
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült  Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének  2004. december 15.-én 15 órai 
kezdettel megtartott  n y i l v á n o s   ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Kis  József    polgármester 
    Tasi Kálmán     alpolgármester 
    Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
    Lehota Vilmos, Révész György, 
    Szegedi Csaba, Tasi Péter, 
    Tóth Sándor, Dr.Zimonyi Károly       képviselık 
 
     Maczó  Jánosné     körjegyzı 
 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
 
     Szádváriné Fekete Márta  Gomba Község Díszpolgára, 
     Kéri Sándorné,Takács Endre KÖVÁL Rt. képviselıi 
     Ledniczki Tibor   vállalkozó, 
     Kiss Tibor, Szabó Gyula  Sza.Ki Bt. képviselıi 
 
 
Kis József  polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Szádváriné Fekete Mártát Gomba Község 
Díszpolgárát, Maczó Jánosné  körjegyzıt, az ülést megnyitja.  
Megállapítja, hogy jelenleg 7 képviselı jelen van, így az ülés határozat képes. Tasi Péter képviselı 
jelezte, hogy csak késıbb tud csatlakozni a munkánkhoz, Szegedi Csaba képviselı is valószínő 
hamarosan megérkezik. 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendi pontok elfogadását az ülés anyagául, 
amennyiben a képviselıknek nincs más napirendi pont javaslatuk. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N A P I R E N D  
 

T Á R G Y:          E L İ A D Ó: 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói,    Polgármester, 
     kérdések, felvetések.       Alpolgármester, 
          Bizottságok elnökei, 
          Képviselık 
 
2./ KÖVÁL Rt. tájékoztatója a község ivóvíz és csatorna    KÖVÁL Rt. Vezetıje 
     szolgáltatásáról, a 2004. évi fejlesztések, felújítások végre- 
     hajtásáról.  
     2005. évi mőködés elıkészítése, víz és csatornadíj megállapítása. 
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3./ Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladataival kapcsolatos 
     szerzıdések, megállapodások átvilágításáról szóló tájékoztató.       Pénzügyi Bizottság 
 
– Étkeztetéssel kapcsolatos árajánlat megtárgyalása        Körjegyzı 
– Szemétszállítással kapcsolatos árajánlat megtárgyalása. 

 
4./ Körjegyzıség munkájáról szóló tájékoztató megtárgyalása.       Körjegyzı 
 
5./ Lakások bérleti díjára vonatkozó rendelet megalkotása.        Körjegyzı 
 
6./ 2005 évi munkaterv-tervezet megtárgyalása, elfogadása.      Polgármester 
 
7./  E g y é b   ügyek. 
 
 
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   
e l f o g a d t a. 
 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések, felvetések. 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a testületet, hogy bár még hivatalos értesítést nem kaptunk, de az Óvoda és a Civil 
Szervezetek Házára benyújtott pályázatunk eredményes volt. Az óvodára 25.341.000.-Ft támogatást 
kapunk, Civil Szervezetek Házának kialakítására pedig 4.248.000.-Ft-ot. Mint már említette erre 
vonatkozóan a hivatalos értesítés még nem érkezett meg, de a Pro Régió honlapján már fent van. 
Ezzel a 2005 évi elképzeléseink már lényegesen jobb pozícióba kerülnek, mint azt a  koncepció 
tárgyalásakor képzeltük.  Az óvodához elhatározott összeg elég lesz a beruházás megvalósításához. 
A Civil Szervezetek Háza kialakítására 7.500.000.-Ft-os összeggel pályáztunk, de itt nem tudták 
megadni a 90 %-os támogatást, csak 4.248.000.-Ft-ot kaptunk.  Az épületen a  tetıt is rendbe fogjuk 
tetetni, így egy kívül-belül felújított épület lesz. 
Az óvoda építése nagyon jó ütemben halad. A tartószerkezet elkészült, a hıszigetelı felragasztását 
is elkezdték. A tetıfedéssel ebben az évben be is fejezik a munkálatokat és jövıre fogják folytatni. 
Szintén az óvoda építéssel kapcsolatban mondja, hogy a Jövı Ház pályázaton nyert termékekkel 
voltak problémák, mivel nem olyan anyagokat nyertünk, ami ehhez az épülethez felhasználható. 
Sikerült azonban külsı vakoló anyagot kapni a nyert termékek helyett. A 300 m2-re való vakoló 
anyagot azonban csak úgy kaptuk meg, hogy a másik 300 m2-t is meg kellett, hogy rendelje a 
kivitelezı. A kivitelezı vállalta a plusz rendelést, azt mondta, hogy máshol fel tudja majd használni. 
Nyertünk 10 doboz beltéri falfestéket is, ezt azonban  Tiszaújvárosból kellett volna elhozni. Az 
értékét tekintve a kivitelezı úgy nyilatkozott, hogy nem éri meg ilyen messzirıl elhozni az anyagot, 
inkább biztosítja a festéket és nem számolja fel. 
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    / Szegedi Csaba képviselı idıközben  megérkezett az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 8- 
       ra változott/ 
 
Kis József polgármester: 
A patakmeder kotrási munkákkal kapcsolatban tájékoztatja a képviselıket, hogy a Kutya-laposi 
csatornánál kezdték meg a munkákat. A patak partján csak a szükséges fák kivágása történt és 
történik meg. A kivágott fákat a hivatal udvarára szállítják be. Itt szeretné felhívni a szociális 
bizottság figyelmét arra, hogy a tüzelési segélyeknél természetbeni támogatásként innen 
biztosítható a tőzifa a rászorulók részére. 
Voltak és lesznek is még lakossági reklamációk a patakmeder kotrással kapcsolatban. Ez elsısorban 
a kivágott fák miatt történik, mert a patak partján lévı ingatlantulajdonosok úgy gondolják, hogy ha 
a patakkal kapcsolatban valamilyen munkálatot el kell végezni, akkor az az önkormányzat feladata, 
de a kivágott fákat viszont İk szeretnék megkapni. A problémákat eddig sikerrel tudta kezelni a 
kivitelezı, igyekszik minden állampolgári észrevételt tolerálni. 
A Liliom utcában a Bokrosék elıtt a lámpatest felszerelése megtörtént. 
A Penta a kátyúzási munkákat az önkormányzati területen 1700 m2-es nagyságrendben befejezte. 
Függetlenül attól, hogy nem szerepel a számlában a Szegfő, Ibolya utca, az alapkészítést 
elvégezték, de ennek kifizetése csak jövıre fog megtörténni, mert már most hiba merült fel. 
Esetleg erre a jövı évben pályázni is tudunk. Nem fogjuk azonban hagyni, hogy az Ibolya utca ilyen 
állapotban kezdje és fejezze be a telet, mint ahogy itt hagyták. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy a patakból kikerülı iszap hová kerül ? 
 
Kis József polgármester: 
Egyelıre a hivatal mögötti lenti részen kerül depózásra, mert töltıanyagnak jó lesz a Kenyeres-kerti 
elképzelésekhez. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Úgy látta, hogy a Faluháznál még mindig nem kerültek befejezésre a hiányzó munkálatok, így a 
fakivágás, a csatorna és a betonozás.  
 
Kis József polgármester: 
Információi szerint a mai napon elkészült, de ha nem akkor holnap meg fogják csinálni. 
A Faluháznál a gáz átvétele megtörtént, így a csöveket is be tudják már festeni, a megrepedt 
burkolólapokat is felszedik és kijavítják, minden hiányosságot pótolni fognak.A betonozás már 
megtörtént.  
A raktár helyiség főtésével kapcsolatban mondja, hogy a gázmővek nem engedélyezi a konvektoros 
megoldást. Mást főtıberendezést ajánlottak, azonban ez sokkal drágább, mint a hagyományos 
konvektor. 
A kivitelezı azt mondta, hogy a felszerelni kívánt konvektort át fogja venni, mert fel tudja 
használni máshol. 
 
