
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

Készült  Gomba  Község Önkormányzati  Képviselı-testületének  2004. október 27.-én 15 órai 
kezdettel  megtartott   n y i l v á n o s    ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Kis  József                 polgármester, 
    Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
    Lehota Vilmos, Révész György, 
    Szegedi Csaba, Tasi Péter, 
    Tóth József, Tóth Sándor       képviselık. 
 
    Maczó  Jánosné     körjegyzı 
 
Bejelentéssel távol:  Tasi  Kálmán     alpolgármester 
 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál  jelen vannak: 
    dr. Schmidt  Géza    pénzügyi  szakértı, 
    Schilt  Veronika    gazdálkodási elıadó, 
    Ácsné Harkai Zsuzsanna      a Hálaszó Alapítvány képviselıje, 
    Kreiter  Edit    a 4092.sz. Dózsa György Úttörıcsapat 
         vezetıje, 
    Szádváriné Fekete Márta     Gomba Község Díszpolgára,   
         a helyi Vöröskereszt Szervezet  
         titkára, 
    Pintér  Béla    Gomba Község Díszpolgára, 
    Huszár  László   az Alsófarkasdi Csárda képviselıje. 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, 
Schilt Veronika gazdálkodási elıadót, Pintér Bélát Gomba Község Díszpolgárát, Maczó Jánosné 
körjegyzıt, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen 8 képviselı jelen van, így az határozatképes. Tasi Kálmán 
alpolgármester egészségi okok miatt nem tud részt venni a mai ülésen. 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött, meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását az 
ülés anyagául azzal a módosítással, hogy elsıként a 2004. évi költségvetés III. negyedévi 
teljesítésérıl szóló tájékoztató kerülne megtárgyalásra, mivel dr. Schmidt Géza úrnak másik 
önkormányzathoz is kell mennie testületi ülésre, ezért az a kérése, hogy ezt a napirendet tárgyalja 
meg elsıként a képviselı-testület. 
Az ülés elıtt Tóth József képviselı nyújtott be írásban napirendi javaslatot a mai ülésre . 
Szavazásra teszi fel, amennyiben a képviselı-testület egyetért azzal, hogy ez a mai ülésen önálló 
napirendként kerüljön megtárgyalásra, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a Tóth 
József képviselı által benyújtott napirendi javaslatot  elfogadta a mai ülésre tárgyalásra. 
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Kis József polgármester: 
Megállapítja, hogy a javaslat önálló napirendként történı tárgyalását elfogadta a képviselı-testület, 
így ezzel kiegészítve javasolja a meghirdetett napirendek elfogadását az ülés anyagául. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi napirendet fogadta el: 
 
 

N a p i r e n d  
 

T á r gy :          E l ı a d ó: 
 
1./ A 2004. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató  Polgármester, 
     megtárgyalása.         Körjegyzı 

 
2./ Polgármester,, bizottságok beszámolója, kérdések, felvetések.   Polgármester, 
           Bizottságok  
           elnökei, 
           Képviselık 
      
3./ Gomba Községben mőködı alapítványok, civil szervezetek mőködésérıl Alapítványok, 
     szóló tájékoztatók megtárgyalása.      Civil Szervezetek 
           képviselıi. 
 
4./ Az elfogadott ciklusprogram teljesítésérıl szóló tájékoztató.   Polgármester 
 
5./ Az épített és a természeti környezet helyi jelentıségő értékeinek  Révész György 
     védelmérıl szóló rendelet – tervezet  megtárgyalása.      Képviselı 
 
6./ Gomba Község Fejlesztési Tervének elıkészítése.    Lehota Vilmos 
           Pénzügyi Biz. 
           Elnöke 
 
7./ E g y é b    ügyek 
 
8./ Tavalyi kátyúzási munkákkal kapcsolatos  napirend     Tóth József 
             képviselı 
 
Kis József  polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Tóth Sándor 
és Révész György képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítésére 
Tóth Sándor és Révész György  képviselıket   e l f o g a d t a . 
 
 
1./ A 2004. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató megtárgyalása. 
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Kis  József  polgármester: 
Az írásos tájékoztató 3. oldalán gépelési hiba miatt 383.313.000.-Ft szerepel kiadási 
elıirányzatként. A helyes összeg 382.313.000.-Ft. A kimutatásban is ez a jó összeg szerepel, csak 
az írásos tájékoztatóban került elírásra. 
 
 
Maczó  Jánosné  körjegyzı: 
Mint az írásos tájékoztatóból , valamint a 2. sz. melléklet összesítıjébıl kitőnik az önkormányzat 
2004. III. negyedévi záró pénzkészlete 17.017.000.-Ft. A gazdálkodási csoport összeírta, hogy 
ebben az évben még milyen nagyobb összegő kötelezettségeink vannak. Ezt most ismerteti a 
képviselı-testülettel. 
  Hitel  törlesztés    699.000.-Ft. 
  A.S.A. szemétszállítás           1.111.371.-Ft. 
  Csatornadíj a lakosságtól átvállalt 
  904 egységre            12.106.368.-Ft. 
  Családsegítı  Üllı             1.401.480.-Ft. 
  Hálaszó Alapítvány              1.570.000.-Ft. 
 
Ez összesen 16.888.219.-Ft. 
 
Kis József polgármester: 
Felkéri dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, hogy mondja el véleményét a 2004. évi költségvetés 
III. negyedévi teljesítésével kapcsolatban. 
 
Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
Köszönti az ülésen megjelenteket. A III. negyedévi teljesítésrıl most nem készített írásos szakértıi 
véleményt, szóban fogja azt ismertetni.   
Meglehetısen egyedül álló, hogy egy önkormányzat a III. negyedévi tájékoztatót külön ülésen 
tárgyalja, mert az Államháztartási törvény alapján  ezt a tájékoztatót a jövı évi  tervkoncepcióval 
együtt kell  megtárgyalni. A képviselı-testület jövı évi munkatervének összeállításakor ezt 
figyelembe kell majd venni.  
Van egy – két könyvelési tétel, amit majd helyre kell tenni, és ez a bevételt módosítani fogja. A 
jövıben viszont ügyelni kell arra, hogy ilyen probléma ne következzen be.  
Úgy tőnik, hogy a bevételi teljesítés összességében az év végéig nem fog realizálódni. Ez abból is 
adódik, hogy feszített, egyes esetekben túlfeszített volt a terv.  
Az adóbehajtások  vonatkozásában viszont a törvény adta lehetıségekkel fokozottabban élni kell. 
A gépjármő adó bevétel 71 %-os és ebben a befizetési ütemben nem fog teljesülni év végéig a 
betervezett összeg.  A hivatalnak a törvényes eljárás keretén belül élnie kell azzal a lehetıséggel, 
hogy leveteti a rendszámot. Persze nem a nyugdíjasok esetében gondol itt erre a szankcióra, hanem 
azoknál, akik munkába járáshoz,illetve munkaeszközként használják azt a gépjármővet, amely után 
nem fizetik az adót. 
A kommunális adó vonatkozásában viszont már nehezebb a helyzet. 
A települési hulladék kezelés vonatkozásában is lemaradás van. Szeretné emlékeztetni a képviselı-
testületet, hogy İ már a 2004. évi költségvetés tárgyalásakor is felvetette, hogy nem lesz-e túl 
magas ez a díj. A bevételi teljesítést látva úgy gondolja, hogy igen. 
Az a véleménye, hogy a jövıben jobban átgondolt, reális tervet kell készíteni.  A többi szakfeladat 
vonatkozásában reális a teljesítés. Továbbra is szükséges azonban egy bizonyos fokú takarékosság. 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy vegye tudomásul ezt a III. negyedévi tájékoztatót és a 2005 
évi terv tárgyalásakor hasznosítsa majd az ebben foglaltakat. 
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Kis József polgármester: 
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a III.  negyedévi teljesítésrıl szóló tájékoztatót. Felkéri 
Lehota Vilmost a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottsági 
ülésen elhangzottakról. 
 
Lehota Vilmos képviselı, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság október 21.-én megtárgyalta a 2004. évi költségvetés III. negyedévi 
teljesítésérıl szóló tájékoztatót, ami terjedelmében lényegesen kevesebb, mint az eddigi beszámolók 
voltak. A Pénzügyi Bizottságnak észrevétele nem volt a tájékoztatóval kapcsolatban, azt 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.  
A bizottság már elkezdett gondolkodni a következı évi tervkoncepción, a november elején 
megtartandó ülésen ezt már tárgyalni fogják. 
 
Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
Említette a pénzügyi bizottság elnöke, hogy  november elején tárgyalni fogják a 2005 évi 
tervkoncepciót.  Szeretné azonban felhívni a figyelmet arra, hogy november második fele elıtt sem 
a bizottság, sem pedig a képviselı-testület nem lesz olyan helyzetben, hogy a koncepcióval 
foglalkozni tudjon, mivel ekkor még nem lesznek meg az ehhez szükséges számadatok a normatív 
állami támogatásokról, személyi jövedelemadóról, stb. 
Arról viszont már elgondolkodhat a bizottság és a testület, hogy a jövı évben milyen beruházásokat 
kíván végrehajtani, ehhez kíván-e hitelt felvenni, a helyi adók vonatkozásában akar-e emelést 
végrehajtani, stb. 
Egyetért Révész György képviselı által benyújtott határozati javaslattal, bár alapvetı 
sarokszámokat célszerő megadni, ehhez viszont november második fele elıtt nem állnak 
rendelkezésre a szükséges adatok.Az Államháztartási Törvény azt írja elı, hogy a következı évi 
tervkoncepciót november 30-ig kell a képviselı-testület elé terjeszteni. 
 
Lehota Vilmos képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A bizottság  csak a jövı évi prioritásokat kívánja elhatározni. 
 
Révész György képviselı: 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen szó volt a szemétszállítási díjbevételek alakulásáról és kérte a 
bizottság annak kimutatását, hogy a 60 %-os teljesítést mennyiben befolyásolta  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
69 fı egyedülálló személy részesült  40 %-os, 51 fı pedig - aki a házastársával él közös 
háztartásban – 20 %-os szociális díjkedvezményben. Összesen tehát eddig 120 fı kapott 
kedvezményt, mely összesen 408.240.-Ft-ot jelent. A Szociális- és Gyámügyi Bizottság a mai 
ülésén is tárgyalt díjkedvezmény kérelmeket és a bizottság elnökének az a javaslata, hogy kerüljön 
a hulladékkezelés díjáról szóló rendeletünk kerüljön módosításra, mégpedig azzal, hogy a szociális 
díjkedvezmény kérelmek beadási határideje március 15. legyen, annak érdekében, hogy a bevételt 
jobban be lehessen tervezni. 
  
