2003. /II.6./ sz . Ök.  rendeletben   
           meghatározott 150.-Ft/m2/hó összegben állapítja meg. 
           A lakásbérleti díj összegébıl Surmanné Nagy Krisztina  
           védınıt – a korábban hozott testületi döntés értelmében -  
                                 3 év idıtartamra  mínusz 20 % díjkedvezmény illeti meg.  
 
            Határid ı:   2004. augusztus 25. 
            Felelıs:       körjegyzı 
 
 
Kis József polgármester: 
A lakbérbe történı beszámítással kapcsolatban kéri most a testület döntését. Aki egyetért azzal, 
hogy Surmanné Nagy Krisztina részére a saját költségén elvégeztetett, számlák alapján igazolt 
57.379.-Ft-os felújítási összeg a lakbérbe beszámításra kerüljön, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

128/2004./VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
           Surmanné Nagy Krisztina részére engedélyezi,hogy 
           a Gomba, Rózsa F. u. 10. szám alatti önkormányzati lakásban 
           a saját költségén elvégeztetett és számlákkal igazolt 57.379.-Ft-os 
           felújítási, tetıszigetelési munkák összege a lakbérbe történjen 
           beszámításra. 
 
            Határid ı:  2004. augusztus 25. 
            Felelıs:      körjegyzı 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A Gomba, Kossuth téri kis épülettel kapcsolatban tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a 
mőszaki elıadó megnézte az épületet és megállapította, hogy a Moldvai Levente által benyújtott 
132.000.- Ft-os Áfás ár reális a felújítás költségeire. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért azzal, hogy Moldvai Levente és Erıss Csilla bérlık a Gomba, 
Kossuth tér 3/a. szám alatti önkormányzati helyiségben felújítási munkát végezzenek bruttó 
132.000.-Ft összegben és ez a bérleti díjukba beszámításra kerüljön, az kézfenntartással szavazza 
meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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129/2004. /VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi, 



          hogy az önkormányzat tulajdonát képezı Gomba, Kossuth tér 3/a. 
          szám alatti helyiségben Moldvai Levente és Erıss Csilla bérlık 
          felújítási munkát végezzenek bruttó 132.000.-Ft összegben és ez 
          az összeg a bérleti díjukba beszámításra kerüljön. 
 
          Határid ı:  2004. augusztus 25. 
          Felelıs:      körjegyzı 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a közmővelıdési rendelet-tervezettel kapcsolatban 
megérkezett a válasz a minisztériumból. A válaszlevélben az szerepel, hogy akkor fognak 
véleményt mondani, ha a mővelıdési intézmény az önkormányzat által a végleges helyén kerül 
majd kialakításra. 
A szeptemberi ülésre napirendként ide fogjuk hozni a közmővelıdési rendelet-tervezet 
megtárgyalását. 
 
3./ Fıvárosi Gázmővek tájékoztatója a község gázellátásáról, a helyi ügyfélszolgálat 
tapasztalatairól. 
 
Kis József polgármester:  
Üdvözli az ülésen megjelent Palasik Márton urat a Fıvárosi Gázmővek Rt. képviselıjét. 
Megkérdezi, hogy az megküldött írásos anyaggal kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése ? 
 
Palasik Márton a Fıvárosi Gázmővek Rt. képviselıje: 
Üdvözli a képviselı-testületet. Elmondja, hogy a Gázmővek életében is történt változás, az EU-s 
csatlakozás után külön kell választani azokat, akik a gázkereskedéssel, és akik a hálózat 
engedélyezéssel foglalkoznak. A sülysápi kirendeltség elosztói engedélyes. A Kereskedelmi 
Igazgatóság köti meg a szerzıdéseket, leolvastassa a gázmérıket és számláztat. 
2007. július 1-tıl teljesen ketté kell válni a cégnek. 
Az ügyfélszolgálattal kapcsolatban mondja, hogy Budapesten  az Euró Parkban, illetve az İrs vezér 
téren az Árkád Üzletházban is nyitottak meg ügyfélszolgálatot, így a fıvárosban dolgozók ezeken a 
helyeken is felkereshetik gondjaikkal, problémáikkal az ügyfélszolgálati irodákat. 
 
Révész György testületi tag: 
Kérdése, hogy a cég pontos adatok birtokában van-e a téren, hogy a vezetékek hol húzódnak ? 
Van-e errıl digitális térképük ? 
 