Lehota Vilmos képviselı, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság munkájával kapcsolatban majd az átvilágítási napirendi pont tárgyalása során 
fog beszámolni.  
Kérdése  a Civil Szervezetek Háza vonatkozásában, hogy ez már a végleges állapot ? 
Az eredeti árajánlatba a tetıszerkezet felújítása is benne van ? 
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Kis József polgármester: 
Csak a pályázatban szerepel úgy, hogy a tetıszerkezet szükség szerinti javítása. Az utcafronton a 
cserép cseréje is, az udvari részen pedig az utcafrontról leszedett jó cserepek felhasználása. 
A pályázati anyagban a csatorna teljes cseréje is benne van, így ez is kicserélésre kerül.  
A belsı munkák elkészültek, kivétel a csıfestés. A főtés azonban megy a vállalkozó költségére. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Véleménye szerint a Hajas úrnak sok munkát adott az önkormányzat, mi a garancia arra, hogy 
ezeket el is tudja végezni határidıre ? 
A Civil Szervezetek Házában lerakott kı véleménye szerint IV. osztályú, nem pedig III. osztályú. 
Úgy érzi, hogy mintha túlságosan sokat vállalna a kivitelezı és nem tudja teljesíteni. 
A Faluházban még mindig bőz van az udvaron. 
 
Kis József polgármester: 
A bőz nem az épületbıl, hanem az aknából jön. A Tolnai úr azt mondta, hogy belül az épületben a 
kéménynek volt olyan szaga, ki fog majd szellızni, meg is szőnt már a bőz. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A közmő áthelyezések az óvodánál hogyan állnak ? 
 
Kis József polgármester: 
A kivitelezı tudomásul vette, hogy ezeknek a költségét neki kell állnia. 
Ebben viszont a tervezı figyelmetlensége is benne van. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A patak partról kiszedett és a hivatal udvarára szállított fák ırzésérıl gondoskodni kellene, mert 
könnyen ellophatják.  Véleménye szerint kellene szólni a polgárıröknek, hogy figyeljenek erre. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A szociális bizottsági ülésen elhangzott, hogy ha jönnek még decemberben tüzelési támogatási 
kérelmek, akkor lehetne adni fát a hivatal udvaráról. Személyenként 5 q fára gondoltak. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Civil Szervezetek Házába lerakott kı miért olyan tarka ? 
 
Kis József polgármester: 
Tanúja volt, hogy le volt rakva egy kupacba a járólap, egyforma dobozba, mégis más színő. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Vannak olyan vélemények, hogy ezt a járólapot nem lett volna szabad lerakni. Otthon sem tetettük 
volna le, vagy pedig  felszedettük volna. 
 
Kis József polgármester: 
Le fog ülni a Hajas úrral és megbeszélik, hogy mit lehetne ezzel csinálni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Hajasékkal kapcsolatban mondja, hogy a Faluházban sem készült még el minden. Dolgoztak a 
Civil Szervezetek Házában, a parókián is. Véleménye szerint túl sokat vállalnak. Nehezen tudná 
elképzelni, hogy a következı pályázatnál kivitelezıként támogatná ıket. 
 
 

5 
 

A Civil Szervezetek Házával kapcsolatban mondja, hogy véleménye szerint szélfogót kellene a 



bejárat elé tenni, ha nem is ajtót, akkor legalább egy nehéz függönyt, mert nagyon hamar kimegy a 
meleg. Szerinte a bejárati ajtó sem felel meg ennek a célnak, inkább beltéri ajtó, mint külsı. 
Kellene legalább egy rács is, ha már beugrót csináltak, hogy legalább a közfala védve legyen.  
A kátyúzási munkák során ledeponált anyag mikor kerül el, most, vagy csak tavasszal ? 
A Gyıriéknél kiszedett lejárattól is el kell vinni.  
Jelenleg nincs polgárır szolgálat,  mert nincs helyiségük. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Tóth Józseffel a Polgárır Egyesület vezetıjével megbeszélte, hogy a Somogyi Tibor megengedi, 
hogy a nagyszobába betehetik a polgárırök a dolgaikat. Azt mondta Tóth József, hogy azt a pár 
dolgot, amire a polgárıröknek a szolgálathoz szükségük van hazaviszi és onnan felvehetik. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Az elnökség összeült és mivel nem tudták a felszerelések elhelyezését megoldani, így 
felfüggesztették a szolgálatot.  
 
Kis József polgármester: 
Ha nem mőködik a szolgálat, az nem azért történik, mert nincs egy stabil helyiség. Véleménye 
szerint ez nem befolyásolhatja azt, hogy kimenjenek a polgárırök szolgálatba. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A temetıvel kapcsolatban megjelent a Csiperke újságban egy cikk, véleménye szerint errıl a 
képviselı-testületnek is tárgyalnia kellene. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Az urnák elhelyezésével kapcsolatban is tárgyalni kell. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A melegítı-konyha felett lakást most nézte meg. Az ablakokon csak egy vékony réteg festék van, 
így nem lesz idıtálló. Ugyanez a helyzet a redınyökkel is. Az épület nyílászárói is rossz állapotban 
vannak, a fürdıszobáról nem is beszélve, így elég sok munkát kell ott végezni. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Azt is el kell mondani, hogy a rendır ilyen rossz állapotban hagyta itt a lakást, több száz ezer 
forintos kárt okozott nekünk. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A rendeletünkben is módosításra lesz szükség, mivel a melegítı-konyha feletti lakás már nem 
közösségi házként, hanem lakásként fog funkcionálni. 
 
2./ KÖVÁL Rt. tájékoztatója a község ivóvíz és csatorna szolgáltatásáról, a 2004. évi   
     fejlesztések, felújítások végrehajtásáról.  
     2005 évi mőködés elıkészítése, víz és csatornadíj megállapítása. 
 
 
Kis József polgármester: 
Köszönti az ülésen a KÖVÁL Rt. képviseletében megjelent Kéri Sándorné fıkönyvelıt és Takács 
Endre Elnök-Igazgatót. A képviselı-testület az írásos elıterjesztést idıben kézhez kapta. 
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Kéri a képviselı-testület  kérdéseit, hozzászólásait a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 



 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Idén az év nagy részében az ivóvíz nem felelt meg az elıírásoknak, nem volt iható. Kérdése, hogy 
ez mitıl volt ? December elején lakossági bejelentés is érkezett ezzel kapcsolatban, amelyet 
továbbítottunk a KÖVÁL Rt. felé.  
Évek óta arról beszélünk, hogy kellene egy tisztító berendezés. Gomba és Bénye községek 
képviselı-testületei már határoztak is arról, hogy adnak ehhez hozzájárulást, de mégsem került ez 
megvalósításra. Kérdése, hogy mikor jutunk el oda, hogy ez megvalósuljon ? 
 
Takács Endre a KÖVÁL Rt. Elnök-Igazgatója: 
İk érzik a legjobban, hogy a víz minıségével baj van. Igyekeznek mindent megtenni annak 
érdekében, hogy javulás következzen be, de az öblítésen kívül más lehetıség jelenleg nem áll 
rendelkezésükre.  
A KÖVÁL Rt. már 4 éve elkészíttette a tervet erre vonatkozóan és ez évben már két fordulót 
futottak a monori Önkormányzatnál ez ügyben. Elhozta azt a két testületi határozatot, ami ez 
ügyben született. Az egyikben az szerepel, hogy a képviselı-testület munkacsoportot hoz létre a kút 
tisztításának megoldása érdekében, a másik határozat pedig arról szól, hogy kik a munkacsoport 
tagjai. Ez a munkacsoport megkezdte az elıkészítést a KÖVÁL Rt. által elkészíttetett és kifizetett  
terv alapján. Sajnos vannak azonban, akik pesszimistán ítélik meg, hogy úgysem fogunk nyerni a 
pályázaton.  
A KÖVÁL Rt. részérıl szeretnék, ha legalább egy engedélyeztetett terv már rendelkezésre állna a 
jövı év elején, mert e nélkül a pályázat benyújtása nem lehetséges. Pályázni viszont majd az 
önkormányzatoknak kell. A munkacsoport  most ezen dolgozik. A fejlesztési tervükben 2,5 Mft-ot 
beterveztek a terv engedélyezésének költségére.  
Pályázattal azonban mindenképpen próbálkozni kell, mivel a beruházás költsége 80-100.000.-Ft 
lenne.  
A tisztítás feltételeit is ki kell fejleszteni, mert most csak az öblítéses módszer van. A 
vasmangántalanítót kellene mindenképpen megoldani.   Ha valamilyen gond van a víz minıségével, 
akkor jelezzék feléjük, mert az öblítést meg tudják csinálni. 
 