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a III. negyedévi 
tájékoztatóval kapcsolatban, úgy javasolja azt elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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152/2004. /X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

h a t á r o z a t  
 

           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
           a 2004. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésérıl 
           szóló szöveges tájékoztatót és annak 1-es, 2-es számú 
           mellékleteit   e l f o g a d j a. 
 
           Határid ı:    2004. október  27. 
           Felelıs:        Polgármester,  
          Körjegyzı 
 
 
2./ Polgármester, bizottságok beszámolói, kérdések, felvetések. 
 
Kis  József  polgármester: 
Az útépítéssel, kátyúzással kapcsolatban tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a PENTA  Kft. a 
mai napon – igaz kevés létszámmal – felvonult a községbe, a holnapi napon fogják elkezdeni a 
munkát és másfél-két hét múlva be is fejezik.  
Felhatalmazta a képviselı-testület, hogy 9.000.000.- Ft-ig tárgyaljon a PENTA Kft. vezetıjével az 
útépítés, kátyúzás, útalap készítés, valamint a községközpont rendezését illetıen. Ebben az ügyben 
azonban még eddig nem tudott lépni, mert a vezetı szabadságon van, a holnapi napon tudja csak 
vele tovább folytatni a tárgyalásokat. 
Felmérték az INNOTERV  Rt. által helyreállítandó kátyúkat is és 84 m2  az, ami az İ területükön 
található. A mai napon erre is megkötésre került a megállapodás, hogy a PENTA Kft. által közölt 
árat elfogadják. A PENTA Kft. erre vonatkozóan is az önkormányzat felé fogja leszámlázni a 
költséget és az INNOTERV Rt átutalja részünkre a rájuk vonatkozó összeget. 
Az INNOTERV Rt. tehát a felmérési listát elfogadta és az összeget át fogja majd utalni az 
önkormányzat számlájára. 
A PENTA Kft. által helyreállítandó lista is meg van. A KÖVÁL Rt. még nem nyilatkozott, hogy İk 
is ezt a megoldást választják-e, vagy pedig İk saját maguk fogják helyreállítani a vízbekötésbıl 
származó úthibákat. November  közepéig azonban az általuk elfogadott lista alapján a javításokat el 
fogják végezni, vagy végeztetni. Most nézik át a listát, így még nem nyilatkoztak, hogy elfogadják-
e a mi általunk felmért kátyúmennyiséget vagy sem. A lényeg azonban az, hogy két héten belül 
vagy megcsinálják, vagy pedig megcsináltassák az úthibákat. 
Ami ezen a három listán felül van, az az önkormányzatot kell, hogy terhelje. 
Okulva a tavalyi hibából, holnap reggel fog jönni a hivatalba az az úr, aki a mőszaki ellenıri 
feladatokat fogja ellátni. Azt, hogy mennyiért vállalja, még megmondani nem tudja. 
 
Fodor Béla  képviselı: 
Tehát a mai napon már itt vannak a Pentások, de a KÖVÁL Rt. még nem nyilatkozott. 
Kérdése, hogy mi fogunk fizetni a Pentának ? 
 
 
Kis József polgármester: 
Igen, és az INNOTERV Rt. át fogja az önkormányzat számlájára utalni azt az összeget, ami az İ 
helyreállítására vonatkozik. 
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Szegedi Csaba képviselı: 



Az a kérése, hogy akkor külön számlát, vagy pedig  tételes számlát küldjön a PENTA Kft, amelybıl 
meg lehet állapítani, hogy melyik összeg kit terhel és addig ne kerüljön kifizetésre az összeg, amíg 
az átfutó pénz meg nem érkezik az önkormányzat számlájára. Ezt azért kéri, hogy nehogy úgy 
járjunk, hogy az önkormányzat elıre kifizeti az összeget és pld. a KÖVÁL Rt. pedig nem fizeti ki. 
Ne fizessünk a Pentának csak annyit, amit már megkaptunk, illetve amit már elvégeztek. 
 
Fodor Béla képviselı: 
A Penta Kft. mennyi helyreállítási területet vállalt el, hány négyzetmétert  ? 
 
Kis József polgármester: 
Utca, házszám szerint van a kimutatás, nem négyzetméterben. Pld. a Szıke Ferenc utca elıtt akna 
környéke, stb. Hogy hogyan oldják meg és  ez hány négyzetméter területet jelent az az İ dolguk, a 
lényeg az, hogy rendbe legyen téve az a rész. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Kérdése, hogy a Penta Kft. hogyan nyilatkozott a 9.000.000.-Ft-tal kapcsolatban ? 
 
Kis József polgármester: 
Az elızıekben már elmondta, hogy szabadságon van a Penta Kft. vezetıje, holnap tud csak vele 
tárgyalni ez ügyben. Csütörtökön volt a rendkívüli ülés, pénteken a Penta Kft. üzemvezetıjének 
elmondta, hogy mit szeretnénk megcsináltatni. Azt ígérte, hogy holnap hozni fogja a terveket. Tudja 
azt is, hogy a 9.000.000.-Ft tabu, ettıl nem lehet eltérni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint fel kell mérni pontosan négyzetméterre, hogy mennyi az a kátyúzási terület, amit 
el kell végezni, mert e nélkül nem tudjuk majd leellenırizni az elvégzett munkát. Ha ez egy napos 
munka is, akkor is meg kell csinálni annak érdekében, hogy csak a ténylegesen elvégzett munka 
kerüljön kifizetésre. 
 
Kis József polgármester: 
Lesz mőszaki ellenır, aki ezt kontrolálja. Nekem is az a szándékom, hogy az önkormányzat ne 
fizessen többet, mint amit kell. 
Az elızetes felmérés alapján a Penta Kft. és az INNOTERV Rt. tudja, hogy melyik területeket kell 
helyreállítaniuk, egyetlen pici hézag van még a KÖVÁL Rt, mivel a két vezetı még nem tudta 
megbeszélni.  A többi az önkormányzat útján lévı, önkormányzatot terhelı költség, ez pedig 
felmérésre kell hogy kerüljön annak érdekében, hogy tudjuk, mennyit kell fizetnünk. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A közmeghallgatáson már tudnánk errıl beszélni, sıt rendkívüli ülés keretében is a 
közmeghallgatás után. 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az óvoda bıvítésével kapcsolatban pénteken 10 órakor 
kerül sor a kivitelezıvel a szerzıdés megkötésére. Úgy ítéli meg, hogy mindenki számára kedvezı a 
szerzıdés, fıleg a pénzügyi ütemezés. 
Ebben az évben  tetı alá kerül a szerkezetkész épület. Az önkormányzat érdekét szem elıtt tartva, 
mőszaki ellenır kerül megbízásra Sedró Károly személyében. Hétfın kerül megkötésre vele a 
szerzıdés. 
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A megállapodás szerint november elsı hetében a konkrét kivitelezési munkák is elkezdıdnek az 
óvodai bıvítmény területén. 
 



Tóth Sándor képviselı: 
Ez akkor azt jelenti, hogy a jövı héten már megkezdıdnek a munkák ? 
 
Kis József polgármester: 
A munkaterület átadása meg fog történni a jövı héten. 
 
A patakmeder rehabilitációval kapcsolatban tájékoztatja és egyben meghívja a Közbeszerzési 
Bizottságot 2004. november 9.-én 14 órára a polgármesteri hivatal tanácskozó termébe az ajánlatok 
felbontására.  2004. november 8.  16 óra a benyújtási határidı. Az eredményhirdetésre november 
11.-én 10 órakor kerül majd sor, a szerzıdéskötésre pedig november 22.-én 10 órakor. 
A patakmeder rehabilitációs munkákkal kapcsolatban elızetes bejárás is volt 2004. október 20.-án 
10 órakor, amelyen a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat, a Hidrográd Víz és Közmőépítı Bt., 
valamint a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat képviselıi vettek részt. Mindhárom cég fenntartói, 
karbantartói feladatokat is ellát, így alkalmasak lehetnek a kivitelezésre. 
Kérdése a képviselı-testülethez, hogy a Közbeszerzési Bizottság kapjon-e felhatalmazást a 
döntésre, vagy pedig rendkívüli ülés kerüljön ezzel kapcsolatban összehívásra. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kaphatunk-e errıl több információt, hogy mire nyertünk ? 
Kérdése továbbá, hogy meghívásos rendszerbe kell-e  a közbeszerzési eljárást lefolytatni ? 
 
Kis József polgármester: 
A nemzeti értékhatár alatt vagyunk, így lehet meghívásos a közbeszerzési eljárás. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Nem lehetett volna ezt szélesebb körben meghirdetni ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ha nyílt közbeszerzési eljárást folytatunk le, akkor a közbeszerzési értesítıben és egyéb helyeken 
meg kell hirdetni.  
 
Tasi Péter képviselı: 
A meghívásos  az  egyszerő  közbeszerzési eljárás. A nyílt közbeszerzési eljárásnak sokkal 
hosszabb az átfutási ideje, 4-5 hónapot is igénybe vesz.  
 
Kis József polgármester: 
A SAPARD az egyszerősített közbeszerzési eljáráshoz  hozzájárult. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha megkapja az ajánlat tételi felhívást, akkor İ is eljuttatja még több céghez. 
 
Kis József polgármester: 
Ezt már nem lehet, mert meg van határozva, hogy mennyivel elıbb kell kérni az ajánlatokat és 
milyen határidıre kell leadni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Akkor már más nem adhat be ajánlatot csak az, akinek a felhívás elküldésre került ? 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
Nyújthat be más is ajánlatot, de csak a megjelölt határidıig, mert a határidı módosítására már nincs 
lehetıség. 
 