Palasik Márton a Fıvárosi Gázmővek Rt. képviselıje: 
A Fıvárosi Gázmővek annak idején nem készíttette el a digitális térképet. A geodéta nyílt árkos 
térképmásolatot készített, ez áll rendelkezésükre. Az eredeti példányok Budapesten a 
Hálózatfejlesztési Osztályon megvannak, ott lehet szükség esetén másolatot kérni. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Kérdése, hogy a nyomvonal Felsıfarkasdtól milyen távolságra van ? 
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Palasik Márton a Fıvárosi Gázmővek Rt. képviselıje: 
A Rákóczi úti temetınél van a tolóvezeték. 
 
Révész György testületi tag: 
Mennyibe kerülne Felsıfarkasdra a vezeték kiépítése ? 



 
Palasik Márton a Fıvárosi Gázmővek Rt. képviselıje: 
Ezt most nem tudja megmondani. Attól is függ, hogy hány ingatlan van itt és mennyi fogyasztás 
lenne. Úgy is meg lehetne oldani, hogy az ott lakók vállalják, hogy megcsinálják a vezetéket, és ezt 
a gázmővek bérelhetné is. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Kérdése, hogy van-e arra lehetıség, hogy azon fogyasztóknak, akik ezt igénylik havonta kerüljön 
leolvasásra a gázmérı állása ? 
 
Palasik Márton a Fıvárosi Gázmővek Rt. képviselıje: 
Három havonta történik a leolvasás. Lehetıség van azonban arra is, hogy évente egyszer kerül 
leolvasásra a gázmérı és addig rész összeget fizet a fogyasztó, és a havi leolvasás is kérhetı. 
Ezen kívül azt  is vállalhatja a fogyasztó, hogy havonta leolvassa a gázmérı állását és a zöld 
számukra bejelenti.    
Ezen lehetıségekrıl a községben  havonta ügyfélszolgálatot tartó kolléganıjük korrekt 
felvilágosítást ad a fogyasztóknak, ha felkeresik. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Tapasztalható, hogy nagy különbségek vannak a gáz minıségével, van amikor nagyon gyenge a 
minısége. 
 
Palasik Márton a Fıvárosi Gázmővek Rt. képviselıje: 
A gáz minısége a külsı hımérséklettıl függ, ezért nem egyforma télen, illetve nyáron. 
 
Kis József polgármester: 
Kérdése, hogy a községben a gázvezeték, illetve az átadó állapota milyen ? Kell-e esetleg hosszabb 
gázszünetre számítani felújítási munka miatt ? 
 
Palasik Márton a Fıvárosi Gázmővek Rt. képviselıje: 
A községben nem lesz ilyen felújítás. 10-11 éves a hálózat, mőanyag csövek kerültek lefektetésre és 
a kivitelezı nagyon korrektül építette meg a vezetéket. Ez ideig semmilyen jellegő csıtörési hiba 
nem történt a községben. A házi nyomásszabályozókkal van gond, mert rossz beállítási értékkel 
kerültek felszerelésre. A tavalyi évben és az idén sem találtak rongált gázmérıt a községben. 
2005. január 1-tıl 40.000.-Ft + Áfa összeget kell befizetnie annak, aki be szeretné vezettetni a gázt, 
tehát nem emelkedett, hanem csökkent  az összeg. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Kérdése, hogy a helyi újság számára kaphatnának-e erre vonatkozóan egy tájékoztatást. 
 
Palasik Márton a Fıvárosi Gázmővek Rt. képviselıje: 
Meg fogja keresni ez ügyben a Fıvárosi Gázmővek Rt. Igazgatóját és fognak küldeni egy 
tájékoztatót. 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
Szeretné kérni Palasik Márton urat, hogy tolmácsolja a Fıvárosi Gázmővek Rt. vezetése felé a 
köszönetünket, amiért megoldották a helyi ügyfélszolgálatot. Ez egy nagyon jó döntés volt a 
részükrıl, mert a lakosságnak nem kell a fıvárosba beutaznia, ha valamilyen gondja van. 
 
Szádváriné Fekete Márta Gomba Község Díszpolgára: 



Örömmel vette a lakosság, hogy most már készülékkel történik a leolvasás, így a hibák is jobban 
elkerülhetık, pontosabbak az adatok. A leolvasók is udvariasak a lakossággal. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri, hogy azok a kéréseket, amelyek a központ felé irányulnak, továbbítsa Palasik úr. 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a napirenddel kapcsolatban, 
úgy javasolja a tájékoztató elfogadását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
Fıvárosi Gázmővek Rt. tájékoztatóját a község gázellátásáról, a helyi ügyfélszolgálat 
tapasztalatairól   e l f o g a d t a. 
 
