
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai 
kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i     nyilvános ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak: Kis  József           polgármester 
   Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
   Lehota Vilmos, Révész György, 
   Szegedi Csaba, Tasi Péter, 
   Tóth József    képviselık. 
 
   Maczó  Jánosné  körjegyzı 
 
Bejelentéssel távol:   Tasi Kálmán    alpolgármester, 
   Tóth  Sándor   képviselı 
 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 
 
   Máté  Józsefné  mővelıdési ház igazgató. 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat, külön köszönti Maczó Jánosné körjegyzıt 
és Máté Józsefné mővelıdési ház igazgatót, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen 6 képviselı jelen van, így az határozatképes. 
Tasi Kálmán alpolgármester és Tóth Sándor képviselı elızetesen bejelentette, hogy egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésen.  Lehota Vilmos képviselı jelezte, hogy késıbb 
tud csatlakozni a munkánkhoz. 
 
Ismerteti a testülettel, hogy a mai rendkívüli ülés összehívására eredetileg egy témakör 
megtárgyalása céljából került sor, mégpedig az óvoda bıvítési, átalakítási és kertrendezési 
munkálatainak elvégzésével kapcsolatos kivitelezı kiválasztása. Idıközben azonban  felmerültek 
még olyan jelentıs dolgok, melyeket szintén szükséges megtárgyalni a mai ülésen, így a hivatal 
főtésének megoldásával kapcsolatos árajánlatok  megtárgyalása, a kivitelezı kiválasztása, valamint 
az útépítési, kátyúzási munkákkal kapcsolatban is szót kell váltani. 
Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató is  jelezte, hogy egy új színpad  készítésével kapcsolatban 
szeretné kérni a képviselı-testület hozzájárulását, illetve a szükséges pénzösszeg biztosítását. 
Máté Józsefné jelen van az  ülésen, ezért javasolja a képviselı-testületnek, hogy ezt a napirendet 
tárgyalja meg elsıként. 
Kéri a képviselı-testületet, hogy a javasolt napirendi pontokat fogadja el a mai ülés anyagául. 
 
/ Idıközben megérkezett az ülésre  Lehota Vilmos képviselı, így a jelenlévı képviselık száma 7-re 
változott / 
 
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./ Faluház  színpadának bıvítésével kapcsolatos árajánlat    Polgármester, 
     megtárgyalása. 
 
2./ Polgármesteri Hivatal főtésének átalakításával kapcsolatos   Körjegyzı 
     árajánlatok  megtárgyalása. 
 
3./ Óvoda bıvítési, átalakítási és kertrendezési munkálatainak   Polgármester 
     elvégzésével kapcsolatos árajánlatok megtárgyalása, kivitelezı 
     kiválasztása. 
 
4./ Útépítési, kátyúzási munkákkal kapcsolatos tájékoztatás.   Polgármester 
 
 
Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek  Lehota 
Vilmos és Fodor Béla képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati képviselı-testülete  8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítésére  Lehota Vilmos és Fodor Béla képviselıket  elfogadta. 
 
 
1./ Faluház színpadának bıvítésével kapcsolatos árajánlat megtárgyalása. 
 
Kis  József  polgármester: 
A mobil színpad megépítésével kapcsolatban kiosztott a képviselık részére egy árajánlatot. 
Kérdése a mővelıdési ház igazgatójához, hogy ebben az árajánlatban benne szerepel-e a plusz fa 
mennyiség ? 
 
Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató: 
Rendkívüli módon szükség van a színpadra, mert lesznek a Faluházban olyan mősorok, amelyek 
színpad igényesek. A képviselı-testület részére kiosztott árajánlatot az a lakatos  adta, aki a másik 
színpadot készítette. A régi színpadból is lehet fát felhasználni az újhoz. Másik árajánlatot az idı 
rövidsége miatt nem tudott beszerezni. Megkérdezte viszont a Sza.Ki Bt.-t is, akik a helyszínt 
megnézték, felmérték a szükséges munkát és azt mondták, hogy reális az a 300.000.-Ft-os összeg, 
amit az asztalos megadott.  
A Sza.Ki Bt. csak decemberben tudná elvállalni a munkát, az idı azonban sürget, nagy szükség 
lenne a színpadra. A lakatos viszont rövid idın belül el tudná végezni. 
Szeretné ha fém alja lenne a színpadnak, mert így nagyobb a teherbíró képessége,  és gumit 
ragasztanának az aljára, ami megvédené az aljzatburkolatot az esetleges karcolásoktól. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Kérdése, hogy hány m2 a belsı tér ? 
 
Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató: 
16 m x 7,5  m a faluház belsı tere. 
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Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Akkor a mobil színpad a helyiség 1/3-át elfoglalná. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Mekkora a mostani színpad ? 
 
Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató: 
6 m  x 9 m-es a mostani színpad. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Ezt azért kérdezte meg, mert nem látja a lehetıségét annak, hogy mind a két színpadot használni 
tudjuk.  
 
Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató: 
Meg lehet oldani, hogy két színpad legyen. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Kérdése a jegyzı asszonyhoz, hogy van-e erre pénzügyi fedezet ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ezt az összeget biztosítani tudjuk  a színpad  elkészítésére. 
 
Kis József polgármester: 
Azon azonban el kell gondolkodni, hogy az árajánlat szerint ha a vasárak elmozdulnak, akkor 
változik az összeg. 
 
Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató: 
A lakatos azt mondta, hogy ha a holnapi napon választ kap arra vonatkozóan, hogy készítheti-e a 
színpadot, akkor nem fog változni az összeg. 
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint ehhez az összeghez még hozzá kell rendelni  30.000.-Ft-ot annak érdekében, 
hogy a plusz fabetétek is biztosítva legyenek. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Lesznek még ezen kívül járulékos költségek is, burkolni kellene, stb. 
Kérdése, hogy a 4,5 m mennyivel több mint amennyi a függöny ? 
A következı testületi ülésre kér egy részletes tájékoztatást, hogy hogyan fér el ez a színpad, stb. 
 
Kis József polgármester: 
A színpadot úgy kell forgatni, hogy a függöny elé érjen.  
A lakatos felé jelezni kell a szándék komolyságát, de pontosítani kell a részleteket, méreteket. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Véleménye szerint biztosítson a képviselı-testület 350.000.-Ft-os keretet erre a feladatra és a 
következı ülésre pontosítsa a mővelıdési ház igazgatója a részleteket. 
 
Máté Józsefné mővelıdési ház igazgató: 
Az október 27.-i ülésre a képviselı-testület elé fog terjeszteni egy pontos tervet. 
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Kis József polgármester: 
Elhangzott egy javaslat a keretösszeget illetıen. Javasolja a képviselı-testületnek, hogy biztosítson 
a színpad elkészítésére 350.000.-Ft keretösszeget. 
Kéri ezzel kapcsolatban a testület döntését. 
 

 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

148/2004. /X. 21./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a  
            Faluházban kialakítandó  mobil színpad  elkészítésére 
            maximum 350.000.-Ft  keretösszeget  biztosít. 
 
            Határid ı:  2004. október  21. 
            Felelıs:      Polgármester, 
          Körjegyzı 
 
 
2./ Polgármesteri  Hivatal főtésének átalakításával kapcsolatos árajánlatok megtárgyalása. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a hivatal főtésével olyan gond van, hogy az épületben nem 
egyenlı a hıfok, az egyik oldalon túl  meleg, a másik oldalon pedig hideg van. Két vállalkozótól 
kért be árajánlatot ezzel kapcsolatban Fekete Károlytól és Török Zoltántól. Mindkét vállalkozó 
eljött, megnézte a főtésrendszert és ez alapján nyújtotta be az árajánlatát a probléma megoldására. 
Az árajánlatokat odaadta a Pénzügyi Bizottság két tagjának, áttanulmányozás céljából. 
 