Szegedi Csaba képviselı: 
Akkor kéri a felhívási anyagot. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Úgy gondolja, hogy bízzunk meg a Közbeszerzési Bizottságba és a Pénzügyi Bizottság által 
delegált tagba, válasszák ki a legjobb ajánlatot és döntsenek a kivitelezıt illetıen, ne kelljen ehhez 
rendkívüli ülést összehívni. 
Ha már egyszer eljutunk odáig, hogy megbízunk valakiket az ajánlatok elbírálására, akkor a maga 
részérıl feleslegesnek tartja a rendkívüli ülést. A maga részérıl megbízik a határozatukba. 
 
Tóth József képviselı: 
Ezzel nem ért egyet. Azért vagyunk tízen, hogy mi mindannyian hozzuk meg a komolyabb 
döntéseket. Nem azért vagyunk itt, hogy azt döntsük el, hogy  a kertben muskátli legyen ültetve, 
vagy pedig árvácska. 
 
Kis József polgármester: 
Tóth Sándor képviselı javasolta a Közbeszerzési Szabályzat módosítását, hogy a képviselı-testület 
hatalmazza fel a Közbeszerzési Bizottságot az eredményhirdetésre. Természetesen a képviselı-
testület tájékoztatása mellett. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A javaslatot csak abban a formában tudná támogatni, ha meghatároznánk az értékhatárokat, hogy 
milyen összeghatár között döntsön a Közbeszerzési Bizottság, illetve a képviselı-testület. 
 
Kis József polgármester: 
Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy ezt a javaslatot a   következı ülésre dolgozza ki. 
 
A pályázatíró díjával kapcsolatban mondja, hogy a SAPARD pályázatban szerepel a tanácsadói díj 
75 %-a, az önkormányzat pedig 25 %-ot vállalt. A pályázat írója úgy nyilatkozott, hogy İ 
megelégszik a 75 %-os díjjal, a 25 %-ot pedig felajánlja alapítványi támogatásként. 
 
A 25 % megközelítıleg 380.000.-Ft-ot jelent. 
 
A maga részérıl két alternatívát javasol. Az egyik az, hogy a  Gomba Községért Közalapítvány 
részére kerüljön átutalásra a 25 %-nak megfelelı összeg. A másik pedig az, hogy a két oktatási 
intézmény alapítványai  a  Nebulókért Alapítvány, valamint a Hétszínvirág Alapítvány kapja meg 
megosztva az összeget. 
Kéri, hogy amennyiben van más javaslata a képviselıknek, azt tegyék meg. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A maga részérıl a felsorolt három alapítványnak javasolja megosztva az összeg átutalását. 
 
Kis József polgármester: 
Egyenként teszi fel szavazásra a javaslatokat. Aki egyetért azzal, hogy a Gomba Községért 
Közalapítvány kapja meg a teljes összeget, az kézfenntartással szavazzon.   
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2 igen szavazattal, 7 ellenvéleménnyel 
elvetette, hogy a Gomba Községért Közalapítvány számlájára kerüljön átutalásra a teljes 
összeg. 
 
Kis József polgármester: 



Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az összeg megosztva a Nebulókért Alapítvány és a 
Hétszínvirág Alapítvány számlájára kerüljön átutalásra, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati képviselı-testülete 2 igen szavazattal, 7 ellenvéleménnyel 
elvetette, hogy a Nebulókért Alapítvány, valamint a Hétszínvirág Alapítvány számlájára 
kerüljön egyenlı arányban átutalásra az összeg. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a három közalapítvány a Gomba Községért 
Közalapítvány, a Nebulókért Alapítvány, valamint a Hétszínvirág Alapítvány kapja meg megosztva 
az összeget, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 4 ellenvéleménnyel az 
alábbi határozatot hozta: 
 

153/2004. /X.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
      úgy határozott, hogy a SAPARD pályázat pályázat- 
   írója által felajánlott pályázatírói díj 25 %-ának meg- 
   felelı összeg -  mely kb. 380.000.-Ft – egyenlı arányban 
              a Gomba Községért Közalapítvány, a Nebulókért Alapítvány, 
              valamint a  Hétszínvirág  Alapítvány számlájára kerüljön 
   átutalásra.  
 
              Határid ı:   2004. október  27. 
              Felelıs:       Polgármester, Körjegyzı 
 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Civil Szervezetek Házában az átalakítási munkákat 
folyamatosan végzi a megbízott cég, 2004. november 23-ával átadásra kerül az épület. A 2004. 
december 5.-i népszavazás alkalmával a II-es szavazókör már ezen épületben fog mőködni. 
 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a Patay kastély új tulajdonosát  Bajkai urat a héten tudta 
elérni. Bajkai úr azt mondta, hogy megegyezett Páczi Lászlóval a terület lezárását illetıen. 
A labadafogó hálót is odaadta Bajkai István,így  megbeszélte Kiss Tiborral, hogy hozzák el onnan. 
 
Ismert a képviselı-testület elıtt , hogy a Fáy András Általános Iskola kıépülete 100 éves. Ezen 
alkalomból október  30.-án szombaton egy színvonalasnak, kedvesnek ígérkezı ünnepségnek 
nézünk elébe. Ehhez kapcsolódik az a gondolata, hogy  ezt a 100 éves évfordulót talán 
ünnepélyesebbé, szebbé lehetne tenni  azzal is, hogy az önkormányzat az ott dolgozó 
pedagógusokat pénzjutalomban részesítené. Bízott benne, hogy ennek fedezetére  marad tartalék az 
iskola költségvetésében, de sajnos ez nem így van.  
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Javasolja azonban, hogy egy pár szó erejéig foglalkozzon ezzel a képviselı-testület annak 
érdekében, hogy egy kis pénzösszeggel is tegyük szebbé ezt az ünnepet. 
Úgy érzi, hogy a pedagógusok döntı többsége komoly erıfeszítéseket tesz az ünnep szebbé tétele 
érdekében. 
El kell azonban  azt is mondania, hogy ha a pedagógusok egy havi illetményüknek megfelelı 
összegő pénzjutalomban részesülnének, akkor ez a járulékaival együtt 6.000.000.-Ft-ot jelentene az 



önkormányzatnak.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint csak azok a pedagógusok részesüljenek pénzjutalomban, akik már régebben itt 
tanítanak, aki csak egy hónapja van itt, az ne kapjon. 
 
Kis József polgármester: 
Úgy gondolja Tóth Sándor képviselı, hogy pld.  aki legalább 10 éve itt tanít, az kapjon csak 
jutalmat ? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint  egységesen mindenki részesüljön jutalomban. 
 
Kis József polgármester: 
A maga részérıl nem tesz javaslatot a jutalom összegét és mikéntjét illetıen, mert nem szeretné, 
hogy bármikor valaki is azt vesse majd a szemére, hogy azért javasolta, mert a felesége is az 
iskolában tanít. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A szándék nemes. Véleménye szerint ne tegyük függıvé, hogy csak azok kapjanak, akik régebben 
itt dolgoznak. Összeget nem mond, de szerinte egy jelképes összeget kellene meghatároznia a 
képviselı-testületnek e célra. 
 
Tóth Sándor testületi tag: 
Tudja, hogy mindenkinek szüksége van a pénzre, de ha valaki a 100 éves évforduló alkalmából 
pénzjutalmat kap, az jövıre már nem fog erre emlékezni. A maga részérıl valami odailıbbet tudott 
volna elképzelni, pld. győrőt, vagy plakettet, amire ha ránéz, mindig eszébe jut, hogy ezt a 100. 
éves évforduló alkalmából kapta. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
 Kell-e nekünk a személyekhez kapcsolódni ? A maga részérıl inkább valamilyen alkotásra gondol, 
ami maradandó emlék lenne az iskola részére. 
Véleménye szerint nem biztos, hogy a képviselı-testületnek kellene ezzel foglalkozni. Ott van az  
Iskolaszék, nekik kellett volna, hogy ez eszébe jusson és a képviselı-testületnek csak egy keretet 
kellett volna meghatároznia, de nem a pedagógusok jutalmazására, hanem egy maradandó emlékre 
az iskolában. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Véleménye szerint az egyéb ügyekben térjen erre vissza a képviselı-testület. 
 
Kis József polgármester: 
Akkor az egyéb ügyekben vissza fog térni erre a képviselı-testület. 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy megkereste Bálint Gábor körzeti megbízottat az iskola 
környékének fokozottabb ellenırzésével kapcsolatban. 
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Bálint Gábor ígéretet tett arra, hogy amikor nappali szolgálatban lesz, többször is meg fog majd 
jelenni az iskola környékén. 
 
Az elmúlt ülésen vetıdött fel, hogy Tóth Tibor kapott-e támogatást a mőemlékvédelemtıl az épület 
átalakításával kapcsolatban. Megkereste Tóth Tibort ezzel kapcsolatban, aki elmondta, hogy bár 
megkeresett minden pályázati lehetıséget, de nem kapott pénzt a felújításra, átalakításra. 
A termelıszövetkezet épületének megvásárlási lehetısége is felvetıdött az elmúlt ülésen. Ezzel 



kapcsolatban is beszélgetett Tóth Tiborral, aki azt mondta, hogy nem javasolja az épület 
megvásárlását, mert az átalakítás nagyon sokba kerülne az önkormányzatnak. Ha összehasonlítjuk a 
volt konyha területét és a szövetkezet területét, akkor ez háromszoros nagyságrendet képviselne.  
Neki 5.000.000.-Ft-ba került a terv elkészíttetése, amit a mőemlékvédelemhez kellett benyújtania, 
plusz a mőemlékvédelem által elıírtak, mely szintén 5.000.000.-Ft-al növelték meg a költségeit. 
Ezt tudva az önkormányzat 15.000.000.-Ft alatt nem állna meg, ha megvásárolnánk az ingatlant és 
átalakítanánk a mőemlékvédelmi elıírások és szakhatósági engedélyek miatt. 
 
Tóth József képviselı: 
Az ilyen épületek vonatkozásában a munkadíjak is jóval magasabbak. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Érzi a nosztalgiát, de „örültünk”, hogy meg tudtunk szabadulni a két mőemlék jellegő épületünktıl. 
Az egy dolog, hogy a felújításra nincs  pályázati lehetıség , de viszont a  vásárlásra pedig 
egyáltalán nem kaphatnánk támogatást. 
A maga részérıl semmiképpen sem tudja támogatni a vásárlást. 
 