4./ Iskola – Óvoda  Pedagógiai Programjának megtárgyalása. 
 
Kis József polgármester: 
Köszönti Feketéné Csermely Éva és Vajda Anna közoktatási szakértıket, valamint dr. Zimonyi 
Károlynét a Napközi otthonos Óvoda Vezetıjét. 
Mind a két oktatási intézményünk legfontosabb törvénykönyve ez, amit ma a képviselı-testület 
elfogad. Mindkét intézményben ez alapozza meg, hogy Gomba község gyermekei milyen 
oktatásban részesülnek. Ez ideig nem kellett szégyenkeznünk a gyermekeink miatt és reméli, hogy a 
következı években is megállják majd a helyüket a felsıbb oktatási intézményekben. 
A közoktatási szakértık felülvizsgálták a programokat, kéri hogy ezzel kapcsolatban mondják el 
véleményüket. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Nem új feladat ez, hiszen már többször ide került a képviselı-testület elé. Ez egy terjedelmes anyag, 
ezért úgy beszéltük meg az intézmények vezetıivel, hogy a szakértıi véleményeket küldjük ki a 
képviselı-testületnek és azt elolvasva tudnak döntés hozni az ülésen. Aki az egész anyagot el akarja 
olvasni, az megteheti, mert nála is és az intézmények vezetıinél is van egy példány,bármikor 
megtekinthetı. 
Kéri, hogy a szakértık vélemények alapján hozza meg a döntést a képviselı-testület. 
 
Kis József polgármester: 
Megadja a szót Feketéné Csermely Éva szakértınek. 
 
Feketéné Csermely Éva közoktatási szakértı: 
Egyértelmő volt a program. Azt mondta az óvoda vezetıjének, hogy ha megfelel az a program, 
amivel dolgoznak, akkor a törvényi változásoknak megfelelıen dolgozza át. 
Az gondolja, hogy csak gratulálni tud az óvoda vezetésének, mert számára nagyon szimpatikus a 
hagyomány ırzı program, jól lehet vele dolgozni, az óvoda felszereltségében speciális eszközök 
beszerzését nem kívánja meg. 
A program nyilvános, bárki elolvashatja. 
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Vajda Anna közoktatási szakértı: 
Az iskola pedagógiai programjában az elmúlt két év változásait figyelte. Úgy gondolja, hogy az 
intézmény pedagógiai programja feladataiban, céljaiban megfelel a fenntartó elvárásainak. 
Úgy ítéli meg, hogy az önkormányzat is fontosnak tartja a gyermekek oktatását, fejlıdését és ezért 
kész áldozatot is hozni. Ezt a maga részérıl megköszöni a képviselı-testületnek. 
Az egész pedagógiai program új szellemet tükröz. Úgy gondolja  ennek végrehajtása lesz a garancia 



arra, hogy az intézményi munka tovább javulhasson. 
Kisebb hiányt írt a szakértıi véleményébe, de ettıl elfogadható.  
Gratulál az intézmény vezetıjének és dolgozóinak a pedagógiai program elkészítéséhez, 
megvalósításához. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola Igazgatója: 
Ami hiányt felsorolt a szakértı, azt jogosnak tartja. Az integrált oktatás a tavalyi évben került 
bevezetésre, így ennek tapasztalatait csak a jövı évben tudjuk értékelni és a fejlesztési tervet 
átdolgozni. 
Megköszöni a szakértınek az együttmőködést, aki a  folyamatában is részt vett a pedagógiai 
program elkészítésében és sok segítséget nyújtott számukra. 
A helyi tanterv is elkészült, az OM. rendelet alapján állították össze és majd meglátják, hogy 
hogyan válik be, ha szükséges akkor módosíthatják. 
Kérdése a szakértıhöz, hogy ha a pedagógia program elfogadásra kerül, akkor a minıségirányítási 
program is elfogadható ? 
 
Vajda Anna közoktatási szakértı: 
Igen, a minıségirányítási program is elfogadható. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola Igazgatója: 
Kéri, hogy akkor így szóljon a képviselı-testület határozata. 
A pedagógiai programból egy példány itt van a hivatalban, bárki elolvashatja. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Köszöni Vajda Anna dicsérı szavait, ezek szerint jó úton halad a képviselı-testület. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola Igazgatója: 
Elmondta a munka során a közoktatási szakértınek, hogy az önkormányzat az óvodát és az iskolát a 
normatív támogatáson felül jelentıs pénzösszeggel támogatja. 
 