Révész György testületi tag, a Pénzügyi Bizottság tagja: 
Két vállalkozó nyújtott be árajánlatot. Az egyik árajánlatot Fekete Károly nyújtotta be, mely 
keringetı szivattyú beépítését, elektromos vezeték kiépítését, az épület azon részén, ahol meleg van 
termofejjel ellátott radiátorszelep beépítését az elmenı csıvezetékbe munkákat tartalmazza. Az 
árajánlat alapján a kalkulált anyagköltség bruttó 70.000.-Ft, a díj bruttó 100.000.-Ft, összesen 
170.000.-Ft. 
A másik árajánlat tevı a T&T THERMO BAU Kft. aki két árajánlatot nyújtott be. Az egyik 
árajánlat költsége bruttó 355.068.-Ft, a másik pedig bruttó 147.435.-Ft.  A magasabb összegő 
árajánlatban radiátor felszerelése, keringetı szivattyú beépítése, termosztátok elhelyezése, stb. 
szerepel, az alacsonyabb összegben pedig szoba termosztátok, keringetı szívattyú,  stb. 
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint a központi szabályozás elınyösebb, mint a radiátoronkénti szabályozás. 
 
Révész György testületi tag: 
Szerinte hosszabb távon gazdaságosabb a radiátoronkénti szabályozás, de a keringetı szivattyúval 
történı megoldás megfelelıbb. 
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Erdélyi Zsolt testületi tag: 
A maga részérıl a központi vezérléső termosztátot javasolja és a keringetı szivattyú beszerelését. 
 
Kis József polgármester: 
A maga részérıl Fekete Károly árajánlatát javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.  
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a hivatal főtésének megoldására vonatkozóan Fekete 
Károly vállalkozó árajánlata kerüljön elfogadásra, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

149/2004. / X. 21. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  a 
           Polgármesteri Hivatal főtésrendszerének korszerősítésével 
           kapcsolatban Fekete Károly  vállalkozó által benyújtott 
           bruttó 170.000.-Ft összegő árajánlatot  fogadta el, İt 
           bízza meg a munkálatok elvégzésével. 
 
           Határid ı:   2004. október  21. 
           Felelıs:       Polgármester, 
                    Körjegyzı 
    
 
 
3./ Óvoda bıvítési, átalakítási és kertrendezési  munkálatainak elvégzésével kapcsolatos 
árajánlatok  megtárgyalása, kivitelezı kiválasztása. 
 
Kis József polgármester: 
A képviselı-testület elıtt tudott, hogy az óvoda bıvítési, átalakítási és kertrendezési munkálataira a 
pályázat benyújtásra került. A pályázat elbírálása november elsı felében várható, de a pályázat 
bírálók munkatempóját figyelembe véve, nem biztos ez az idıpont. 
A közbeszerzési ajánlattételi felhívás elküldésre került, melyben 2004. október 18.  14 óra lett 
megjelölve az ajánlattétel leadási határidejeként. 
Az ajánlattételi felhívást három cégnek küldtük el, mégpedig a S-I Bau  Kft , a San-Team-Bau 
Kft,valamint az Interszer Kft. részére. 
A felhívásban foglaltaknak megfelelıen a cégek eleget tettek a felhívásban foglaltaknak és október 
18.-án 14 óráig, zárt borítékban benyújtották az ajánlataikat. A Közbeszerzési Bizottság 2004. 
október 18.-án 14 órakor felbontotta a borítékokat. A bizottság munkájáról szóló írásos tájékoztatást 
a képviselı-testület az ülés elıtt megkapta, melyben az árajánlatok részletezve leírásra kerültek. 
A beérkezett árajánlatokkal kapcsolatban mondja, hogy a S-I. Kft. Pilisborosjenı ajánlatát 
formailag megfelelıen értékelte a bizottság, az árajánlatuk bruttó  37.399.005.-Ft. İk a 
kertrendezési munkát nem vállalták fel, a másik két cég ajánlatában ez a munka is szerepel. 
A San-Team-Bau Kft. Szigetszentmárton ajánlata formailag szintén megfelelı volt, az árajánlatuk 
burttó 36.906.303.-Ft. 
Az Interszer Kft. Gyál ajánlata is megfelelı volt formailag, az árajánlatuk bruttó 48.500.724.-Ft. 
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A Közbeszerzési Bizottság a San-Tem-Bau Kft. megbízását javasolja. 
A bizottság feladatul adta, hogy a referenciaként megjelölt helyek közül valamennyit keressünk 