Erdélyi Zsolt testületi tag: 
Ez egy magánvélemény volt Tóth Tibor részérıl. İ a maga részérıl nem engedné ki a keze közül 
ezt az épületet, mert  a nagy politika nem foglalkozik velünk és saját pénzbıl pedig nem lesz 
lehetıségünk egy új épületet megépíteni. Más irányba nincs kilátásunk az iskola bıvítésével 
kapcsolatban elindulni. 
 
Kis József polgármester: 
Ha úgy gondolja a képviselı-testület, hogy 100.000.000.-Ft-ig bátran bele tudunk vágni egy 
beruházásba, akkor az iskola tégla épületének tetején megvalósulhatna a 4 tantermes bıvítés, a 
maradék pénzbıl pedig építhetnénk egy egyszerő tornatermet. 
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy 2004. november 12.-i benyújtási határidıvel a Pro 
Régiónál pályázati lehetıség van játszótér építésére. A maga részérıl elfogadhatónak tartja egy 
tervet összerakni ezen idıpontig a Kenyeres-kert, vagy pedig a Bartók Béla utcai játszótér 
vonatkozásában. A pályázathoz 25 %-os  önerıt kell vállalnia az önkormányzatnak.  
 
Miután megérkeztek a harmadik napirendi pontunk elıadói, így javasolja a képviselı-testületnek, 
hogy ez a napirend kerüljön felfüggesztésre és térjünk rá a községben mőködı alapítványok, civil 
szervezetek mőködésével kapcsolatos tájékoztatók megtárgyalására. 
 
  
3./ Gomba Községben mőködı alapítványok, civil szervezetek mőködésérıl szóló tájékoztató. 
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Kis József polgármester: 
Köszönti az ülésen megjelent alapítványi, civil szervezeti képviselıket, vezetıket és egyben 
megköszöni részükre, hogy a képviselı-testület felkérésének eleget tettek és írásos tájékoztatást 
adtak a mőködésükrıl. 
A képviselı-testület fontosnak tartotta, hogy megismerje a munkájukat, mert a községben sok 
polgár tagja ezeknek az szervezeteknek, vagy pedig ha nem tag, akkor valamilyen formában érinti 
az alapítványok, civil szervezetek munkája. 
Javasolja, hogy elsıként a Hálaszó Alapítvány tájékoztatója kerüljön megtárgyalásra, mert a 



tiszteletes asszonynak egyéb elfoglaltsága miatt el kell mennie. 
Kéri a képviselıket, hogy ezzel kapcsolatban a kérdéseiket tegyék fel, illetve ha van véleményük, 
akkor azt mondják el. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Nem csak a Hálaszó Alapítvány mőködéséhez, hanem valamennyi alapítvány mőködéséhez 
kapcsolódik azon véleménye, hogy örül annak, hogy ennyi alapítvány  mőködik a községben. 
Köszöni a civil szervezıdések sokrétő munkáját is. 
 
Kis József polgármester: 
A Hálaszó Alapítvány képviselıje felé mondja, hogy nem azért nem hangzik el kérdés, hozzászólás 
a képviselık részérıl, mert érdektelenek, hanem azért, mert a tájékoztatóban mindenre megkapták a 
választ. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A képviselı-testületnek az volt az elképzelése, hogy négy évente tájékozódik a községben mőködı 
alapítványok, civil szervezetek mőködését illetıen. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a Hálaszó Alapítvány 
mőködésével kapcsolatos tájékoztatóhoz, úgy kéri annak elfogadását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
Gombai Hálaszó Alapítvány tájékoztatóját   e l f o g a d t a. 
 
Kis József polgármester: 
A következı a községi Vöröskereszt Szervezet tájékoztatójának megtárgyalása. Kéri a képviselı-
testületet, hogy ezzel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 
Szádváriné Fekete Márta a községi Vöröskereszt Szervezet titkára: 
Annyiban szeretné még kiegészíteni az írásos tájékoztatóját, hogy jelenleg 116 fı aktív véradója 
van a szervezetnek. 
 
Maczó Jánosné  körjegyzı: 
Tudja, hogy egy jelentıs esemény elıtt áll a helyi vöröskereszt. Errıl szeretne többet hallani 
Szádváriné Fekete Mártától. 
 
Szádváriné Fekete Márta a községi Vöröskereszt Szervezet titkára:  
A vezetıség úgy döntött, hogy az  önkormányzattól kapott támogatásból a több éve vért adók nem 
csak megvendégelésre kerülnek, hanem ajándékokat is vásárolnak részükre. Az ajándékozások 
olyan formában történnek, hogy aki már többször adott vért, az magasabb összegő, aki 
kevesebbszer, az kevesebb összegő ajándékban fog részesülni. 
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Van olyan véradó, aki már hatvanszor adott vért, igaz nem mindig itt Gomba községben, hanem  a 
többi helyeket összevetve . 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Kérdése, hogy most legutóbb mennyien adtak vért ? 
 
Szádváriné Fekete Márta a községi Vöröskereszt Szervezet titkára: 
Sajnos csökken a véradók száma, most legutóbb 36-an adtak vért. 
 



Kis József polgármester: 
Megköszöni Szádváriné Fekete Mártának a tájékoztató elkészítését és a szervezetben végzett eddigi 
munkáját. 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs a tájékoztatóhoz, úgy javasolja azt a képviselı-
testületnek  elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
Gombai Vöröskereszt Szervezet mőködésérıl szóló tájékoztatót  elfogadta. 
 
Kis József polgármester: 
Teljes körő, átfogó írásos tájékoztatást kapott a képviselı-testület a 4092. sz. Dózsa György 
Úttörıcsapat vezetıjétıl, arról nem is beszélve, hogy a közhasznúsági jelentést is mellékelte az 
anyaghoz.  
 
Kreiter Edit a 4092. sz. Dózsa György Úttörıcsapat vezetıje: 
Kimaradt az írásos tájékoztatójából, hogy amikor a központi konyha megszőnt, kapott az 
úttörıcsapat az önkormányzattól edényeket és gázzsámolyt. Ezért szeretne most köszönetet 
mondani a képviselı-testületnek. 
 
Kis József polgármester: 
Megköszöni a csapat vezetıségének  és tagjainak a gyermekek érdekében végzett munkájukat. 
Amennyiben kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a tájékoztatóval kapcsolatban, úgy 
javasolja azt elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
Gombai 4092. sz. Dózsa György Úttörıcsapat írásos tájékoztatóját   e l f o g a d t a. 
 
Kis József polgármester: 
A következı  a Nebulókért Alapítvány tájékoztatójának megtárgyalása. 
Megkérdezi a képviselı-testületet, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás van-e. 
Amennyiben nincs, úgy megköszöni az alapítvány vezetıségének a végzett munkájuk és  javasolja a 
tájékoztatót elfogadásra.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
Gombai Nebulókért Alapítvány tájékoztatóját   e l f o g a d t a. 
 
Kis József polgármester: 
Ezt követıen a Gombai Baloldali Baráti Társaság tevékenységérıl szóló tájékoztató kerül 
megtárgyalásra.  Kéri ezzel kapcsolatban a kérdéseket, véleményeket. 
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Révész György képviselı, a Baloldali Baráti Társaság vezetıje: 
Lehet, hogy vannak olyanok, akiknek úgy tőnik, hogy gomba módra szaporodnak a civil 
szervezıdések. Úgy véli, hogy a civil szervezetek tevékenysége révén egyre több embert lehet 
bevonni a véleménynyilvánításba, a közügyek intézésébe, s ez a demokrácia kiteljesedésének 
feltétele. Éppen ezért örvendetes, hogy településünkön ilyen sok civil szervezet mőködik, örömmel 
kell fogadni és támogatni kell ezek tevékenységét.  
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs a tájékoztatóval kapcsolatban, úgy javasolja annak 
elfogadását azzal, hogy köszönjük  a szervezet munkáját. 
 



Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
Gombai Baloldali Baráti Társaság tájékoztatóját   e l f o g a d t a. 
 
Kis József polgármester: 
Most pedig térjünk rá a Hétszínvirág Alapítvány tájékoztatójára.  Megkérdezi a képviselı-testületet, 
hogy kérdés, hozzászólás van-e az alapítvány mőködésével kapcsolatban ? 
 
Miután sem kérdés, sem pedig hozzászólás nem hangzott el, így javasolja a tájékoztató elfogadását. 
A Hétszínvirág Alapítvány vezetıségének is köszönetet mond az eddig végzett munkájukért. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
Gombai Hétszínvirág Alapítvány tájékoztatóját   e l f o g a d t a. 
 
Kis József polgármester: 
A Gombai Polgári Kör mőködésérıl szóló tájékoztató megtárgyalása következik. 
Szerepel a tájékoztatóban, hogy kérik az önkormányzatot a falutakarítási munka során felmerült és 
megígért munkagép- és szállítójármő-üzemanyag költségének rendezésére. Ezzel kapcsolatban 
mondja, hogy ha idejöttek volna és kérik az üzemanyag költségek rendezését, akkor már régen ki 
lenne fizetve. 
 
Lehota Vilmos képviselı, a Gombai Polgári Kör elnöke: 
A tájékoztató készítésekor még csak terv volt, de azóta már lezajlott az október 23.-i ünnepség. A 
Kulturális Bizottság elképzelése volt, hogy próbáljunk meg felnıtt ünnepen felnıtt mősort adni. 
 
Kis József polgármester: 
Ezt azonban elıre jelezni kellett volna, mert az iskola esetleg rossz néven veszi, hogy nem a 
gyereket adták a mősort. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Kulturális Bizottság ülésén az iskola részérıl is részt vettek. Ha ez alapján nem történt jelzés az 
iskola felé, akkor azt a megoldást kell választani, hogy a bizottság üléseirıl készüljön jegyzıkönyv 
és ez alapján kerüljön jelzés az érintettek felé. 
Az, hogy az október 23.-i ünnepi mősort felnıttek adják, már két éve elképzelése a bizottságnak. 
 
  
Erdélyi Zsolt képviselı, a Kulturális Bizottság elnöke: 
 Az információ áramlott, az érdekeltek tudtak róla. Úgy érzi, hogy jogosan gondolta úgy a bizottság, 
hogy  az október 23.-i ünnepségen felnıttek adják a mősort. 
 