Kis József polgármester: 
Ha az anyagi lehetıségeink megengednék, akkor még több pénzzel is támogatná az önkormányzat  
az  oktatási intézményeit. 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Számára az mutató, hogy az eszköz-felszerelési jegyzékben foglaltak közül már minden tétellel 
rendelkeznek az oktatási intézményeink, már nem tudtak mit kérni, amikor felhívta a figyelmüket 
az ezzel kapcsolatos pályázati lehetıségre. 
A korábbi években pályáztunk ezen felszerelésekre és az önkormányzat is hozzá tette a szükséges 
önrészt.  Nagyon jól felszereltek az intézményeink. 
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Feketéné Csermely Éva közoktatási szakértı: 
A megyében 274 önkormányzati intézmény van és İ  5 – 6 intézményrıl tud, ahol mindennek 
megfelelnek.  
 
Vajda Anna közoktatási szakértı: 
Az iskolában is minden eszköz megvan, csak egy épület hiányzik. Az óraterv, a gyermekekre 
fordított idı, amit az önkormányzat támogat, ezek az eszközök mellett nagyon fontosak. 



 
Révész György testületi tag: 
Az OM. minden iskolának kibocsátotta az XP programot, de nem tudják használni, mert nincs olyan 
számítógépük, amelyre fel lehetne tenni. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdése, hozzászólása a képviselı-testületnek a pedagógiai programokkal 
kapcsolatban, úgy a szakértıi vélemények alapján javasolja azokat elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

130/2004. /VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
  
         1./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
              a Napköziotthonos Óvoda Nevelési  és Minıségirányítási 
              Programját  a szakértıi vélemény alapján  elfogadja. 
 
   Határid ı:  2004. augusztus 25. 
   Felelıs:      körjegyzı 
 
 
         2./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   a Fáy András Általános Iskola  Pedagógiai és  
   Minıségirányítási Programját a szakértıi vélemény 
   alapján  e l f o g a d j a. 
 
   Határid ı:   2004. augusztus 25. 
   Felelıs:       körjegyzı 
 
5./ E g y é b    ügyek. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a Rákóczi út felújításával kapcsolatban megérkezett a 
PEMÁK Kht. válaszlevele, melyet  felolvas. 
 
/ A levél teljes egészében felolvasásra került és a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
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Révész György testületi tag: 
Úgy gondolja, hogy egy bizonyos szabályozásnak kell lennie a vonatkozásban, hogy egy útnak 
milyen lehet az állapota. Ennek esetleg utána kellene nézni, hogy milyen mőszaki elıírások vannak. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
A levélbıl az tőnik ki, hogy a PEMÁK Kht-nak nincs pénze a felújításra. Az út állapotára 
tekintettel az aszfaltszınyegezés lenne az egyetlen megoldás. 
Meg kellene kérdezni a PEMÁK Kht-tól, hogy nem gondolnak-e olyan technológiára, mint amit 



Monoron a Kistói úton csináltak. Véleménye szerint ez irányba kellene ösztönözni ıket. 
 
Kis József polgármester: 
Meg lehet kérdezni tılük, de azt tudni kell, hogy a monori Üzemmérnökséggel kifejezetten jó a 
kapcsolatunk. Egy telefonra rögtön levágták a szurdikon a füvet, ezek ugyan csak kis dolgok, de a 
kapcsolat része. 
 
Révész György testületi tag: 
Még egy esélyt lát. Tárgyalásokat kellene folytatni, hogy milyen részesedéssel hajlandóak 
megcsinálni azt az útszakaszt és az önkormányzat is hozzájárulna valamennyi összeggel. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Valamilyen módon mi próbáljunk konstruktívak lenni, hogy ez az út megjavuljon, mert ha 
kéthetente kell a kátyúkat javítani, akkor ennyi pénzért már az aszfaltszınyegezést is meg lehet 
csinálni. 
 
Kis József polgármester: 
Keresse meg tehát a PEMÁK Kht-t az ügyben, hogy milyen megoldási javaslataik vannak ? 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A biztonságos közlekedésnek nem biztos, hogy megfelel ez az útszakasz, mert sok apró kátyú van 
benne. Ha valaki elindul a temetıtıl a faluba, az autóból még az izzók is kirázódnak. 
 