meg és készüljön vélemény a munkájukkal kapcsolatban.  
Elsıként a herceghalmi önkormányzatot kereste meg ez ügyben, ahol a cég óvodabıvítési munkát 
végzett. Az alpolgármester asszonnyal beszélt ez ügyben, aki pozitívan nyilatkozott a cégrıl, 
pontos, jó munkát végeztek náluk. 
Magánházakat is építettek, ezek közül a Budapest XVI kerületben keresett meg egy magánházat, 
ahol szintén pozitív, jó véleményt adtak a San-Tem-Bau Kft-rıl, határidıre, korrekt munkát 
végeztek. Ezek a vélemények megerısítették abban a hitében, hogy részükre a megbízás minden 
további nélkül megadható. 
Ha a pályázaton nem nyerünk, akkor az elhatározott szándék szerint 15.000.000.-Ft-ot fordíthatunk 
ebben az évben az óvoda bıvítésére, ennyi összeg áll rendelkezésre. A képviselı-testület 
deklarálása kell, hogy a jövı évben a befejezéshez szükséges összeg rendelkezésre álljon. 
Ebben az évben a 15.000.000.-Ft erejéig készülne el a bıvítés és biztosítanánk a kivitelezıt arról, 
hogy a következı évben a befejezéshez szükséges összeg biztosításra kerül. 
Sikeres pályázat esetén ez nem jelent problémát,ebben az esetben  az udvar és kertrendezés is 
biztosítva  lesz. Sikertelen pályázat esetén azonban az udvar és kertrendezés ki kell, hogy kerüljön a 
munkavégzésbıl. Erre majd más megoldást kell találnunk. 
A közbeszerzési eljárás folyamata  szabályosan dokumentálva van. 
 
Tóth József  testületi tag: 
Fontosnak tartja az óvoda bıvítését és véleménye szerint a 36.906.303.-Ft sem egy elrugaszkodott 
összeg, de İ ehhez nem adja a nevét, ezért el is távozik a mai ülésrıl.   
A képviselık  valószínőleg tudják és értik, hogy ezt miért teszi. 
 
/ Tóth József képviselı  eltávozott az ülésrıl, így a jelenlévı képviselık száma 6-ra változott. / 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Kérdése, hogy ez a 36.906.303.-Ft a pályázathoz beadott összeg ? Ha igen, akkor lehet-e majd még 
csökkenteni ? 
 
Kis József polgármester: 
Ez nem pályázati összeg, mivel akkor még azt sem tudtuk, hogy erre pályázni fogunk. 
 
Révész György testületi tag, a Közbeszerzési Bizottság tagja: 
A Sen-Tem-Bau Kft.-vel kapcsolatban két dolgot azonban  még el kell mondani, az egyik , hogy a 
mérlegük szerint kétszer akkora tartozásuk van, mint az éves forgalmuk. A másik dolog a 
10.000.000.-Ft-os eszközállományuk, ami egy ilyen cégnél nem nagy, de viszont nem kell, hogy 
mindent maguk végezzenek el, alvállalkozóval is dolgoztathatnak. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Ha ilyen volumenő beruházásokat végeznek, akkor a cég még erre nem tudott felkészülni. 
 
Kis József polgármester: 
Teljesítés után fogunk csak fizetni. A kezdés idıpontja 2004. november hónap lenne, a befejezés 
pedig 2005. július-augusztus, mert  még pontosítani kell az óvodai szünet idıpontját. A munkát I. 
osztályban kell elvégezniük. Amennyiben a megadott határidıig, pld. augusztus 31-ig nem fejezik 
be a munkálatokat, akkor 31.-ét követıen már a kötbér is elıírható. 
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Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Az óvoda üzemelésével  hogyan fog összeférni az ottani építkezés ? 
 



Kis József polgármester: 
Az építkezési területet le kell keríteni, annak érdekében, hogy oda csak az építkezésen dolgozó 
személyek mehessenek be. 
 
Az önkormányzat érdekét szem elıtt tartva még javasolja egy mőszaki ellenır kijelölését is Sedró 
Károly személyében.  Ez természetesen többletköltséget jelent, de a folyamatos ellenırzést meg kell 
oldani. 
 
Tóth Sándor képviselı a mai ülésen nem tudott megjelenni, de írásban megadta a nyilatkozatát az  
óvoda bıvítési árajánlatokkal kapcsolatban. Ezt a nyilatkozatot most felolvassa. 
 