Kis József polgármester: 
Gomba község vonatkozásában szükséges hozzájárulás összegérıl mindenképpen tudnunk kellene a 
2005 évi költségvetésünk tárgyalásakor, mert év közben nem lesz lehetıségünk arra, hogy e célra 
átcsoportosítsunk pénzt. 
 
Takács Endre a KÖVÁL Rt. Elnök-Igazgatója: 
Fogja mondani a bizottságnak, hogy a fontosabb jelentıségő megbeszélésekre Gomba és Bénye 
községek polgármestereit is hívják majd meg. 
Úgy gondolja, hogy a pályázat csak félév körül kerül kiírásra, így ebbıl a jövı évben nyertes 
pályázat nem lesz. Jövı évben azonban már meg lehet tudni pontosan, hogy mennyi önrészt kell 
majd biztosítani. 
 
Kéri Sándorné  a KÖVÁL Rt. fıkönyvelıje: 
Sajnos állami  támogatás nélkül nem lehetséges a fejlesztés végrehajtása, mert sem a lakosság, sem 
pedig az önkormányzatok nem tudnak ennyi összeget  biztosítani. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
Mostanában történt, hogy a telepen 1.200.000.-Ft-ért fúrtak egy kutat. Azt viszont nem tudja, hogy 



milyen a víz minısége. Kérdése, hogy érdemes-e azon törni a fejünket, hogy egy saját kutat 
fúrassunk ? Nem tudja, hogy milyen nagyságrendbe kerülne ez, illetve sikerülhetne-e itt jó 
minıségő vizet találni. 
 
Takács Endre a KÖVÁL Rt. Elnök-Igazgatója: 
Úgy tudja, hogy ez a terület rossz minıségő ivóvíz szempontjából. Egy szakértıtıl kellene 
megkérdezni, hogy milyen adottság, milyen vízadó réteg van ezen a területen. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
10-15.000.000.-Ft-ba kerülne tehát egy kút, két kutat  40-50.000.000.-Ft-ért lehetne fúratni. 
 
Takács Endre a KÖVÁL Rt. Elnök-Igazgatója: 
Állami támogatást viszont csak  ívóvízzel ellátatlan területre adnak. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Több lakos is panaszkodik, hogy  a vízvezeték végén lévı helyeken megül a szennyezıdés és ilyen 
vizet kell inniuk. Ilyen pld.  az Akácfasor utca , valamint a Rákóczi út vége. 
 
Takács Endre a KÖVÁL Rt. Elnök-Igazgatója: 
A vezetékbe idınként bepang a víz, de ezeken a helyeken szokták az öblítéseket elvégezni. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Érdeklıdött idısebb emberektıl a községben és azt mondták, hogy Gombán  a Kemecsében van 
olyan vízadó réteg, ahol jó minıségő vizet lehetne találni. Gombán itt van egyedül ilyen hely. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Megköszöni a KÖVÁL Rt. vezetıjének a szennyvíztelep látogatásakor adott információ áradatot és 
idegen vezetést.  
Kérdése, hogy a szennyvíztelepen még mindig próbaüzem folyik ? 
 
Takács Endre a KÖVÁL Rt. Elnök-Igazgatója: 
A próbaüzem akkor zárul le, amikor a szolgáltató az üzemeltetési engedélyt megkapja. Ezt azonban 
még mind a mai napig nem kapták meg annak ellenére, hogy kétszer felszólították a kivitelezıt. 
Amíg az üzemre nincs meg az engedély, addig a hálózatra sem kapják meg az üzemeltetési 
engedélyt. 
A telepet átvették, ık az üzemeltetık, de nincs a kezükben olyan eszköz, hogy a fıvállalkozót 
kötelezzék ezen hiányosság pótlására. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Kérdése, hogy a nyárfásra van-e már másik terület ? 
A gombai önkormányzat ráhatással próbált élni a csatorna bekötések vonatkozásában. Kérdése, 
hogy van-e már javulás e téren ? 
 
Takács Endre a KÖVÁL Rt. Elnök-Igazgatója: 
A nyárfás területtel kapcsolatban mondja, hogy elvi téren van ez a dolog, a péteri polgármester azt 
mondta, hogy már ki is van nézve a terület, amely megfelelne e célra. 
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A tervet akkor lehet elkészíttetni a nyárfásra, ha már meg lesz a terület.  
A mostani telepre szigorú norma van elıírva, ha ezt nem tudják tartani, akkor bírságot szabnak ki 
részükre. Vízterhelési díjat is kell fizetniük, mert csak az nem fizet, aki desztilált  vizet enged ki a 



teleprıl. Ha a nyárfás megvalósulna, akkor patak tiszta vizet tudnának produkálni. 
 
Kis József polgármester: 
A nyárfás megvalósulása azon múlik, hogy a tulajdonos eladja azt a területet, amely megfelelı 
lenne e célra.  
 
Kéri Sándorné a KÖVÁL Rt. f ıkönyvelıje: 
Gomba községben javult a rákötési arány, most is kérik folyamatosan a bekötéseket. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Kérdése, hogy a locsolási kedvezménnyel milyen arányban élnek ? Ha többen kérnék ezt a 
kedvezményt, akkor az mennyiben változtatná meg azt a kalkulációt, amit készítettek ? 
Úgy tudja, hogy nincs ellenırzés e téren, hogy jogosan kérik-e ezt a kedvezményt, vagy pedig nem. 
Van aki kéri, de nem jogosult és van aki jogosult lenne, de nem kéri. 
 
Takács Endre a KÖVÁL Rt. Elnök-Igazgatója: 
Minden locsolási kedvezményt kérınek nyilatkoznia kell , hogy semmilyen más lehetısége nincs a 
locsolásra, csak a vezetékes víz és amennyiben változás következik be, úgy azt jeleznie kell a 
KÖVÁL Rt. felé.  Minden településen 20 % -os locsolási kedvezményt adnak. 
 
Kéri Sándorné a KÖVÁL Rt. f ıkönyvelıje: 
A csatorna rákötési kérelmeknél is nyilatkoznia kell a kérelmezınek, hogy milyen vízellátási 
rendszere van. Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy van saját vízellátási rendszere is, akkor neki nem 
adják meg a locsolási kedvezményt. 
Véleménye szerint 10 %-ot kellene biztosítani locsolásra és így azok a személyek, akik állattartással 
foglalkoznak télen is igénybe tudnák ezt a kedvezményt venni. 
A lakosság 50 %-a kéri ezt a locsolási kedvezményt és nem hiszi, hogy az emberek 50 %-a nem 
mond igazat a nyilatkozat kitöltésekor. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a testületnek az ívóvíz és csatorna szolgáltatással 
kapcsolatos tájékoztatókhoz, úgy javasolja azokat elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az  
az ívóvíz és csatorna szolgáltatásról szóló tájékoztatókat  e l f o g a d t a . 
 