 
 
 

15 
 
Kis József polgármester: 
Megköszöni a Polgári Kör elnökének a tájékoztató elkészítését és a szervezet által végzett eddig 
munkát. 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs a tájékoztatóval kapcsolatban, úgy javasolja azt 
elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
Gombai Polgári Kör mőködésérıl szóló tájékoztatót   e l f o g a d t a. 
 
Kis József polgármester: 



A Gomba Községért Közalapítvány elnöke is elkészítette az írásos tájékoztatóját. 
Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van a képviselıknek, azt tegyék meg. 
 
Miután sem kérdés, sem pedig hozzászólás nem hangzott el a Gomba Községért Közalapítvány 
mőködésével kapcsolatban, így javasolja a tájékoztatót elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
Gomba Községért Közalapítvány mőködésérıl szóló tájékoztatót  e l f o g a d t a. 
 
Révész György képviselı: 
Szeretne javaslatot tenni a képviselı-testületnek, hogy írásban köszönje meg az alapítványoknak és 
civil szervezeteknek az írásos tájékoztatót és kívánjon további jó munkát a tevékenységükhöz. 
 
Kis József polgármester: 
Elhangzott egy javaslat Révész György képviselıtıl. Amennyiben a javaslattal a képviselı-testület 
egyetért, úgy kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

154/2004. /X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba   Község    Önkormányzati      Képviselı-testülete 

           köszönetét fejezi ki a 
                                        Hálaszó Alapítvány, 

       Gomba Községért Közalapítvány, 
       Nebulókért  Alapítvány, 
       Hétszínvirág Alapítvány, 

                 4092. sz. Dózsa György Úttörıcsapat, 
                 Gombai Vöröskereszt Szervezet, 
                 Gombai Polgári  Kör, 
      Gombai Baloldali Baráti Társaság,   
           vezetıjének a mőködésükrıl szóló tájékoztató elkészítéséért, 
           és a munkájukhoz további sok sikert kíván.  
 
           Határid ı:   2004. október  27. 
           Felelıs:       Polgármester 
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Kis József polgármester: 
Köszönti az ülésre idıközben megérkezett Huszár László urat az Alsófarkasdi Csárda képviselıjét. 
Kéri, hogy tájékoztassa a képviselı-testület a konyha mőködésével kapcsolatban. 
 
Huszár László az Alsófarkasdi Csárda képviselıje: 
Köszönti a képviselı-testületet. Elmondja, hogy azért szeretné tájékoztatni a képviselı-testületet a 
konyha mőködésével kapcsolatban, mert igazándiból sok támadás érte ıket, de ezeket megoldották. 
A jövı héten kedden tudnak nyitni. Úgy érzi, hogy a közétkeztetést továbbra is tudják biztosítani, 
ehhez kéri a képviselı-testület támogatását. 
 
Révész György képviselı: 



A maga részérıl nem tud arról, hogy az önkormányzatnak szándékába lenne  szerzıdést bontani az 
Alsófarkasdi Csárdával. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Azt azért el kell mondani az étkeztetéssel kapcsolatban, hogy valószínőleg keddtıl kezdve 
mindenki továbbra is várni fogja majd azt a mennyiséget és minıséget, amit eddig a vis maior 
konyhától kaptak. Ez azonban nem így lesz, mert jelentıs a két konyha közötti díj. Úriban 528.-Ft, 
az Alsófarkasdi Csárdában viszont csak 318.-Ft. Az lett volna a rossz dolog, ha az átmeneti 
idıszakban is csak olyan mennyiséget és minıséget kaptak volna az 528 Ft-ért, mint korábban a 
318.-Ft-ért. 
Ezt a tényt az intézményvezetık felé tudatosítani kell, hogy azért volt más az adag, mert több 
pénzbe került.  Ehhez kéri a képviselı-testület támogatását, mert valószínő, hogy az 
intézményvezetıktıl fognak jelzések érkezni ezzel kapcsolatban. 
Az a kérése Huszár Lászlóhoz, hogy a konyhán dolgozó emberek jobban figyeljenek oda úgy az 
adagkiosztásra, mint a minıségre, mert İk tudják a konyha jó vagy rossz hírnevét kelteni. Ne 
legyen tehát mérési és egyéb gond, mert ez emberi hiba. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Mondhatnánk azt is, hogy minket nem érdekel, hogy milyen ételt kapnak, az Alsófarkasdi Csárda 
érdeke az, hogy megfelelı ellátást biztosítson. Azt javasolja, hogy fussunk neki, de harmadik 
nekifutás már ne legyen. 
 
Huszár László az Alsófarkasdi Csárda képviselıje: 
Úgy gondolja, hogy ebben az esetben az volt a legjobb, legcélszerőbb megoldás, hogy az átmeneti 
idıszakban Úriból biztosították a közétkeztetést. 
 
Révész György képviselı: 
İ a maga részérıl nem is gondolkodott máson. Van egy szerzıdésünk az Alsófarkasdi Csárdával, a 
probléma megoldódott, így visszaáll az alap állapot. 
Valószínő, hogy ha İ gyerek lenne, akkor elégedett lenne  az Úriból biztosított étellel, de mint 
felnıtt azt mondja, hogy nem  jó dolog az, hogy egy héten többször is cukros dolgot kaptak a 
gyerekek. 
 
Kis József polgármester: 
A szerzıdés továbbra is él, a képviselı-testület részérıl nincs olyan szándék, hogy az felbontásra 
kerüljön.  
Megköszöni Huszár Lászlónak, hogy eljött az ülésre és tájékoztatta a képviselı-testületet a dolgok 
állásáról. 
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4./ Az elfogadott ciklusprogram teljesítésérıl szóló tájékoztató. 
 
Kis József polgármester: 
A ciklusprogram teljesítésérıl  szóló írásos tájékoztatót valamennyi képviselı kézhez kapta.  
Az a véleménye, hogy az elfogadott  ciklusprogram áttekintésére fontos volt idıt szánni. Van olyan 
feladat, amelynek a végrehajtása nem sikerült, de vannak viszont olyan feladatok is,melyek  nem 
szerepeltek a ciklusprogramban, de megvalósultak, így nem kell szégyenkeznünk.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Olyan információ jutott el hozzá, hogy valamelyik pályázatunk vonatkozásában hiánypótlást kellett 
bevinnie a gépkocsivezetınek. 
Kérdése, hogy ez nem-e az óvoda bıvítéssel kapcsolatos ? 



 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ez nem az óvoda bıvítéssel kapcsolatban történt. Egy Területfejlesztési pályázathoz kellett bevinni 
pótlólag anyagot, de ez sem hiánypótlás volt, hanem kiegészítés. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Információt kapott, hogy az eladott mővelıdési ház épületére annak idején kaptunk támogatást, és 
mivel a feladat nem hajtottuk végre, így vissza kell fizetnünk a pénzt. 
 
Kis József polgármester: 
Ez az információ nem fedi a valóságot. Az igaz, hogy pályázati lehetıség  kínálkozott rá, de olyan 
magas volt az önereje, hogy nem nyújtottuk be. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az a kérése, hogy a támfalépítéssel kapcsolatban a vis maior lehetıséget tartsuk elöl. 
A melegítı konyha feletti lakást a Polgárır Egyesület kapta meg bizonyos restanciával,  hogy az 
általuk elképzelt feladat kerül ott megvalósításra. Amennyiben ezt nem tudják megvalósítani, akkor 
visszaadják a lakást. A 350.000.-Ft-os támogatás is csak akkor kerül átutalásra. 
A községközpontot is rendbe kellene tenni, padok elhelyezése, stb. 
Ha van olyan általunk is eltervezett beruházás, amit tudunk, hogy meg kell csinálni, mint pld a 
játszótér kialakítása, a mendei út, a pályázatokat minden esetben ki kell használni. 
 
Tóth József képviselı: 
Mint a Polgárır Egyesület elnöke mondja, hogy a melegítı konyha feletti lakásban a meszelést 
társadalmi munkában szerették volna megvalósítani, de eddig még nem értek rá azok, akik 
elvállalták, így felállították a pingpong asztalt. 
Ha bejönnek a rossz idık, akkor egyszerre lesz a meszelés és a festés. A többi felszerelést viszont 
csak a közgyőlés után fogják megvenni. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a ciklusprogrammal 
kapcsolatban, úgy kéri a tájékoztató elfogadását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az elfogadott ciklusprogram teljesítésérıl szóló tájékoztatót   e l f o g a d t a. 
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5./ Az épített és a természeti környezet helyi jelentıségő értékeinek védelmérıl szóló rendelet 
     megtárgyalása. 
 
 
Kis József polgármester: 
A rendelet-tervezetet valamennyi képviselı készhez kapta. Megköszöni Révész György 
képviselınek a rendelet elkészítésével kapcsolatos munkáját. 
 
Révész György képviselı: 
A rendelethez további hozzáfőzni valója nincs. Az a kérése, hogy ahol kérdéseket tett fel, pld. a 
preambulum, arra adjanak választ a képviselık. 
A 3.§. /5/ bekezdéssel mindenképpen foglalkozni kell. Leírta a lehetıségeket, hogy mit lát és miért 
került bele ez a pont. Lehet azonban, hogy tudomásul vesszük a kockázatot és nem rendelkezünk 
így, vagy pedig a b./ pontban javasolt megoldást választjuk, de ez a macerásabb. 



A 3.§. /5/ bekezdését illetıen tehát mindenképpen dönteni kell. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A 8.§.-ban a pénzbírság összegét módosítani kell, mert nem 20.000.-Ft-ig, hanem 30.000.-Ft-ig 
terjedı pénzbírsággal lehet sújtani az elkövetıt. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint is csak a 3.§. /5/ bekezdés vonatkozásában kell dönteni. A maga részérıl vállalja 
a kockázatot. 
Javasolja védettség alá helyezni a felsıfarkasdi kastélyt, valamint a „Bunginak”nevezett területet 
mindenestül / pince, terület /. 
 
Révész György képviselı: 
Ez csak az elsı lépés. Ez alá kell majd rendelni a védettség alá vont épületeket, területeket.  
Amennyiben a képviselı-testület ezt a rendeletet elfogadja, akkor a következı alkalommal hozni 
fogja a természeti környezetre vonatkozó mellékletet. Ha az is elfogadásra kerül, akkor elindul az a 
procedúra, hogy egyeztetés, stb. 
 