„ Alulírott Tóth Sándor képviselı, miután a 2004. október 21.-én megtartandó rendkívüli testületi 
ülésen nem tudok megjelenni, így írásban nyilatkozom, hogy a Napközi - otthonos Óvoda bıvítési, 
átalakítási munkálatainak elvégzésére vonatkozóan a Közbeszerzési Bizottság által 2004. október 
18.-án kiválasztott, illetve javasolt kivitelezı megbízásával értek egyet. 
 
Gomba, 2004. október  19.,   Tóth Sándor  képviselı” . 
 
 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek az benyújtott ajánlatokkal 
kapcsolatban, úgy kéri a döntést a kivitelezı kiválasztását illetıen. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Tóth Sándor képviselı írásbeli 
nyilatkozatával    8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

150/2004. /X. 21./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
             Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  az 
             óvoda bıvítési, átalakítási, kertrendezési munkálatainak 
             elvégzésére benyújtott árajánlatok közül a San-Tem-Bau 
             Kft. / Szigetszentmáron / bruttó 36.906.303.-Ft összegő 
             ajánlatát  fogadta el. 
 
             Határid ı:   2004. október  21. 
             Felelıs:       Polgármester, Körjegyzı 
 
4./ Útépítési, kátyúzási munkákkal kapcsolatos tájékoztatás.  
     
 
Kis József  polgármester: 
A Szemere Huba és a  Patay József utcák aszfaltozására, valamint a település utcáinak kátyúzására 
vonatkozóan árajánlatot kért be több cégtıl. A Bogi-95 Kft. megköszönve a felkérést, szóban 
jelezte, hogy más irányú és sok munkájuk miatt nem tudják elvállani a munkát. 
A SZVET-BAU Kft. mőszaki problémák miatt jelenleg nem tudja vállalni a munkát. 
A GILDEX Kft. csak aszfaltozásra vállalkozik, kátyúzást nem vállal. 
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A Laczkó Team Kft. és a Penta Kft. árajánlatát az ülés elıtt kiosztott a képviselı-testületnek. 
A Laczkó úr tájékoztatta arról is, hogy csak november 20.-a után tudná elkezdeni a munkát. 
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz útépítésre, 



kátyúzásra  benyújtott pályázatunk  forráshiány miatt elutasításra került. 
A pályázatot a Penta Kft. árajánlata alapján nyújtottuk be, mely az aszfaltozás vonatkozásában 
bruttó  2895 Ft/m2, a kátyúzási munkákra pedig bruttó 3625.-Ft/m2.    
A Penta Kft. kátyúzási javaslata 1500 m2-re szól, ami úgy értelmezendı, hogy felszorzásra került a 
kátyúk mennyisége a pályázat benyújtásakor. Tavasz óta azonban már megszaporodtak a kátyúk a 
községben, így valószínő, hogy közel állunk ehhez a mennyiséghez. Ha ettıl kevesebb, akkor 
természetesen kevesebb pénzbe fog kerülni, de véleménye szerint amennyiben pld. 50 m2-el 
meghaladja az 1500 m2-et a kátyúzási terület, akkor azt ne hagyjuk ki, csináltassuk meg mindet. 
Az útalap készítés vonatkozásában a Bocskai u és a Dózsa György-köz a javaslat, 700 m2 
nagyságrendben. 
A finanszírozási javaslata a következı:  
A képviselı-testület 2004-ben útépítésre  4.000.000.-Ft-ot, balesetveszély elhárításra pedig 
2.500.000.-Ft-ot határozott el. Ez összesen 6.500.000.-Ft.  A Pentával folytatott elızetes 
megbeszélés alapján mondja, hogy  nem zárkóznak el az alól, hogy ebben az évben kifizetnénk 
részükre  5-6 mFt- ot, a többi összeget pedig jövıre. A munkát viszont  ebben az évben elvégeznék. 
Hétfın fog kijönni a PENTA Kft. képviselıje és akkor újból bejárjuk a községet. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Javasolja, hogy az útépítésnél is kerüljön megbízásra egy szakember  mőszaki ellenıri feladatra. 
 