Kis József polgármester: 
Most pedig térjünk rá a 2005. évi vízdíj javaslat tárgyalására. Két lehetıség közül választhat a 
képviselı-testület. Az 1-es díjjavaslat szerint az alapdíj összege is változik és 148.-Ft/m3 lenne a 
vízdíj összege,  a 2-es díjjavaslat szerint viszont az alapdíj összege változatlan marad és 150.-Ft/m3 
a vízdíj összege. A vízdíjak összege az Áfa összegét nem tartalmazzák. 
 
Kéri a képviselı-testület döntését a 2005. évi vízdíj megállapításával kapcsolatban. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel, 1 
tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 



 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének  

 
26/2004. /XII.15. / sz.  r e n d e l e t e  

 
a 2005 évi vízdíj  megállapításáról. 

 
 

1.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  2005. január 1-tıl Gomba Község  
        vonatkozásában a 
 
    az alapdíjat  

– 13 mm átmérıig  240.-Ft/hó 
– 13-25 mm átmérıig         515.-Ft/hó 
– 25 mm átmérı felett        740.-Ft/hó 

       összegben állapítja meg. 
 
2.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2005. március 1-tıl Gomba Község 
       vonatkozásában  a vízdíj összegét   148.-Ft/m3  összegben állapítja meg. 
 
       A megállapított vízdíjat a mindenkori  Áfa  terheli. 
 
3.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  2005. március 1-tıl Gomba Község 
       vonatkozásában a közkúthasználati díjat azon ingatlanokra, ahol a vízbekötés nem 
       történt meg, személyenként 30 l/fı/nap mennyiségben határozza meg  179.-Ft/m3 áron. 
 
        A megállapított vízdíjat a mindenkori  Áfa.  terheli. 
 
4.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  2005. január 1-tıl Gomba Község 
       vonatkozásában az átalányfogyasztásként számlázandó vízdíjak esetében – a 2/1995./I. 31./ 
       KHVM. sz. rendeletben rögzített átalánymennyiség alkalmazásával – a fizetendı díjat 
       179.-Ft/m3   egységárban határozza meg. 
 
       A megállapított vízdíjat a mindenkori Áfa. terheli. 
 
5.§. Ezen önkormányzati rendelet 2005. január 1-én lép hatályba, egyidejőleg a 21/2003./XII.18./ 
       sz. Ök. rendelet hatályát veszti. 
       A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 
Kis József polgármester: 
A csatornadíj vonatkozásában csak egy díjjavaslat került a képviselı-testület elé.  A 
szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat 1 m3-re esı együttes költsége 231.-Ft/m3, várható 
vízterhelési díj 7.-Ft/m3, összesen:  238.-Ft/m3. 
Aki a 2005 évre a 238.-Ft/m3 összegő csatornadíj összegével egyetért, mely az Áfát nem 
tartalmazza, az kézfenntartással szavazzon. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének  
 

27/2004. /XII. 15./ sz.  r e n d e l e t e  



 
a  csatornahasználat díjáról szóló 

 
10/2002./ XI.27./ sz.  rendelet módosításáról. 

 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a csatornahasználat díjáról szóló 10/2002.  
/XI.27./ sz. rendeletének 1. §. /1/ bekezdését – a rendelet további részének változatlanul hagyása 
mellett – az alábbiak szerint módosítja. 
 

1.§. 
 
 

A rendelet 1.§. /1/ bekezdése helybe az alábbi rendelkezés lép: 
 
     1.§. /1/   A közcsatorna használati díja:   238.-Ft/m3  
 
 

2.§. 
 

Ezen önkormányzati rendelet 2005. január 1-vel lép hatályba, mely hatályba lépéssel egyidejőleg a 
22/2003. /XII.17./ sz. Ök. rendelet hatályát  veszti. 
A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
Takács Endre a KÖVÁL Rt. Elnök-Igazgatója: 
A 2005 évi fejlesztésekkel kapcsolatban mondja, hogy mindhárom települést érintené a 
vasmangántalanító, ezzel párhuzamosan a csıhálózat tisztító, mely 2.000.000.-Ft-ba kerülne. 
 ezen kívül Gomba községben – mivel a település egy részén nem megfelelı a víznyomás – 
nyomásfokozóra is szükség lenne.  2,5 Mft lenne a beruházási költség, a KÖVÁL Rt. végezné el a 
munkát. 
Ezt a költségvetés tárgyalása elıtt ki fogják dolgozni és elküldik az önkormányzatnak. 
Igyekezni fognak, hogy amit lehet saját forrásból elvégezzenek. Az anyagba be fogják állítani,amit 
a KÖVÁL Rt. saját forrásból el tud végezni. 
A csatorna szolgáltatás terén lényegesen több iszap képzıdik, ezzel kapcsolatban az átmeneti tározó 
bıvítését  már megoldották, de a jövı évre húzódik át a telepi iszap elhelyezésének megoldása. 
Itt is igyekezni fognak saját költséget hozzá tenni, de a Gomba településre esı részt az 
önkormányzatnak elviekben biztosítani kellene. Ebben kér elvi hozzájárulást a képviselı-testülettıl. 
 
Kis József polgármester: 
Két állásfoglalást kell tehát a képviselı-testületnek hoznia.  
Az egyik, hogy a képviselı-testület kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy a szennyvíztisztítónál 
jelentkezı beruházásokhoz a  Gomba községre esı részt biztosítja. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a szennyvíztisztító telepen jelentkezı fejlesztések  megvalósítása 
érdekében  a Gomba községre esı hozzájárulást a 2005 évi költségvetésében biztosítani fogja. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Szeretné kérni, hogy a jövı évi tájékoztatónál kerüljenek megbontásra azok a  költségek,amelyet a 
nyereségbıl finanszíroznak. 
 



Takács Endre az KÖVÁL Rt. Elnök-Igazgatója: 
A fejlesztésekkel kapcsolatban mondja, hogy az a gyakorlat, amit most folytatnak a két kis település 
vonatkozásában kedvezıbb, de természetesen ha olyan gond van, ami helyi szintő, akkor azt annak 
a településnek kell fizetni, ahol megvalósul. 
 
Kéri Sándorné a KÖVÁL Rt. f ıkönyvelıje: 
A településenkénti bontást a jövı évben meg fogják csinálni. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a biztonságos ivóvíz szolgáltatás 
érdekében a KÖVÁL Rt.  a szükséges beruházásokat készítse elı úgy, hogy  azok Gomba községre 
vonatkozó összegét a képviselı-testület a 2005 évi költségvetésében szerepeltetni tudja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy kéri a KÖVÁL Rt-t, hogy a biztonságos ivóvíz szolgáltatás érdekében a 
2005 évi beruházásokat készítse elı és a Gomba községre vonatkozó költségeket  mielıbb 
terjessze a képviselı-testület elé annak érdekében, hogy azt a jövı évi költségvetésében már 
szerepeltetni tudja. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Kérje fel az önkormányzat a gesztor önkormányzatot arra vonatkozóan, hogy az ivóvíz 
minıségének javítása érdekében a szükséges terv kerüljön elkészítésre és amennyiben lehetıség 
nyílik pályázat benyújtására , úgy erre vonatkozóan a pályázat kerüljön benyújtásra. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását e vonatkozásban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy felkéri  Monor Város Önkormányzatát, mint gesztort, hogy az ivóvíz 
minıségének javítása érdekében a szükséges terv mielıbb kerüljön elkészítésre és 
amennyiben lehetıség  pályázat benyújtására, úgy a pályázati lehetıséggel éljen a gesztor 
önkormányzat , annak érdekében, hogy a víz minısége mielıbb elfogadható legyen.  
 