Kis József polgármester: 
Fel fogja venni a PEMÁK Kht. vezetésével a kapcsolatot, hogy milyen megoldásban partnerek. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A munkaerı gazdálkodással kapcsolatban tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy Bácskayné Szabó 
Katalin nyugdíjazását elindítottuk, így a helyére Schilt Veronikát állandóra felvettük. 
Bujdosó Zoltánné is nyugdíjba ment, a helyére İze Györgyné került felvételre, most még csak 
három hónap idıtartamra, szerzıdéssel. 
 
Tájékoztatja továbbá a képviselı-testületet, hogy 163 felszólítást küldött ki a parlagfő 
mentesítésre,illetve a gazos területek rendbetételére vonatkozóan.   
A felszólításokban határidıt szabtunk ezen feladatok végrehajtására és a határidıt követıen 
ellenırizzük, hogy ennek eleget tettek-e. Még nem értük el maradéktalanul az eredményt, 
valószínőleg bírság kiszabására is sor kell, hogy kerüljön. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
A hivatal alatti részt is le kell kaszáltatni. 
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Tasi Péter testületi tag: 
A tóparton a gát és a tópart mindkét oldala parlagfüves. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A SAPARD pályázattal kapcsolatban kérdezi, hogy nem tudja mekkora részét érinti a kenyeres kert 
hátuljának, de ha ez jövıre megvalósulna, akkor mennyi kellene még ahhoz, hogy ez teljes 
egészében rendbe legyen. 
A Liliom utca javítása kinek a garanciája ? 
Kérdése, hogy a búcsúval kapcsolatban jelentkezett-e már a mutatványos ? 



Az idegenforgalmi szórólapot biztosan mindenki látta. Az a kérése, hogy azoknak a személyeknek, 
akik ennek összeállításában részt vettek fejezze ki köszönetét a képviselı-testület.  
A szöveges rész összeállításában Arató Éva és dr. Erdélyi Lajos közremőködött, a képeket pedig 
Fodor Béla, Lajtner Ákos és Révész György készítette. 
 
Kis József polgármester: 
Elhangzott egy javaslat, ebben kéri a képviselı-testület döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

131/2004./VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
           köszönetét fejezi ki 
 
           Arató   Éva 
                     Dr.Erdélyi Lajos 
           Fodor   Béla 
           Lajtner  Ákos 
           Révész György 
 
           gombai lakosoknak a Gomba községet népszerősítı 
           idegenforgalmi szórólap összeállításával kapcsolatban 
           tett segítıkész közremőködésükért. 
 
           Határid ı:    2004. augusztus  25. 
           Felelıs:        polgármester 
 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A képeslapok is hamarosan elkészülnek. A címerre vonatkozóan is hozta az új árajánlatot a 
LEAMINGTON A.S. Bt.-tıl.  Az árajánlat alapján  Gomba község címere fémtáblán, tőzzománc 
kivitelezéssel, pajzs alakúra formázva,fehér alapon színes emblémával, 400 x 500 mm méretben, 
12 – 15 db mennyiség megrendelése esetén 20.500.-Ft/db + 25 % Áfa összegbe kerülne. 
Ha ez megrendelésre kerül, akkor kikerülhetnének a nagy fatáblák és az utcanév táblák is. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Hogyan legyenek kihelyezve a táblák ? 
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Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Ha meg tudjuk házon belül oldani, akkor ne fizessünk érte. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a megadott árajánlat alapján 13 db. címer 
megrendelésre kerüljön, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

132/2004. /VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 



h a t á r o z a t  
 

           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
           határozott, hogy a LEAMINGTON A.S. Bt. / 1043.Bp. 
           Bocskai u. 21./ által benyújtott árajánlat alapján kerüljön 
           megrendelésre  13 db. Gomba község címere fémtáblán, 
           tőzzománc kivitelezéssel  20.500.-Ft/db + 25 % Áfa 
           összegben. 
 
           Határid ı:   2004. augusztus 25. 
           Felelıs:       körjegyzı 
 
 
Révész György testületi tag: 
Úgy gondolja, hogy az utcatáblák kihelyezésére nincs elég emberünk, ezért meg kellene bízni 
valakit, hogy pld. 500.-Ft/db összegért tegye ki. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Az a cég, aki a szórólapokat csinálta, elvállalná hasonló kivitelben Gomba község honlapjának is az 
elkészítését. 
 