Kis József polgármester: 
İ is kérte volna, hogy ehhez rendeljen összeget a képviselı-testület. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Kérdése, hogy a Liliom utca végén megsüllyedt útszakasz is helyre lesz ebbıl állítva ? 
 
Kis József polgármester: 
Ez teljesen más téma. Ha a Penta Kft. el is végzi, akkor sem az önkormányzat fogja kifizetni. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
A Penta Kft-nek van-e még csatornázás utáni helyreállítási munkája ? 
 
Kis József polgármester: 
Igen, meg is van a felmérés házszám szerint. 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Véleménye szerint akkor elıször végezzék el azt a munkát, amit nekik kell helyreállítani. A 
munkakezdésre ezt össze kell állítani. Legyen megbontva a csatornázásból visszamaradt és az új 
munka. 
A csatornázási helyreállítási munkákra minden ülésen visszatérünk, ezért ha jön a Penta Kft, akkor 
ezzel kezdjen, hogy ne legyen ebbıl probléma.  
Kérdése, hogy azokkal a területekkel, ahol az INNOTERV végezte a munkát mi lesz ? 
 
Kis József polgármester: 
Össze fogja hozni a két céget a Penta Kft-t és az INNOTERV Rt-t, hogy egymás között rendezzék 
le. 
 

9 
 

Tasi Péter testületi tag: 
A felmérés negyedik pontja a vízbekötések utáni helyreállítás legyen. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Kérdése, hogy mikor fogja megkapni a képviselı-testület ezt a kimutatást. İ kér belıle egy 



példányt. 
Javasolja, hogy a kimutatás utca, házszám szerint készüljön el és a négy felsorolással, hogy  
– a Penta Kft. által helyreállítandó, 
– az INNOTERV Rt. által helyreállítandó, 
– a KÖVÁL Rt. által helyreállítandó, 
– és az önkormányzat által helyreállítandó  utak. 
Erre vonatkozóan kéri, hogy a képviselı-testület hozzon határozatot. 
 
Kis József polgármester: 
Ez egy nagy munka, ha úgy akarjuk összeállítani, hogy utca, házszám elıtt pld. 2 m2. 
A PENTA képviselıjével közösen le fogják járni az utcákat és megnézik, hogy hol szükséges a 
helyreállítás, kátyúzás, de hogy mikorra készül el errıl a kimutatás, azt most nem tudja 
megmondani. 
 
Tasi Péter  testületi tag: 
A kátyúzási munkák elvégzése elıtt errıl jegyzıkönyvet kell felvenni. 
 
Szegedi Csaba  testületi tag: 
A Penta Kft., az INNOTERV Rt, a KÖVÁL Rt és a hivatal írja alá a jegyzıkönyvet a munka 
megkezdése elıtt, hogy melyik kátyú kié. 
 
Kis József polgármester: 
Úgy érzékeli az elhangzottakból, hogy a Penta Kft. megbízása felé hajlik a képviselı-testület az 
aszfaltozást és a kátyúzást illetıen. Kéri azonban a véleményt az útalap készítés vonatkozásában. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Azt gondolja, hogy most ettıl tekintsünk el, mert valószínő, hogy jövıre is lesz pályázati lehetıség 
és tudunk már pályázni év elején erre a feladatra. 
 
Kis József polgármester: 
A közmeghallgatásokon azonban már többször kérték tılünk a Bocskai utca és a Dózsa György-köz   
lakói. 
 
Tasi Péter testületi tag: 
Tudja, hogy fontos lenne ezen útszakaszok alapkövezése is, de véleménye szerint az ottani lakosok 
nem képviselnek akkora tömeget, hogy ezt mindenáron meg kellene csinálni ebben az évben. 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
Kérdése, hogy mekkora a Dózsa György-köz ?  
A Bocskai utcában tartós gyep van, ott nincs sár. Ha most megbolygatjuk, lehet hogy rosszabb lesz 
a helyzet, mint mos és akkor az önkormányzatot fogják szidni az ott lakók. 
 
Fodor Béla testületi tag: 
Az a véleménye, hogy a Dózsa György-közt csináltassuk meg útalappal. 
 