Kis József polgármester: 
2004 évben a KÖVÁL Rt. által fizetendı csatorna hálózat használati díjat, mely 10.-Ft/m3 volt, az 
önkormányzat nem kérte, így ennyivel kevesebb összegő csatornadíjat  kellett fizetnie a 
lakosságnak. 
Dönteni kell tehát arról, hogy a jövı évben is támogatja-e ezzel az összeggel az önkormányzat a 
lakosságot, vagy pedig nem.    
Az önkormányzat havi 1116.-Ft-tal támogatja a lakosságot a csatorna hozzájárulási díjnál, ezért a 
maga részérıl azt javasolja, hogy ezt a díjtételt ne építsük be a csatornadíjba, ez az önkormányzat 
bevételét képezze. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
Létezhet egy olyan  megoldás, hogy 2005 január 1-tıl nem engedjük át ezt az összeget a 
lakosságnak, de ha év közben kedvezıbben  változik a költségvetésünk, akkor változatatunk  ezen ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az önkormányzat a költségvetésének terhére bármikor hajthat végre változásokat, így elviekben ez 
lehetséges. 
 
Kis József polgármester: 



Tehát 2005 évre ne célozzuk meg a támogatást, de ha a költségvetésünk úgy alakul, akkor majd 
csökkenteni fogjuk ezzel az összeggel a csatorna díjat. 
Szavazásra teszi fel Lehota Vilmos képviselı javaslatát, hogy 2005. január 1-tıl  a KÖVÁL Rt. 
által fizetendı csatornahálózat használati díjat - a 10.-Ft/m3 összeget - az önkormányzat nem engedi 
át a lakosságnak, de ha év közben a költségvetés kedvezıen alakul, akkor módosítani fogja a 
csatornadíjat. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

178/2004. /XII. 15./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t 

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
           határozott, hogy a KÖVÁL RT. által a  csatornahálózat  
           használatáért fizetendı 10.-Ft/m3 díjat 2005. január 1-tıl 
           nem engedi át a lakosságnak, ezzel az összeggel nem  
           csökkenti a csatornadíjat. 
           Ezen döntését a képviselı-testület 2005. I. félévében  
           felül fogja bírálni és amennyiben a költségvetés úgy alakul, 
           úgy biztosítani fogja a lakosság részére ezen támogatást. 
 
           Határid ı:   2004. december  15. 
           Felelıs:       Polgármester, Körjegyzı 
 
 
 3./ Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladataival kapcsolatos szerzıdések,  
       megállapodások átvilágításáról szóló tájékoztató. 

– Étkeztetéssel kapcsolatos árajánlat megtárgyalása. 
– Szemétszállítással kapcsolatos árajánlat megtárgyalása. 

 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy elsıként a szemétszállítással kapcsolatos árajánlat kerüljön 
megtárgyalása. Köszönti az ülésen megjelent Ledniczki Tibor vállalkozót. 
A 2004 évi tapasztalat alapján az A.S.A-nak nem kell többet fizetnünk, így az önkormányzat terhei 
e téren nem fognak növekedni. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
Szeretne negyedévenként tájékoztatást kapni arról, hogy hány fuvar, hány tonna szemét keletkezik a 
községben. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ez a kérés minden további nélkül teljesíthetı, a képviselı-testület negyedévenként tájékoztatásra 
kerül a községben keletkezett szemétmennyiséget illetıen. 
 



Kis József polgármester: 
Kéri a döntést. Aki egyetért azzal, hogy a szemétszállítást végzı vállalkozó részére 2004 évben 
megállapított szállítási díj összege 15 %-kal megemelésre kerüljön, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot  hozta: 
 
 

179/2004. /XII.15./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
 
                h a t á r o z a t  
  
 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
           a szemétszállítást végzı vállalkozó részére fizetendı 
           szállítási díj összegét  2005. január 1-vel   15 %-kal  
            megemeli. 
 
           Határid ı:    2005. január 1. 
           Felelıs:        Polgármester, Körjegyzı 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a szemetes kukák beszerzésével kapcsolatban az árajánlat 
kérés a kábel tv-n meghirdetésre került. Egy ajánlat már érkezett is Úriból 5.875.-Ft/db árra. 
 
Kis József polgármester: 
A következı testületi ülésre több árajánlat is beszerzésre kerül a kukákkal kapcsolatban. 
 
A következıkben a Pénzügyi Bizottság által elkészített egyeztetı dokumentum kerül 
megtárgyalásra. 
 
Lehota Vilmos képviselı, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
Az egyeztetı anyag jelenleg szóbeli elıterjesztésnek minısül, mivel a képviselık csak az ülés elıtt 
kapták meg. Néhány elemet azonban ki szeretne belıle emelni.  
A Pénzügyi Bizottság feladatul kapta, hogy a 2005 évi várható költségvetési számokat lehetıleg a 
minimum szintre próbálja leszorítani a közterület fenntartás, üzemeltetés, karbantartás területen. 
Az egyeztetı anyag 2. számú mellékletében szerepel, hogy mennyibe kerülne az önkormányzatnak 
az  alapszolgáltatás, illetve  az ezen felül kért szolgáltatások. 
Az alapszolgáltatásban benne hagyták azokat a feladatokat, amely nélkül a község nem tud 
meglenni. 
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Ha a nagyságrendet nézzük, a 2004 évi összehasonlítás alapján  az alapszolgáltatás és az ezen felül 
kért szolgáltatások összege meghaladja a 7 Mft-ot. 
A Sza.Ki Bt. ajánlatában szerepel 8 % díjkedvezmény abban az esetben, ha valamennyi 
szolgáltatást igénybe vesz az önkormányzat. Most azonban ezt a kedvezményt nem tudjuk majd 
igénybe venni, mert nem vesszük az összes szolgáltatást igénybe. Helyette olyan konstrukció látszik 
megvalósíthatónak, hogy amennyiben az önkormányzat az év során – csak a tárgyban szereplı 
szerzıdést figyelembe véve -e léri és meghaladja a 7,5 MFt nettó szolgáltatási értéket a 
szolgáltatónál, akkor jogosult 5 % díjkedvezményre. 
A Pénzügyi Bizottság a szerzıdés módosítására vonatkozóan is tett javaslatot. 
Az alapfeladatokon felüli szolgáltatások megrendelésére és a munkálatok elvégzésének 



ellenırzésére  vonatkozóan is döntenie kell a képviselı-testületnek, hogy ki jogosult megrendelni, 
illetve ellenırizni, a polgármester úr, vagy a jegyzı asszony, vagy pedig mindkettı. 
Felmerült még egy probléma az átereszek tisztításával kapcsolatban. Beszéltek a Pénzügyi 
Bizottsági ülésen arról, hogy ha lehetséges, akkor be lehetne fogni erre a munkára az aktív korúak 
rendszeres szociális segélyében részesülıket, a Sza.Ki Bt. irányításával. 
A közterület használók / árusok / vonatkozásában azt javasolja a bizottság, hogy İk jöjjenek be a 
hivatalba és ott fizessék be a közterület használati díjat, ne pedig a hivatal dolgozói menjenek ki a 
helyszínre. Ezzel a hivatali dolgozók munkáját lehetne megkönnyíteni.  Fel lehetne hatalmazni a 
Sza.Ki Bt-t, hogy ellenırizzék az árusokat és amennyiben nem tudják felmutatni a befizetési 
csekket úgy szólítsák fel, hogy jöjjenek le a hivatalba és rendezzék. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A temetı kaszálásával kapcsolatban mondja, hogy a Rákóczi úti temetı egyik része önkormányzati 
rész a másik része viszont egyházi,az Arany János utcai pedig teljes egészében egyházi,  így erre a 
részre vonatkozóan nem az önkormányzatnak kellene fizetni a munkadíjat. 
A tóhoz vezetı rész kaszálását véleménye szerint géppel olcsóbban meg lehetne oldani. 
 
Révész György képviselı: 
Attól benne maradhat és ha nem kell, akkor nem rendeljük meg.   
 