Kis József polgármester: 
A 3.§. /5/ bekezdéssel kapcsolatban kell tehát döntenie a képviselı-testületnek, hogy mi maradjon 
benne a rendeletben. 
 
Révész György képviselı: 
Az egyik verzió az, hogy vállaljuk a kockázatot és maradjon benne az eredeti szöveg. A második, 
hogy esetleg vállaljuk azt a kockázatot, hogy nem kerül bele, a harmadik pedig a macerás megoldás, 
ahol hivatkozik a természetvédelmi törvényre. 
 
Tóth József képviselı: 
Ha meghozzuk ezt a rendeletet, akkor nem vághatják ki a fákat ? 
 
Révész György képviselı: 
A vadászati törvény  és az erdı törvény ettıl még hatályos marad, nem fogja az erdıgazdálkodási és 
vadászati jogot érinteni. Esetleg ha van egyéni védelem alatt álló fa, vagy növénytársulás, akkor azt 
mondhatják, hogy ezt nem engedik kivágni. A tulajdonosnak nem korlátozhatjuk a jogait, de ha 
mégis korlátozzuk, akkor nekünk ezt ellentételezni kell. 
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Bár nagyon szeretné, de csodát nem tudunk tenni. Ha azonban meg tudunk néhány fát menteni, 
akkor már megérte.  
 
Kis József polgármester: 
Megkérdezi Révész György képviselıt, hogy neki mi a javaslata a 3. §. /5/ bekezdés 
vonatkozásában ? 
 
Révész György képviselı: 
A b) változatot javasolja. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Attól, hogy kihagyjuk ezt a szövegrészt a rendeletbıl még nem az a helyzet áll elı, mint ha 
megtámadják. 
 
Révész György képviselı: 



Maradjon az eredeti szöveg benne. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, javaslata nincs a képviselı-testületnek a rendelettel kapcsolatban, úgy 
szavazásra teszi fel. Aki egyetért a rendelettel, illetve azzal, hogy a 3.§. /5/ bekezdése az 
elıterjesztés szerinti formában maradjon benne, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 
 

19/2004. / X. 27./ sz. rendelete 
 
   Az épített és a természeti környezet helyi jelentıségő  
     értékeinek  védelmérıl. 
 
 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   az épített és a természeti környezet helyi jelentıségő 
   értékeinek védelmérıl szóló rendeletét megalkotta, 
   mely a jegyzıkönyv  mellékletét  képezi. 
 
 
6./ Gomba Község Fejlesztési Tervének elıkészítése. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Jelezte már a rendkívüli testületi ülésen is, hogy mindenki úgy nézze ezt az elıterjesztést, hogy 
ehhez még információk győjtésére van szükség. A képviselı-testületen kívül nagyobb körben is el 
kell járni, hogy a fejlesztési tervünket megfelelıen el tudjuk készíteni.  
Az információ győjtéssel kapcsolatban beszélni kellene a sokszorosítási költségekrıl is. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Úgy gondolja, hogy a hivatal fénymásolójával megoldható a sokszorosítás. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
Ki kell jelölni, hogy kik kapjanak ebbıl az anyagból. 
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint a testületi ülések állandó meghívottjai is kapjanak ebbıl, valamint a tóparti 
képviselık és a Felsıfarkasd-i boltba is kellene kiküldeni. 
 
Kis József polgármester: 
A másolandó anyagra rá kellene dolgozni, hogy mikorra küldjék vissza a javaslatokkal ellátva, pld. 
december 31-ig adhatják le a polgármesteri hivatalban, vagy pedig bedobhatják a Csiperke Újság 
ládájába is. 
 
Tasi Péter képviselı: 
80-90 ember email címe meg van nála, így részükre elektronikus úton el fogja küldeni ezt az 
anyagot. 
 



Kis József polgármester: 
Kéri Lehota Vilmos képviselıt, hogy az elsı oldalra dolgozza rá a benyújtási határidıt, valamint 
azt, hogy hol lehet leadni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Akik a közmeghallgatáson részt vesznek, azoknak már ott oda lehet adni. 100 db-ot készíteni kell a 
közmeghallgatásra,  a többit pedig ki kell küldeni.  Véleménye szerint úgy kell megfogalmazni, 
hogy a leadás végsı határideje december 31, de ha tehetik, akkor elıbb küldjék vissza.  
 
Kis József polgármester: 
A közmeghallgatáson jelen lévık tehát ott kapják meg a tervezetet, Tasi Péter az általa ismert email 
címekre elektronikus úton , a többit pedig a hivatal fogja elküldeni. 
Kéri ebben a képviselı-testület állásfoglalását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy Gomba Község Fejlesztési Tervével kapcsolatos elıkészítı dolgozat a 
közmeghallgatáson, Tasi Péter által elektronikus úton, valamint a hivatal által kerüljön 
kiküldésre. 
 
7./  E g y é b  ügyek. 
 
Maczó  Jánosné  körjegyzı: 
Két alapító okirat került kiosztásra. Az egyik a Faluház, Könyvtár alapító okiratának kiegészítésére 
vonatkozik, mivel annak elfogadása óta ellenırzés volt a könyvtárban, mely különbözı 
hiányosságokat állapított meg. Javasolta  az ellenırzést végzı, hogy az alapító okirat kerüljön 
kiegészítésre. Ezt a kiegészítést elkészítette és kéri a képviselı-testülettıl annak elfogadását. 
A szakfelügyeleti vizsgálat összefoglalóját is megkaptuk már,amire válaszolni kell. Ezt az 
összefoglalót most  felolvassa a képviselı-testületnek.  
 
/ A szakfelügyeleti vizsgálatról szóló  összefoglaló teljes egészében felolvasásra  került / 
 
Mint a vizsgálati összefoglalóban szerepel, a Máté Józsefnénak el kell végeznie a könyvtárosi 
tanfolyamot. İ  azonban azt mondta, hogy İ erre nem megy el, mert már így is túl van terhelve. 
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Vegyünk fel egy 4 órás könyvtárost, akinek van ilyen végzettsége, vagy pedig elvégzi ezt a 
tanfolyamot. Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye a képviselı-testületnek ? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az a javaslata, hogy a következı ülésen térjünk erre vissza, ha nincs határidıhöz kötve a 
válaszadás. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Azt fogja válaszolni, hogy a képviselı-testület elé terjeszti, aki majd dönt ebben az ügyben. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Kérdése, hogy a Máté Józsefné kap-e külön pénzt a könyvtári tevékenységért ? 
Szegedi Csaba képviselı már 2003 évben kérte, hogy Máté Józsefné készítse el a leltárat, ezt 
azonban még mind a mai napig nem tette meg. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Máté Józsefné kap külön juttatást a könyvtári tevékenységéért. 



 
Lehota Vilmos képviselı: 
Amikor a közmővelıdési rendeletet készítette elı nézegette a törvényt, de a könyvtári ellátásra 
vonatkozó részt nem nagyon nézte át. A nyitva tartással kapcsolatban  nem talált benne semmit. 
Nem érti, hogy miért kell ekkora problémát csinálni belıle, mint amit mi csinálunk.  
Ha az ellenırzés szerint kicsi a könyvtári helyiség, akkor biztosítsanak részünkre pénzt. 
 
Révész György képviselı: 
Az '50-es  '60-as években az iskolában a  pedagógusok több mint fele képesítés nélküli nevelı volt, 
most nincs egy sem. Ez örvendetes tény, szükséges fejlıdés volt. A könyvtár tekintetében is hasonló 
fejlıdésre van kilátás, de hosszabb távon. A megfelelı dokumentumok olyan elıírásokat 
tartalmaznak, aminek a gombai könyvtár nem felel meg.  Egy könyvtáros  munkaidejének a nagy 
része nem a nyitva tartásból, hanem az állomány felmérésébıl, fejlesztésébıl áll. Erre a Máténénak 
ebben a felállásban és munkaidıben semmi esélye nincs. Ha a könyvtárat nem bıvítjük, akkor a 
személyi bıvítés sem szükséges. Amit eddig ellátott, azt ezután is el tudja látni, egy 
alaptanfolyamot azonban elvégezhetne. Egy teljes munkaidıs státuszt ebbe a könyvtárba nevetséges 
lenne biztosítani.  
Elfogadja amit Szegedi Csaba képviselı mond, kérdezzünk meg mást is, esetleg hívjuk meg a 
Máténét is az ülésre.  
Úgy gondolja, hogy ha egyszer lepottyan ide egy többfunkciós épület, akkor nem azt fogjuk 
mondani, hogy könyvtár, hanem forrásközpont.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
İ amikor meghallgatta ezt a jegyzıkönyvet, nem ilyen hangulatban volt. Mi az, hogy nem volt 
2003 évben könyvtár, mi az hogy nincs leltárkönyv, stb.  
A Máténé már több éve végzi ezt a munkát, tudhatta volna, hogy el kell végeznie egy tanfolyamot. 
El kell gondolkodni azon, hogy 2003-ban kérte a leltárat, amit még mind a mai napig nem kapott 
meg. Van-e lényege a Kulturális Bizottság munkájának, a maga részérıl gondolkodik rajta, hogy le 
is mond a tagságról. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint maradjon minden így, ahogyan van. Válaszoljuk meg az ellenırzési 
jegyzıkönyvvel kapcsolatban, hogy igyekezni fogunk javítani a feltételeken, keressük ennek a 
lehetıségét. A Máténét pedig küldjük el tanfolyamra, határozzuk el, hogy el kell végeznie. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
Most is fizetünk egy részmunkaidıs státuszt, csak egy ember kapja meg. 
Ezt kéri megnézni, hogy hogyan van. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a mővelıdési ház vezetıjének kinevezésével kapcsolatban  
érdeklıdött és azt mondták, hogy annak idején a jogszabály lehetıvé tette, hogy mint 
közalkalmazott kerüljön besorolásra, határozatlan idıre. Így most ezzel nem tudunk mit csinálni, 
csak ha ketté választjuk a munkakört és lesz vezetı és külön beosztott. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Az óvoda vezetıjének és az iskola igazgatójának öt éves programot kell elıterjesztenie, ami alapján 
a képviselı-testület kinevezi. A mővelıdési ház vezetıjétıl pedig ezt nem tudjuk számon kérni. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Számon lehet kérni. A  pályáztatással kapcsolatban tájékoztatta a képviselı-testületet a kinevezését 



illetıen. Csak akkor tudjuk az állást megpályáztatni, ha ketté választjuk a manuális és az igazgatói 
munkát.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Bosszantja a dologban, hogy két éve mőködik a Kulturális Bizottság, akinek vannak elképzelései, 
tervei, döntései, de ezt állandóan szabotálja valaki. Ezt szeretné számon kérni. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A számon kérés lehetséges. Elı kell írni a feladatokat és számon kell kérni tıle a végrehajtást. 
 