 

10 
 
 
 

Kis József polgármester: 
Ha a Dózsa György -közön megcsináltassuk az útalapot, akkor már a Bocskai utcában is meg 
lehetne azon a 30 – 40 méteren, ahol nincs gyep. 
 



 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Véleménye szerint bízva abban, hogy pályázatot is tudunk benyújtani, így csak az életmentı 
megoldásokat végeztessük el. A Bocskai utcára  és a Dózsa György-közre konkrét ígéretet még nem 
tettünk az ottani lakosoknak. 
 
 
 
Lehota Vilmos testületi tag: 
700 m2 alapkövezés 1.000.000.-Ft kiadást jelentene az önkormányzatnak arra a két utcára, ahol 
jelenleg is járnak, közlekednek, holott a falu közepének zúzott kıvel való ellátása már 5 hónapja 
húzódik.  A maga részérıl sokkal elıbbre valónak tartja, hogy a falu közepe legyen rendbe téve, az 
orvosi rendelı elıtti rész készüljön el. 
 
 
Kis József polgármester: 
A PENTA  Kft-vel megbeszéli, hogy a zúzott kı helyett, aszfaltozzák le ezt a részt. 
 
 
Szegedi Csaba testületi tag: 
Véleménye szerint is jobb lenne az aszfaltozás. 
 
 
Kis József polgármester: 
Elméletileg tehát maradjon benne a 9.000.000.-Ft  és a községközpont rendezését  beszélje meg a 
Pentával ? 
A 700 m2 útalap ne valósuljon meg, hanem inkább a községközpont rendezése felé mozduljon el, 
de ez nem jelentheti a 9.000.000.-Ft-os összeg túllépését. 
Amennyiben egyetért a képviselı-testület, hogy  ezzel a  nagyságrenddel a Penta Kft-t bízzuk meg 
az aszfaltozási, kátyúzási munkák elvégzésével, és a következı ülésen beszámol arról, hogy 
mennyit tudnának bevállalni a faluközpont aszfaltozásával kapcsolatban, akkor kézfenntartással 
szavazza meg. Amennyiben nem tudják ezt a munkát grátiszként elvégezni, akkor mi fogjuk 
megcsináltatni. 
Most csak a 9.000.000.-Ft körüli összegre kéri a felhatalmazást és a következı ülésen konkrétan 
beszámol errıl. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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151/2004. /X.21./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
  1./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   felhatalmazza a polgármestert a községben végzendı 
   út aszfaltozási, kátyúzási, útalap készítési munkálatok  



   elvégzésével,valamint a községközpont rendezésével kapcsolatban 
   a Penta Kft-vel történı további tárgyalások lefolytatására 
   azzal a kikötéssel, hogy ezeknek az összköltsége nem lépheti 
   túl a 9.000.000.-Ft-ot.  
              Amennyiben ebbıl az összegbıl a Bocskai utca és Dózsa György-köz  
   útalap készítése nem oldható meg,úgy ezen feladatot a jövı évben 
   pályázat útján fogja az önkormányzat megvalósítani. 
 
 
              2./ A munkálatok elvégzése elıtt kerüljön felmérésre, hogy az 
   út helyreállítási / kátyúzási / területek közül melyek  képezik 
   a csatornaépítés utáni /Penta Kft, INNOTERV Rt./, 
              valamint a vízbekötések utáni /KÖVÁL Rt. /  helyreállításokat, 
   illetve az önkormányzat által elvégeztetendı  feladatokat. 
   A felmérést követıen jegyzıkönyvbe kerüljön rögzítésre  
   utca, négyzetméter meghatározással, hogy melyik kátyú kinek 
   a helyreállítási feladatát képezi és ezt a jegyzıkönyvet a 
   Penta Kft., INNOTERV Rt., KÖVÁL Rt. és az önkormányzat 
              képviselıi írják alá. 
 
 
   Határid ı:  2004. október  21. 
   Felelıs:      Polgármester 
 
 
 
Kis József polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a rendkívüli ülést 19 h-kor bezárta. 
 
 
G o m b a , 2004. október  25. 
 
 
 
      Kis   József                       Maczó   Jánosné 
                polgármester                         körjegyzı 
 
 
 
      Fodor  Béla          Lehota  Vilmos 
       jegyzıkönyv hitelesítık 
        

 