Kis József polgármester: 
A kenyeres kerttel kapcsolatban mondja, hogy ez akkor kristályosodik ki, ha a kivitelezıvel is le 
tudunk ülni.  
A Liliom úttal kapcsolatban mondja, hogy a Bóka úr ma hívta, de nem tudott még beszélni vele, 
hogy mikor tudunk egy újbóli bejárást tartani az utakkal kapcsolatban. 
A búcsúval kapcsolatban mondja, hogy pénteken fog jönni a Kucsera úr. Ki fog vele menni a Vár 
utcába és megmutatja neki a helyszínt. A terület elég nagy és a közterülethez  csatlakozóan is van 
önkormányzati területünk. Reméli, hogy elfér ott a búcsú. A Kucsera úrral azt is meg kell beszélni, 
hogy ha mi biztosítunk oda illemhelyet, akkor ezt bele fogjuk építeni a bérleti díjba. 
Ha szükséges, akkor gréderezési munkát is kell majd végezni. 
Ha ez a helyszín még sem megfelelı, akkor meg kell keresni a dr. Bajkai urat, hogy engedje meg a 
területén a búcsú megtartását. 
 
Révész György testületi tag: 
Ha a Vár úti rész nem megfelelı, akkor véleménye szerint a falu végén lévı területen – ahol a 
tejüzem épülne – kellene megtartani a búcsút. 
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Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Véleménye szerint fel kellene venni a kapcsolatot Vecséssel, hogy ott mennyi bérleti díjat kérnek a 
mutatványosoktól. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Amikor idejönnek a mutatványosok, akkor fizessék meg elıre a bérleti díjat. 
 
Tóth József testületi tag: 
Kértük a Vár hegy körüli rész felmérését, hogy kik az ottani ingatlan tulajdonosok. A maga részérıl 
csak azt a 4000 m2 területet, ami az önkormányzat tulajdona javasolja rendbe tetetni, a más területét 
nem. Ki kell ezt a részt méretni és csak ezt tetesse rendbe az önkormányzat,mert a más tulajdonát 
nincs jogunk rendbe tetetni. 



 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Szembe kell nézni azzal, hogy ez egy új helyzet. Véleménye szerint a mutatványosok is 
megcsináltathatnák a terepet, hiszen nekik lesz ebbıl bevételük. Nem nekünk csinálnák meg a 
terepet, hanem saját maguknak, hogy több éven keresztül legyen területük, hiszen más 
mutatványost úgysem engednénk ide.  
 
Kis József polgármester: 
Tóth József képviselınek volt egy javaslata, miszerint csak az önkormányzati területre 
koncentráljunk, más ingatlanára ne költsünk. 
 
Révész György testületi tag: 
Alapvetı kérdés, hogy van-e elég területünk. Nem hiszi, hogy azok a tulajdonosok, akik évek óta rá 
sem néznek az ingatlanukra, kifogásolnák azt, hogy ott legyen a búcsú. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a javaslatot a terület ismeretében. A terület igény pénteken fog kiderülni és az is, hogy milyen 
jellegő tereprendezési munkát igényel. Ennek azonban van egy költségvonzata. Javasolja tehát a 
képviselı-testületnek, hogy amennyiben szükséges, akkor a tereprendezési költséget, a WC . 
biztosításának költségét is építsük bele a bérleti díjba. 
 
Tóth József testületi tag: 
Tud-e a képviselı-testület a jövıre nézve más helyet a búcsú helyszínéül ? Ezt azért kérdezi, mert a 
WC. bérelése sokba kerül, így nem-e lehetne inkább építeni oda egyet ? 
 
Révész György testületi tag: 
Szeretné bebiztosítva látva a dolgot. Pénteken tehát megbeszélés a Kucsera úrral, és az árajánlat 
után egy szerzıdést kötni vele, hogy csak abban az esetben végeztessük el a munkát, ha a pénz a 
munka megkezdése elıtt beérkezik az önkormányzathoz. 
 
Kis József polgármester: 
Ha viszont e miatt hiúsul meg a búcsú, akkor az rossz fényt fog vetni a képviselı-testületre. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Bármikor lehívhatunk ide egy mini vidámparkot, nem függünk a Kucsera úrtól. 
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Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a Kucsera úrral olyan megállapodás szülessen, hogy az 
önkormányzat által biztosítandó 2 db. mobil WC., valamint a terület rendezés költségei is 
beszámításra kerülnek a bérleti díjba, az kézfenntartással szavazzon. 
Azt is ki fogjuk kötni számukra, hogy elıre jelezzék a jövetelüket, mert addig nem foglalhatják el a 
területet, amíg a WC. nincs biztosítva. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

133/2004. /VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t 



 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a  
            búcsú megtartásának helyszínéül a Vár utca végén lévı 
            önkormányzati területet jelöli ki. 
            A búcsú alkalmával kitelepülı mutatványosok bérleti 
            díjára vonatkozóan úgy határozott, hogy amennyiben 
            szükséges a tereprendezés, akkor annak költségei, valamint 
            az önkormányzat által biztosítandó 2 db. mobil WC. 
            költségei kerüljenek beépítésre a bérleti díj összegébe. 
 