Kis József polgármester: 
Tóth Sándor javaslatával ért egyet, hogy az ellenırzési jegyzıkönyvet úgy reagáljuk le, hogy 
mindent megteszünk annak érdekében, hogy a feltételeken javítani tudjunk. 
A következı ülésen pedig egy rövid napirendi pontban kérdezzük meg a Máté Józsefnét, hogy miért 
nem akar a továbbképzésre elmenni. Amennyiben erre nem hajlandó, akkor válasszuk ketté a 
könyvtári és mővelıdési tevékenységet. A számon kérést pedig a képviselı-testület megteheti. 
 
Révész György képviselı: 
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat 18 éven keresztül megspórolta a Máté Józsefné vezetıi 
bérpótlékát. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ez nem így van, mert a Máténé megkapta a vezetıi bérpótlékot. 
 
Révész György képviselı: 
A Máténé mint mővelıdési ház igazgató kötelezve volt az adott munkakörének megfelelı iskolai 
végzettség megszerzésére. A könyvtár minden igazgató hátán olyan volt, mint a púp, ha akarta, ha 
nem, csinálnia kellett. 
Számon kell kérni tıle a feladat elvégzését és ha a könyvtári munkáért pénzt kap, akkor el kell 
végeznie a munkát. Leltárat szeretnénk látni, Szervezeti Mőködési Szabályzatot szeretnénk látni. 
 
Tasi Péter képviselı: 
Véleménye szerint zárjuk le most ezt a vitát. 
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Kis József polgármester: 
Tóth Sándor képviselı javaslatának megfelelıen tehát a jegyzı asszony a választ adja meg a 
szakfelügyelet felé. 
Elhangzott az is javaslatként, hogy ezt a témát a következı ülésen önálló napirendi pontként 
tárgyalja meg a képviselı-testület, elıterjesztve a lehetséges alternatívákat. 
A leltár és SZMSZ elkészítésére vonatkozóan is a novemberi ülésen fog dönteni a képviselı-
testület. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a jegyzı asszony Tóth Sándor képviselı javaslatának megfelelıen adja 
meg a választ a szakfelügyelet részére, a következı ülésen pedig önálló napirendi pontként 
kerüljön megtárgyalásra a könyvtár ellátásával kapcsolatos probléma. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a Faluház és Könyvtár alapító okiratának kiegészítésével, az 
kézfenntartással szavazzon. 
 



Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

155/2004. / X. 27. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
          Gomba   Község   Önkormányzati    Képviselı- testülete 
          a Faluház és Könyvtár  Alapító Okiratának  kiegészítését, 
          melyek a 2./ és 8./ pontra vonatkoznak  jóváhagyja. 
 
          Határid ı:   2004. október  27. 
          Felelıs:       Körjegyzı 
 
 
Kis József polgármester: 
A következı elıterjesztés a Melegítı – konyha Alapító Okirata. Ezzel kapcsolatban kéri a 
képviselı-testület véleményét, javaslatát. 
 
Tasi Péter képviselı: 
A hármas és kilences pont ugyanarról szól. 
Véleménye szerint a 9./ pontot úgy kell kijavítani, hogy az intézmény további tevékenysége. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben a képviselı-testületnek kérdése, hozzászólása nincs az alapító okirattal kapcsolatban, 
úgy javasolja azt elfogadásra a 9./ pont azon változtatásával, hogy az intézmény további 
tevékenysége. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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156/2004. / X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba  Község   Önkormányzati   Képviselı- testülete 
            a Melegítı Konyha  Alapító okiratát  
            j ó v á h a g y j a. 
 
            Határid ı:   2004. október  27. 
            Felelıs:       Körjegyzı 
 
 
Maczó Jánosné  körjegyzı: 
Az elmúlt ülésen Szegedi Csaba képviselı kérte a Tetepusztán és a Kölcsey utcában lévı régi 
temetık tulajdoni helyzetének kivizsgálását.  A Tetepuszta-i temetı a Római Katolikus Egyház 
tulajdona, a Kölcsey utcában lévı pedig ugyanúgy, mint a Rákóczi úti temetı az elsı része egyházi, 
a másik rész pedig – ahol a kukorica van – önkormányzati. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha a miénk, akkor rendelkezzünk róla ugyanúgy, mint a felsı részrıl. Azt is le kell keríteni. 
 



Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint amíg valaki mőveli ezt a területet, addig nincs vele gondunk, de ha bekerítjük, 
akkor már nekünk kell a folyamatos rendbetartásáról gondoskodni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Akkor hogyan kerítjük be a temetınket ? 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A terület felett védısáv van, így nem szükséges bekeríteni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ezen a területen nincs temetett halott ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A mi területünkön nincs, ott kukorica van. 
 
Tasi Péter képviselı: 
Véleménye szerint a tetepusztai temetıt bele kellene venni a rendeletünkbe. 
 
Révész György képviselı: 
Kérdése, hogy oda lehet-e temettetni ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Temetni csak arra a helyre lehet, ami temetıként van nyilvánítva. 
 
Révész György képviselı: 
Javasolja, hogy a rendeletünk módosítása elıtt még tájékozódjunk, mert ha beletesszük a 
rendeletünkbe és a katolikus egyházat felszólítjuk a rendbetételre, lehetséges, hogy azt fogják 
mondani, nekik nem kell. Ebben az esetben viszont minek tesszük bele. Esetleg megoldás lehet az 
is, hogy az önkormányzat átveszi a temetıt az egyháztól.  
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Így mindenképpen elıször a Római Katolikus Egyházzal kell felvenni a kapcsolatot a tetepusztai 
temetı ügyében. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselı-testület  állásfoglalását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a tetepusztai temetı ügyében a jegyzı vegye fel a kapcsolatot a Római 
Katolikus Egyházzal. 
 
Maczó Jánosné  körjegyzı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Rózsa  utca végén lévı önkormányzati terület bérelése 
ügyében megkerestük id. Venczel Mihályt, aki korábban is bérelte ezt a területet. id. Venczel 
Mihály úgy nyilatkozott, hogy a továbbiakban nem kívánja bérbe venni a területet, így az új 
kérelmezıvel, Bokros Imrével megköthetjük a szerzıdést. 
A Liliom utcai ingatlanunkkal kapcsolatban mondja, hogy ifj. Venczel Zoltán úgy nyilatkozott, 
hogy a továbbiakban nem béreli a területet. Ha nem tud az önkormányzattal megegyezni a vételárat 
illetıen, akkor ki fogja vágni az abban lévı, általa telepített gyümölcsfákat.  
  
Lehota Vilmos képviselı: 
Nemrégen beszélt Macza Andrással, aki úgy nyilatkozott, hogy el kívánja adni a telkét. Ha ezt 



megvásárolná az önkormányzat és a Pete Ernıné is eladná a területét, akkor egy telek rendezéssel 
meg lehetne ott úgy oldani, hogy egy zsákutca kerüljön kialakításra.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Úgy tudja, hogy a  községrendezési terv alapján 1400 m2 minimális  építési telekméret  van a 
Liliom utcában kikötve. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ezt meg kell nézni a rendezési tervben. 
 
Kis József polgármester: 
A következı ülésre  ezt majd tisztázni fogjuk. 
 
Tóth József képviselı: 
A maga részérıl inkább Venczel Zoltánnak engedne valamennyi összeget az eladási árból és 
véleménye szerint inkább külterületi ingatlanok belterületbe vonásával alakíthatnánk ki telkeket. 
 
Kis József polgármester: 
A belterületi ingatlanokra a következı ülésen fogunk visszatérni. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy egy Kft. a községben több külterületi utat megvásárolt, 
mely korábban az Állami Gazdaság tulajdonát képezte. Az Állami Gazdaság felszámolása 
következtében vásárolta meg ezeket az utakat. 
Ez úgy jutott tudomására, hogy a Kft. részérıl telefonon megkeresték és bejelentkeztek, hogy 
holnap jönni fognak ezzel kapcsolatban. 
Ez az értékesítés nem volt szabályos, mert elsıként az önkormányzatnak kellett volna felajánlani az 
utakat vételre.  
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Kis József polgármester: 
Félbe maradt az iskolaépület 100 éves évfordulójával kapcsolatos javaslat, valamint a játszótér 
kialakítására benyújtható pályázati lehetıség megtárgyalása.  
Javasolja, hogy ez a két témát tárgyaljuk most tovább. 
A 100 éves évfordulóval kapcsolatban kéri a véleményeket. 
 
Révész György képviselı: 
Érdekeltként nem kíván ebben részt venni, de véleménye szerint ha pénzjutalmat biztosít az 
önkormányzat, akkor mindenképpen mérlegelni kell, hogy tudunk-e annyi összeget adni, ami nem 
sértı. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A kiadvány árusításából befolyt összeg hová kerül ? 
 
Révész György képviselı: 
Az önkormányzat számlájára kerül befizetésre, mivel a kiadványt az önkormányzat finanszírozza. 
300 példányt szeretnének eladni.  
Véleménye szerint késın foglalkozik ezzel a testület, mert szombatig már nem tudunk mit kitalálni. 
Javasolja, hogy 300.000.-Ft-os keretösszeget határozzon meg a testület és ebbıl kerüljön valami 
emléktárgy megvásárlásra. A személyeknek adandó pénzjutalmat nem tartja jónak. 
 
Tóth Sándor képviselı: 



Véleménye szerint egy igényesebb emléklapot adjunk át a 28 személynek. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
İ semmiképp nem 28 emléklapot javasol. Miután 100 évrıl van szó, így valamennyi meghívott 
kapjon emléklapot. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint 50-nél nincs több olyan pedagógus, aki még él. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Az kivitelezhetı-e, hogy beszerzünk jó minıségő golyóstollat  és belegravíroztatjuk, hogy 100 év, 
vagy inkább azt, hogy 1904 – 2004.  
 