Kis József polgármester: 
Megköszöni a Pénzügyi Bizottság munkáját.  
Van még egy melléklet, a díjazás nélkül elvégzett munkák a Sza.Ki Bt. részérıl. Ezt İ csak 
alátámasztani tudja. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A képviselı-testület álláspontja az, hogy csak olyan emberek dolgozhatnak az önkormányzatnak, 
akiknél minden rendezett. Kérdése, hogy a korábban problémaként jelzett dolog  rendezıdött-e már 
? 
 
Szabó Gyula a Sza.Ki Bt. képviselıje: 
Ez a dolog még nem tiszta, van tartozása az önkormányzat felé.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Nem lenne etikus a lakosság felé sem, hogy a Sza.Ki Bt. dolgozójának, aki az önkormányzatnak is 
végez feladatokat, tartozása van. Az a kérése, hogy mielıbb rendezıdjön ez a tartozás. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A rendszám levételére vonatkozóan is elküldésre került már a levél. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint ezt a problémát az elızı ülésen kellett volna felvetni.  Az önkormányzatnak ez 
annyiban kellemetlen, hogy  a saját szolgáltatójának esik ki a gépkocsija a forgalomból. Ez csak az 
adósra és az önkormányzatra tartozik és adótitok. Nem tudja, hogy az önkormányzat hibás-e abban, 
hogy ez a tartozás még mindig nem került rendezésre. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az adós kolléganı már többször is beszélt a Sza.Ki Bt tagjaival akik meg is ígérték, hogy kifizetik a 
tartozásukat , de ez még mind a mai napig nem történt meg. 
 



Szegedi Csaba képviselı: 
Miután a közterület fenntartásáról van szó, így megnyugtató lenne, ha megegyezés történne a 
befizetést illetıen. 
 
Szabó Gyula a Sza.Ki Bt. képviselıje: 
A befizetést eszközölni fogják, de ezt  jelenleg a pénzügyi helyzetük nem engedi meg. 
 
Révész György képviselı: 
Úgy érzi, hogy kizárólagos a szándék a tartozás rendezésére.  A Sza.Ki Bt. érdeke is az, hogy ne 
érje szó a ház elejét.  El tudja képzelni, hogy ezt nem lehet az egyik pillanatról a másikra 
rendezni,ezért javasolja, hogy szülessen egy megállapodás a befizetést illetıen, ami dátumokat 
tartalmaz. 
 
Kis József polgármester: 
Kérdése, hogy ez befolyásolja-e a képviselı-testületet azon döntésében, hogy a 2005 évi 
szolgáltatási szerzıdés megkötésre kerüljön a Sza.Ki Bt-vel, új alapokra helyezve, 3 éves 
idıtartamra. 
 
Révész György képviselı: 
Javasolja, hogy kerüljön megkötésre a megállapodás 2005 évre és tegyünk egy 
szándéknyilatkozatot, hogy további két évre is meg fogjuk hosszabbítani a szerzıdést. Ez azonban 
csak akkor lép életbe, ha az adótartozás  rendezésre kerül. 
 
/ Idıközben Tasi Péter képviselı is megérkezett az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 9-re 
változott / 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel az 
alábbi határozatot hozta: 
 

180/2004. / XII.15. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t   

 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határozott, 
          hogy a Sza.Ki Bt-vel a közterületek fenntartására vonatkozó  
          megállapodás 2005 évre kerüljön megkötésre. 
          Egyben szándéknyilatkozatot tesz az önkormányzat, hogy amennyiben 
          a szolgáltató részérıl a fennálló adótartozás rendezésre kerül, úgy a 
          megállapodás további két évre meghosszabbításra kerül. 
           Határid ı:  2004. december 15. 
           Felelıs:      Polgármester, Körjegyzı 
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Kis József polgármester: 
Most pedig a szolgáltatási szerzıdés megkötésére térjünk rá és az alapszolgáltatással kapcsolatban 
kéri a döntést. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

181/2004. /XII. 15./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 



h a t á r o z a t  
 

          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határozott, 
          hogy Gomba község közterületeinek fenntartására, üzemeltetésére 
          és karbantartására    az  alapszolgáltatást  illetıen 2005. január 1-tıl 
                                a Sza.Ki.  Bt -vel kerüljön a szerzıdés  megkötésre. 
 
           Határid ı:   2004. december  15. 
           Felelıs:       Polgármester, Körjegyzı 
 
Kis József polgármester: 
A plusz szolgáltatások lehetıségek az önkormányzat részére, de úgy érzi, hogy ezekkel élni kell. 
Az alapszolgáltatáson felüli munkák megrendelésével kapcsolatban jogosultakat kéri meghatározni 
a képviselı-testület részérıl. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

182/2004. /XII.15./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
          határozott, hogy a közterület fenntartásával, üzemeltetésével, 
          karbantartásával kapcsolatos alapszolgáltatáson felüli munkák 
          megrendelésére a polgármester és a jegyzı  jogosult. 
 
          Határid ı:   2004. december  15. 
          Felelıs:       Polgármester, Körjegyzı 
 
Kis József polgármester: 
A díjkedvezménnyel kapcsolatban az a véleménye, hogy csak akkor lépjen életbe, ha elérjük a 
meghatározott összeget, mert ha elıre igénybe vesszük, akkor becsapja magát az önkormányzat. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül  
az alábbi határozatot hozta: 
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183/2004. /XII.15./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
       határozott, hogy  a szolgáltató által felajánlott 5 %-os  
                             díjkedvezményt csak akkor veszi igénybe az önkormányzat, 
       ha a  szolgáltatás összege eléri 7.500.000.-Ft összeget , illetve 
                             meghaladja azt.   
           
        Határid ı:  2004. december 15. 
        Felelıs:      Polgármester, Körjegyzı 
 
 



Kis József polgármester: 
Megkérdezi a Sza.Ki Bt. képviselıit, hogy fel tudják-e vállalni az utcai árusok ellenırzését ? 
 
Kiss Tibor a Sza.Ki Bt. képviselıje: 
Fel tudják vállalni ezt a feladatot, díj nélkül. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselı-testület döntését.  
A gazdálkodási csoport januárban még kimegy beszedni az összegeket és szólni fog az árusoknak, 
hogy ezentúl be kell jönniük a hivatalba a területbérlet árát befizetni. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

184/2004. /XII.15./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza 
           a Sza.Ki Bt.-t  a község területén kitelepülı utcai árusok  
           ellenırzésével, felügyeletével. 
           Ezen feladatot a szolgáltatási szerzıdésben díjtétel nélküli 
           szolgáltatásként be kell emelni. 
 
            Határid ı:  2004. december  15. 
            Felelıs:      Polgármester, Körjegyzı 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Véleménye szerint a  2005 évi költségvetésbe a közterület fenntartásával kapcsolatos feladatokat 
7.000.000.-Ft összeggel kell szerepeltetni. 
Tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy az önkormányzattal kapcsolatban álló vállalkozóknak, a 
képviselıknek, közalkalmazottaknak, köztisztviselıknek van-e az önkormányzat felé adó, illetve 
egyéb tartozásuk. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Van egy adófizetési kötelezettség, így mindenkitıl be kell hajtani az összeget, nem kell különbséget 
tenni senkivel szemben. 
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Révész György képviselı: 
A Sza.Ki Bt. által térítés nélkül elvégzett munkák listája igen hosszú. Úgy gondolja, hogy az 
önkormányzat köszönettel tartozik a szívességbıl elvégzett munkákért. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Úgy gondolja, hogy amikor a tavalyi évben közmeghallgatás nélkül döntött úgy a testület, hogy 
kiírja a pályázatot a közterület fenntartásával kapcsolatban és decemberben ki is választottuk a 
szolgáltatót a Sza.Ki Bt.-t, jól döntöttünk. Több lakossági észrevételt történt már ezzel 
kapcsolatban, fıleg a parkosítást  illetıen. Reméljük, hogy jó példa ez a lakosság részére és 
követıkre is talál. 
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint ne ringassuk magunkat olyan álmokba, hogy jövı májusban az emberek virágot, 



fát fognak ültetni a házak elé.  
 