             Határid ı:   2004. augusztus 25. 
   Felelıs:      polgármester 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Fel kell hívni a Kucsera úr figyelmét arra, hogy 2005, 2006, 2007 évben is így lesz biztosítva a 
terület számára. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Véleménye szerint 10 % kauciót is lehetne kérni tıle és ha úgy hagyja el a területet, hogy ott marad 
a szemét, akkor nem kapja vissza az összeget. 
 
Szádváriné Fekete Márta Gomba Község Díszpolgára: 
Megköszöni a képviselı-testületnek a Rákóczi úti buszmegálló kialakítását. 
Mint a helyi Vöröskereszt Szervezet Elnöke kéréssel szeretne fordulni a képviselı-testülethez.  
Évek óta tartanak Gombán véradást és 56 személy van, aki már 15-20-35-40 éve rendszeres véradó. 
Ebben az évben október hónapban  szeretnének egy ünnepséget tartani, ahol oklevéllel, csekély 
ajándékkal  és egy kis megvendégeléssel szeretnék megköszönni számukra, hogy hosszú évek óta 
segítenek az arra rászoruló embertársaikon. 
A szervezet bevétele kevés, ezt a véradások alkalmával el is költik. Ezért szeretné kérni a képviselı-
testületet, hogy az ünnepség megrendezéséhez nyújtson a vöröskereszt részére 20.000.-Ft összegő  
anyagi támogatást.  
 
Kis József polgármester: 
A maga részérıl méltányolja a jó szándékot, de kevesli a kért összeget. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
A maga részérıl 50.000.-Ft összegő támogatást javasol. 
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Kis József polgármester: 
Elhangzott egy javaslat a támogatást, illetve annak összegét illetıen. Aki a támogatással és a 
javasolt összeggel egyetért, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

134/2004. /VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
           a helyi Vöröskereszt Szervezet részére 50.000.-Ft 
           összegő támogatást nyújt a többszöri véradók 



           számára  megrendezésre kerülı ünnepség lebonyolításához. 
 
           Határid ı:   2004. augusztus 25. 
           Felelıs:       körjegyzı 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
A múlt ülésen is volt már szó az ülések hangfelvételre történı rögzítésérıl. A Metró katalógusban 
látott egy olyan készüléket 25-30.000.-Ft-os áron, ami 4 órai felvételt tud egyszerre elkészíteni. A 
felvételeket pedig a számítógépre fel lehet tenni. 
 
Kis József polgármester: 
Támogatja a felvetést és véleménye szerint a vásárlást hozzáértı személy, vagy személyek vállalják 
fel. 
Szavazásra teszi fel, aki a hangfelvételi eszköz beszerzésével egyetért, az kézfenntartással 
szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

135/2004./VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
             Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
             úgy határozott, hogy az ülések hangfelvételre történı 
             rögzítése érdekében felhatalmazza Fodor Béla és  
             Lehota Vilmos képviselıket a szükséges technikai 
             eszköz beszerzésére, melyre maximum 50.000.-Ft-ot 
             biztosít. 
 
             Határid ı:   2004. augusztus 25. 
             Felelıs:       Fodor Béla és Lehota Vilmos képviselık, 
            körjegyzı 
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Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a holnapi napon fog összeülni a kulturális bizottság a 
szüreti felvonulással kapcsolatban. 
Az Augusztus 20.-i ünnepséggel kapcsolatban mondja, hogy egy kicsit családias jellegőre 
sikeredett. 
Véleménye szerint jövıre a hivatal udvarába kell megtartani az ünnepséget, mert itt a mostani 
helyszínen nagyon zavaróak a jármővek. 
Megköszöni az ünnepi szónok munkáját. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Véleménye szerint a  faluban nem volt túl nagy propaganda az ünnepséggel kapcsolatban. 
Van egy rendeletünk, amiben a Gombáért érdemérmet szabályozzuk. Ezt még ez ideig nem adtuk 
ki, bár volt már javaslat erre vonatkozóan. 
Javasolja, hogy ennek a kitüntetésnek az átadását az Augusztus 20.-i ünnepségre tervezzük be. 
 



Kis József polgármester: 
Véleménye szerint a kitüntetettekkel szemben méltánytalan lenne az ilyen családias hangulatú 
ünnepségen történı átadás.  
 