Kis József polgármester: 
Tehát akkor jó minıségő golyóstoll kerüljön vásárlására, szép tokban és belegravírozva az évszám. 
 
Mint már az elızıekben említette  a Pro Régió pályázatot írt ki játszótér kialakítására. A pályázat 
benyújtásának határideje  2004. november  12. 
Kérdése, hogy megpróbálkozzunk-e a pályázat benyújtásával ? Összeget erre vonatkozóan még nem 
tud mondani. 
 
Tasi Péter képviselı: 
Az Ifjúsági Minisztériumnak komplett játszótér sablonjai voltak. 
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint jelöljük meg a felsı határt. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Miután a községben nincs játszótér, így véleménye szerint akár hitel felvételével is meg kell oldani. 
 
Tóth József képviselı: 
Nem tudja, hogy a Bartók Béla utcaiak mit akarnak , játszóteret, vagy pedig pályát. 
A maga részérıl a pályázat benyújtását nem tudja támogatni, mert nem találja olyan fontosnak. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Véleménye szerint mind a két játszótérre a Bartók Béla utcaira és a Kenyeres-kertire is adjuk be a 
pályázatot. 
Kérdése azonban, hogy ha mind a kettıre benyújtjuk, de csak az egyiket akarjuk megcsinálni, ez 
lehetséges ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az egyik pályázatunkat visszavonhatjuk. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését. Aki azzal ért egyet, hogy csak egy játszótér kialakítására 
nyújtsuk be a pályázatot, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 1 igen szavazattal, 8 ellenvéleménnyel 
elvetette, hogy csak  egy játszótér kialakítására nyújtson be az önkormányzat pályázatot. 
 



Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki azzal ért egyet, hogy két játszótér kialakítására kerüljön pályázat 
benyújtásra, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 4 ellenvéleménnyel az 
alábbi határozatot hozta: 
 

157/2004. /X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
            úgy határozott, hogy a Pro Régióhoz két pályázat 
            kerüljön benyújtásra játszótér kialakítására, melyek 
            a Bartók Béla utcában, valamint a Kenyeres-kertben 
            kerülnek megvalósításra. 
 
            Határid ı:  2004. október  27. 
            Felelıs:      Polgármester 
             
 
Kis József polgármester: 
Révész György képviselı nyújtott be egy határozati javaslatot a költségvetési koncepció 
szerkezetével kapcsolatban.  
Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfenntartással szavazzon. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

158/2004. / X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
 

           Gomba Község Önkormányzati  Képviselı-testülete 
           a költségvetési tervkoncepció szerkezetét az alábbiakban 
           határozza meg: 
 

I. A Polgármesteri Hivatalban, a Körjegyzıségben és az 
önkormányzat intézményeiben tervezett létszámbıvítés, 
vagy leépítés. 

II.  Források: 
1. Helyi adók módosítása, új adók meghatározása, a 
    javasolt adómértékek, valamint az ezekbıl tervezett 
    bevétel. 
2. Szolgáltatási díjak módosítása, az ezekbıl tervezett bevétel. 
3. Bérleti díjak módosítása, az ezekbıl tervezett bevétel. 
4. Forgalomképes vagyon elidegenítése tételesen, a tervezett 
    bevétel. 
5. Hitelfelvétel 



III.  Kiadások 
 1. Beruházások ( tételesen, a beruházási összeggel, költség- 
     vetési éven túlnyúló beruházások esetén évenkénti 
     bontásban. 
 2. Pályázati önrészek. 
 3. Normatíván felüli finanszírozás. 
 4. Település-üzemeltetés ( a kötelezı feladatokon túl ) 
 5. Támogatások  ( a normatív támogatásokat meghaladó esetekben) 
 6.  Általános tartalék 

IV.  A fentiekhez szükséges rendeletek, illetve rendelet módosítások. 
   
            A források és a kiadások között csak 200.000.-Ft-ot meghaladó 
                                  tételek szerepeljenek 100.000 Ft-ra kerekítve. 
 
 
            Határid ı:  2004. október  27. 
            Felelıs:      Körjegyzı 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Csiperkében szeretne megjelentetni egy cikket a  különbözı rendezvényekre  igénybe vehetı 
helyiségekrıl. 
A Faluház vonatkozásában már meg van az összeg, a testület korábbi döntése értelmében 10.000.-
Ft. A Melegítı-konyha és a Civil Szervezetek Háza vonatkozásában azonban még nincs 
meghatározva. Ezzel kapcsolatban kéri a képviselı-testület véleményét, javaslatát. 
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Révész György képviselı: 
Véleménye szerint a Melegítı-konyhát hagyjuk ki ebbıl, ne adjuk ki rendezvényekre. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Meg lehetne határozni, hogy személyzettel együtt adjuk ki és milyen alkalomra. 
 
Révész György képviselı: 
15.000.-Ft összegő bérleti díjat javasol, plusz a személyzet bére. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A Faluház vonatkozásában 10.000.-Ft/24 óra díjat javasol, a Civil Szerveztek Háza vonatkozásában 
pedig 5.000.-Ft/24 óra díjat. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a bérleti díjak megállapításával kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 
 

20/2004. / X. 27. / sz.  r e n d e l e t e  
 

az önkormányzati  helyiségek  bérleti díjának  megállapítására. 



 
 
 

1.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı   
       helyiségek különbözı családi és egyéb  rendezvények megtartásához történı bérbeadására    
       vonatkozóan a bérleti díjak összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
        a./        A Melegítı-konyha / Gomba, Rákóczi út 4./ bérleti díja  
                    alkalmanként  15.000.-Ft + az ott dolgozó személyzet munkadíja. 
                    
                    A Melegítı-konyha csak a személyzettel együtt vehetı bérbe. 
 
         
        b./       A Faluház   / Gomba, Petıfi u. 11./ bérleti díja 
                    alkalmanként                  10.000.-Ft/ 24 óra. 
 
        c./       A Civil Szervezetek Háza / Gomba, Kossuth tér 4/a./ bérleti díja 
                   alkalmanként                 5.000.-Ft/ 24 óra. 
 
 
2.§. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
       Kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy milyen szempontok alapján került a tájékoztató megkérése a mai ülésre az 
alapítványok és civil szervezetek vonatkozásában ? 
Ezt azért kérdezi, mert İ még tavaly kiosztott egy névsort, amelyben a községben mőködı összes 
alapítvány és civil szervezet szerepel. Az anyag bekérése nem ez alapján történt. 
Javasolja, hogy a jövıben ez alapján kerüljön bekérésre a tájékoztató. 
 
Révész György képviselı: 
Legközelebb el kell döntenie a testületnek, hogy kitıl kérjünk be tájékoztatót. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy a községben kihelyezésre kerülı hulladékgyőjtı edényekkel mi van ? 
 
Kis József polgármester: 
A fa egy része megvan. Több bádogost is megkeresett, de annyi munkájuk van, hogy nem vállalták 
el. Beszélt Kristály Endrével is, aki megígérte, hogy be fogja adni az árajánlatát. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Faluház melletti területtel kapcsolatban mire jutottunk ? 
 
Kis József polgármester: 
Korábban már  tájékoztatta a képviselı-testületet arról, hogy a területet bérbe lehet venni, de miután 
a téli hónapokban nincs rá szükségünk, így nem is szorgalmazta ezt az ügyet. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Fel kell ajánlani a tulajdonosnak, hogy kitisztítjuk a területet és csak ezt követıen beszéljünk majd 



a bérleti díjról. 
 
Kis József polgármester: 
Fel lehetne ajánlani 10.000.-Ft összegő bérleti díjat a tulajdonosnak és azt, hogy folyamatosan 
rendben tartjuk.  A következı ülésen meg fogja mondani, hogy sikerült-e megegyezni a 
tulajdonossal. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy a Faluháznál a kerítés elbontásáért fizettünk-e ? 
 
Kis József polgármester: 
Az elbontásért nem fizettünk. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A kisszurdikban történı fakivágás ügyében a felelısségre vonás megtörtént – e ? 
A szánkópályát is meg kellene már  csináltatni. 
 
Kis József polgármester: 
A kisszurdik tereprendezésének nincs akadálya. 
 
Maczó Jánosné  körjegyzı: 
A fakivágással kapcsolatban mondja, hogy Molnár Józseffel szemben szabálysértési eljárást  
folytattunk le és ki kellett fizetnie a pótlásra vásárolt fák árát. 
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Erdélyi Zsolt képviselı: 
A szüreti felvonulás és bál jól sikerült. Arra kéri a testületet és a vezetıket, hogy a jövıben ilyen 
dolgokkal ne foglalkozzunk.  
Visszajöttek olyan információk, hogy az üllıi Családsegítıben azt terjesztik, hogy azért megyünk át 
Monorhoz, mert ott fideszes a vezetı. 
 
Kis József polgármester: 
Azt nem lehet ellenırizni, hogy ki mit mond, de nem hiszi, hogy a képviselıktıl,  vagy a hivatal 
dolgozóitól kimegy valami. 
 
Révész György képviselı: 
A bényei alpolgármester asszony nehezményezte, hogy a kiválásról nem értesítettük a bényei 
Önkormányzatot. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Kérdése, hogy a Dózsa György köz útalap készítésével kapcsolatban el van-e  varrva minden szál, 
ki fog-e maradni ? Ezt azért kérdezi, mert a testületi ülés óta elment megnézni az utat és valóban 
nagyon nagy ott a sár. 
 
Kis József polgármester: 
Ha az alkudozás úgy sikerül, hogy a községközpont rendbetétele és az útalap készítés, akkor meg 
fogjuk csináltatni, de ha nem akkor az alapkövezés elmarad.   
  
Miután a képviselı-testület elhatározása, hogy a mai ülés 22 h-kor kerüljön bezárásra, ezért 
javasolja, hogy térjünk rá a Tóth József által beadott önálló napirendi pont megtárgyalására. 
 



Tekintettel arra, hogy a napirendi pont javaslat személyi ügyet érint, így zárt ülést rendel el, a 
nyilvános ülést 21,30 h-kor bezárta. 
 
 
G o m b a , 2004. november  9. 
 
 
 
      Kis  József                         Maczó  Jánosné 
               polgármester                            körjegyzı 

 
 
 

 
               Révész György                     Tóth  Sándor 
             jegyzıkönyv  hitelesítık 

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
          
  