Javasolja, hogy térjünk rá az étkezési térítési díjakra. A jegyzı asszony a környezı települések 
élelmezési árait megnézte annak érdekében, hogy összehasonlításra kerülhessen az Farkasdi Csárda 
árával. A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az árajánlatot. 
 
Lehota Vilmos képviselı, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság javaslata az, hogy fogadja el a képviselı-testület ezt a közbensı árat, mivel 
nem csak az infláció miatt történik az emelés, hanem a minıségi igény miatt is. 
 
Kis József polgármester: 
Keretmegállapodást kötne az önkormányzat a Farkasdi Csárdával, hogy elfogadjuk az infláció 
mértékének megfelelı évenkénti emelést, de ettıl eltérı emelés esetén a növekedést 
költségelemzéssel kell alátámasztani. 
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint a 294.-Ft-os, illetve 355.-Ft-os ár versenyár volt. Minıségi igény növekedés is 
jelentkezett jogosan. Ez érvényesül ebben a közbensı árban. A keretmegállapodásban az 
önkormányzat nyilvánítsa ki, hogy nem hajlandó még egyszer ilyen mértékő áremelést elfogadni. 

 
Kis József polgármester: 
Javasolja a képviselı-testületnek az étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotását. 
Eddig  az iskolások és óvodások vonatkozásában a térítési díj  megfizetésének 40 %-át vállalta át az 
önkormányzat. Javasolja, hogy továbbra is ezt a gyakorlatot folytassuk. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A szállítási díj költsége ételadagonként 10.-Ft legyen. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal,2 ellenvéleménnyel  az 
alábbi  rendeletet alkotta meg: 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének  
 

28/2004./ XII.15./ sz. r e n d e l e t e 
      

az önkormányzat intézményeiben a térítési díjak és az alkalmazott 
élelmezési normák megállapításáról. 

 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a módosított 1993. évi III. törvényben foglaltak 
alapján az intézmények térítési díját, az alkalmazott napi élelmezési normákat az alábbiak szerint 
fogadja el, illetve állapítja meg: 
 
 



1.§.  A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezési intézményi térítési díj:  
         
 
   a./ Napközi otthonos  óvodában 
 
     tízórai   76.-  Ft 
     ebé             260.- Ft. 
     Uzsonna   76.- Ft 
     
     Egész napi                  412.- Ft. 
 
 
   b./ Általános iskolai napközi otthonban: 
 
      tízórai                            92.- Ft. 
      Ebéd                            278.- Ft. 
      Uzsonna                         92.-Ft. 
 
     Egész napi                     462.-Ft. 
 
 
   c./ csak ebéd      390.-Ft. 
 
 
2.§. Gyermekétkeztetésnek  nem minısülı étkezés intézményi térítési díját / házhoz szállított felnıtt     
        étkezés  /   400.-Ft-ban  állapítja meg. 
 
 
3.§.  A kötelezı étkezık esetében az étkezési térítési díj  napi 462.-Ft. , melyet  
        csökkent a munkáltató által természetben nyújtott mindenkori támogatási összeg.  
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4.§. A képviselı-testület az élelmezési nyersanyagnormákat az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
 
   a./   Napközi otthonos óvoda     
 
                    tízórai:           40.-Ft   
         ebéd:                    138.-Ft   
                    uzsonna                          40.-Ft 
      
                    egész napi                     218.- Ft. 
 
                          b./ Általános iskola napközi otthonban: 
 
                      tízórai                            48.- Ft. 
           ebéd                             149.- Ft 



           uzsonna                           48.-Ft 
      
 
           egész napi                      245.-Ft. 
 
 
                                         c./ csak ebéd                                149.-Ft. 
 
5.§. A szállítás költsége ételadagonként:    10.-Ft. 
 
6.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az étkezést igénybe vevı óvodások és  
       általános iskolai tanulók vonatkozásában a vállalkozónak megfizetendı térítési díj 40 %-át    
       átvállalja. 
 
7.§. A  rendelet 2005. január 1-én lép hatályba, egyidejőleg a 4/2004. /IV.1./ sz. Ök. rendelet  
       hatályát veszti. 
       Kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
           
 
 
 
4./ Körjegyzıség munkájáról szóló tájékoztató. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Lovas Béla építkezésével kapcsolatban mondja, hogy ez a félkész épület  már hosszú évek óta ott 
áll a Gombai út- Jókai utca sarkán. Nem csak esztétikailag rontja a képet, hanem balesetveszélyes 
is, mert nincs nincs lezárva a terület és az épület, így ha véletlenül bemennek oda gyerekek, 
könnyen baleset érheti ıket. Kellene valamit csinálni ezzel kapcsolatban. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az építkezéssel sajnos nem tudunk mit csinálni. Már behívtuk a tulajdonost és megkérdeztük tıle, 
hogy milyen elképzelése van az ingatlannal kapcsolatban. Azt válaszolta, hogy neki nincs pénze a 
lakóház építésének befejezésére, de nem adja el, mert a gyermekének csak ezt tudja adni, így İ 
majd folytatja, ha akarja. 
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A kerítés folyamatos rendbetételére azonban kötelezni tudjuk. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Gyanítja, hogy a gyermek nem fog majd erre az épületre használatbavételi engedélyt kapni, mert 
olyan állapotban van. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az a kérése, hogy a hivatal a régi nyomtatványokat már ne használja.  
Az adóügyi elıadóval kapcsolatban mondja, hogy  többtıl is hallotta már, hogy nem rugalmasan áll 
a lakosokhoz.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A legnehezebb feladat az emberekkel való foglalkozás. Sajnos az adóhatóság nem népszerő a 
lakosság körében. Aki nem fizet önként, attól be kell hajtania a kolléganınek a tartozásokat és 
amikor erre sor kerül, sajnos a lakosság sem úgy áll a dolgokhoz, ahogyan kellene. Sokszor nem 
megengedett hangnemben beszélnek az elıadóval, így elıfordulhat , hogy  İ is felemeli kissé a 



hangját. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ezt azért valahogyan fel kell dolgozni, vannak emberi tulajdonságok, amit lehet befolyásolni. 
Kérdése, hogy mitıl volt jobb a bényei útpályázat a gombainál ? Ezt azért kérdezi, mert olvasta a 
tájékoztatóban, hogy Bénye község nyert az útpályázatával. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Bénye község elıbb nyújtotta be a pályázatát, mint Gomba.  
A gombai pályázatban sem találtak hibát, forráshiány miatt utasították el. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Gomba is beadhatta volna idıben, nem tudja, hogy miért kellett ezzel várni júniusig. 
 
A Civil Szervezetek Házának megnyitójával kapcsolatban mondja, hogy a testületi ülésen 
megbeszélték az idıpontot, a kiállítást, stb. A népszavazás miatt azonban a kiállítást sem lehetett 
szombaton-vasárnap megnézni, és a megnyitóra is rányomta a bélyegét ez a dolog, hogy csak 
majdnem az utolsó pillanatban derült ki, hogy ott semmiféle összejövetelt nem lehet tartani. 
İ nem talált olyan jogszabályt, ami arról rendelkezik, hogy a szavazóhelyiségben a szavazás napja 
elıtt nem lehet semmiféle rendezvényt tartani. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tulajdonképpen volt arról szó, hogy rajzkiállítás lesz a Civil Szervezetek Házában, de hogy egyéb 
rendezvény is lesz ott a megnyitón kívül, azt nem tudta. Amikor a meghívót megkapta, İ rögtön 
szólt a polgármester úrnak, hogy csak a megnyitót lehet pénteken megtartani és azon a napon lehet 
csak a kiállítást is megnézni, szombaton és vasárnap már nem, miután a szavazás elıkészítése már 
megtörtént az épületben.  
Úgy gondolja, hogy nem megfelelıen került pontosításra ez a dolog. 
 