Révész György testületi tag: 
Azt gondolja, hogy szerencsésebb lenne, ha az  Augusztus 20.-i ünnepség nem a szabadban kerülne 
megtartásra, mert nem vonzó, ha a napon kell állni. Megfontolandó, hogy az új mővelıdési házban 
kerüljön majd megtartásra. 
 
Fodor Béla testületi tag: 
Kérdése, hogy az útfelújításra, kátyúzásra beadott pályázatunkkal kapcsolatban tudunk-e már 
valamit ? 
 
Kis József polgármester: 
Még semmilyen jelzés nem érkezett. Ha megjön a válasz, akkor azonnal elkezdıdhet a munka. 
Abban az esetben, ha nemleges választ kapunk, akkor a költségvetésben e célra elhatározott 
összegnek megfelelıen fogjuk a munkát elvégezni. 
 
Fodor Béla testületi tag: 
Szeretne bejelentést tenni Páczi Ilonával kapcsolatban, mert most már a kóbor kutyákon kívül a 
kóbor macskákat is eteti a Rózsa utcában. A járda mellett alakított ki részükre területet és ott eteti 
ıket. 
Szintén a Rózsa utcával kapcsolatban mondja, hogy a Burján Árpád háza és környéke annyira 
elhanyagolt, hogy már mindenféle állat megtalálható ott. 
Kéri ezen bejelentésekkel  kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételét. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Véleménye szerint a tőzoltó autót – amely jelenleg a Fáy András Mg.Szövetkezetnél van 
elhelyezve- értékesíteni kellene, amíg még lehetséges. 
 
6./ Csatorna  rákötések ösztönzése. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Javasolja, hogy kerüljön egy levél kiküldésre azoknak, akik még nem kötöttek rá a csatornára.  
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Úgy gondolja, hogy hasznos lehetne a KÖVÁL Rt-vel közösen egy ellenırzés abból a célból, hogy 
az  illegális rákötıket felderítenék. A maga részérıl a levélben szükségesnek tartaná azt tudatni, 
hogy az önkormányzat a támogatást visszavonja azoktól, akik nem kötnek rá a csatornára. Javasolja 
továbbá a levélben annak a ténynek a közlését, hogy szerzıdés szegésrıl is szó van, mely polgári 
peres eljárást vonhat maga után. 
Azt is tudatosítani kell a lakosság felé, hogy a jogszabály és az önkormányzati rendelet alapján 
2005. január 1-tıl talajterhelési bírság kerül kivetésre.  
Véleménye szerint 2004. december 31.-i határidıt kellene meghatározni a következmény nélküli 
bekötésekre. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Már készül a lakosság részére küldendı levél, ami az elhangzottakat részben tartalmazza. Ami nincs 
benne, azzal a lakossági levelet kiegészíti és az érintett ingatlan tulajdonosok részére haladéktalanul 
ki fogjuk küldeni. 
 
Fodor Béla testületi tag: 



Véleménye szerint a kedvezmény megvonásokkal nagyon óvatosan bánjunk, mert ha a lakosság 
nem fizeti be a megemelt összeget, akkor az önkormányzatnak kell hozzá tenni. 
 
Révész György testületi tag: 
Javasolja, hogy a levélben az is legyen benne, hogy az önkormányzatnak miért fontos a minél 
nagyobb számú rákötés. 
 
Kis József polgármester: 
Határozat hozatalra kéri a képviselı-testületet ezzel kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

136/2004. /VIII.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete levél  
           kiküldését határozza el azon gombai lakosok részére,akik 
           még ez ideig a csatornahálózatra nem kötöttek rá. 
           A levélben kerüljön megfogalmazásra mindaz, ami a 
           képviselık részérıl az ülésen elhangzott. 
 
           Határid ı:  2004. augusztus 25. 
           Felelıs:      körjegyzı 
 
 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Bejelenti, hogy a szemétbánya hetente ég. Kéri, hogy történjen intézkedés ez ügyben, mert ez már 
áldatlan állapot. Véleménye szerint az utat le kell zárni, hogy ne tudjanak a szemétbányához 
odamenni. 
 
   
 
 

25 
 
 

Kis József polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 21,15 h-kor bezárta. 
 
 
G o m b a , 2004. szeptember  2. 
 
 
 
 
 
      Kis   József                         Maczó   Jánosné 
               polgármester                            körjegyzı 
 
 
 
 



 
      Tasi  Péter   Tóth  József 
       jegyzıkönyv hitelesítık 
 
   