Kis József polgármester: 
A testületi ülésen döntöttük el, hogy rajzkiállítás is lesz ott, így inkább egy nem figyelés miatt 
történt ez a dolog. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
Gyanítja, hogy ha nem lett volna megjelölve  ez az épület a népszavazás II. számú 
szavazóhelyiségeként , akkor át sem vettük volna. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a körjegyzıség munkájáról 
szóló tájékoztatóhoz, úgy javasolja azt elfogadásra. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
a Körjegyzıség 2004. évi  munkájáról szóló  tájékoztatót   e l f o g a d t a. 
 
5./ Lakások bérleti díjára vonatkozó rendelet. 
 
 
Kis József polgármester: 
Az elmúlt ülésen döntött a testület a lakások bérleti díjának 20 %-os emelésérıl. Ezzel kapcsolatban 



a jegyzı asszony elkészítette a rendelet-tervezetet. 
Amennyiben kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek ezzel kapcsolatban, úgy javasolja 
a rendelet megalkotását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 
 

29/ 2004. /XII. 15./ sz. r e n d e l e t e  
 

az önkormányzati tulajdonban lévı lakások bérleti díjának 
megállapításáról. 

 
 

1.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a tulajdonában lévı lakások bérleti díját 
 
     komfortos lakások esetében                             180.-Ft/m2/hó 
 
     komfort nélküli lakások esetében                       96.-Ft/m2/hó 
 
       összegben határozza meg. 
 
2.§. E rendelet 2005. január 1-el lép  hatályba, mely hatálybalépéssel egyidejőleg a 2/2003. /II.6./ 
sz. 
       Ök. rendelet hatályát veszti. 
       A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
 
6./ 2005. évi munkaterv  megtárgyalása. 
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Kis József polgármester: 
2005. évben az elsı testületi ülés február 9.-én lesz, annak érdekében, hogy a költségvetést 
megfelelıen elı tudjuk terjeszteni. A többi pénzügyet érintı napirendek azért kerültek a munkaterv- 
tervezetben szereplı idıpontokra, hogy a gazdálkodási csoport munkatorlódás mentesen el tudja 
készíteni  az elıterjesztéseket. 
 
Fodor Béla képviselı, a Szociális- és Gyámügyi Bizottság Elnöke: 
Miután január hónapban nem lesz testületi ülés, ezért javasolja, hogy - amennyiben szükséges - a 
Szociális- és Gyámügyi Bizottság  januárban is ülésezzen. 
 
Révész György képviselı: 
Szeretné, ha a Fejlesztési Terv bekerülne a napirendi pontok közé. 
Az épített és természeti környezet védelmérıl szóló rendeletünk is csak egy keret rendelet, amit 
tartalommal kell még megtölteni. 
Véleménye szerint a február 23.-i ülésre fel lehetne venni napirendi pontként. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 



A fejlesztési tervvel kapcsolatban most még nem tud idıpontot mondani, hogy mikor tárgyalhatná 
meg a testület. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Az állattartási rendelet mikorra várható ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Foglalkozik vele, a fıállatorvos megígérte, hogy most már fogja küldeni a véleményét ezzel 
kapcsolatban.   
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Arról volt szó, hogy a rendelet megalkotása elıtt közmeghallgatást tartunk. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Véleménye szerint csak akkor foglalkozzunk ezzel, ha a felsıbb rendelet is kijön és az érintett 
hatóságok is nyilatkoznak róla. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A falubejárást írjuk be március 19-re és a március 30.-i ülésre pedig kerüljön napirendi pontként 
felvételre a falubejáráson tapasztaltak megvitatása. 
A közmeghallgatás idıpontja  2005. november 9. legyen. 
Véleménye szerint az állattartási rendelettel kapcsolatban elızıleg közmeghallgatás kerüljön 
megtartásra és csak ezt követıen foglalkozzon vele a képviselı-testület. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A maga részérıl a közmeghallgatásra meghívná a fıállatorvost, mert ha kérdés merül fel ezzel 
kapcsolatban, akkor szakmai szempontból a képviselık nem tudnak mit válaszolni. 
 
Kis József polgármester: 
Most nem tudjuk, hogy mikorra készül el ez a rendelet. Ha majd elkészül, akkor betesszük 
napirendi pontként és akkor megtartásra kerül  közmeghallgatást is. 
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Révész György képviselı: 
Lehetıség szerint március elején legyen a közmeghallgatás az állattartási rendelettel kapcsolatban. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Tavaly volt olyan javaslat, hogy elmehetne valahová a képviselı-testület. 
 
Révész György képviselı: 
Ha februárban dőlıre tudunk jutni a kapcsolatteremtés terén, akkor elmehetnénk valamelyik 
társtelepülés önkormányzatát meglátogatni. 
 
Kis József polgármester: 
Erre majd még vissza tudunk térni. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
İ például egy fejlesztési terv ötletbörzére gondol, ahol ki tudná beszélni a dolgokat a testület, mert 
itt az üléseken nincs lehetıség hosszabb beszélgetésre e témában. 
Kéri a testületi tagokat, hogy adják le a fejlesztési tervvel kapcsolatos javaslataikat. Már jött vissza 



anyag ezzel kapcsolatban, amely használható, sıt sok olyan megjegyzés van, ami már a döntéseket 
igazolja. 
Véleménye szerint fórumot is lehetne erre vonatkozóan összehívni.  
 
Kis József polgármester: 
Ezzel kapcsolatban késıbb tudunk majd dönteni. 
Ha több hozzászólás, javaslat nincs a munkatervvel kapcsolatban, úgy az ülésen elhangzott 
kiegészítésekkel együtt javasolja azt elfogadásra. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

185/2004. /XII.15./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
          a 2005. évi  munkatervét az ülésen elhangzott 
          kiegészítésekkel    e l f o g a d j a . 
 
          Határid ı:   2004. december  15. 
          Felelıs:       Polgármester, 
 
 
 
Erdélyi Zsolt képviselı, a Kultárális és Sport Bizottság Elnöke: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy december 13.-án a bizottság évzáró ülést tartott, ahol 
egyöntetően jónak értékelték a 2004 évi kulturális életet. Az eseményekrıl szóló tájékoztatót 
kiosztotta a képviselı-testület részére, melynek az utolsó oldalán szerepel egy kimutatás, hogy 
hányan látogatták meg a rendezvényeket. Véleménye szerint a látogatottság jónak mondható.  
A kutyafogathajtó rendezvényrıl csak késın értesültünk, véleménye szerint nagyobb hírverés 
kellett volna neki. 
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Kis József polgármester: 
Beszélt a vezetıkkel, hogy már januárban adják le a támogatási kérelmüket amennyiben jövıre is itt 
kívánják megrendezni a kutyafogathajtó versenyt.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
A bényei póni lovas hajtó verseny is az elején kissé döcögısen ment, mostanra azonban már 
kiforrta magát. Véleménye szerint a kutyafogathajtó verseny is lehet még Gomba községben ilyen 
népszerő. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság Elnöke: 
Körbe járta a környezı települések kultúrházait és elismeréssel nyilatkoztak Gomba község 
kulturális eseményeit illetıen.  
A 2005 évi kulturális program is összeállításra került. Az augusztus 20-i ünnepséggel azonban nem 
tud a bizottság mit kezdeni, mert olyan érdektelenség övezi a lakosság részérıl. Kér ötleteket ezzel 
kapcsolatban. 
2004. február 23.-án a 2004-es év számszaki beszámolóját fogja a bizottság a képviselı-testület elé 
terjeszteni és a 2005 évi ünnepi programot a  felelısök  megjelölésével. 
 



Tasi Kálmán alpolgármester: 
Az augusztus 20.-i ünnepséggel kapcsolatban mondja, hogy nem tudja elfogadni a Máténé  korábbi 
kijelentését, miszerint ezt nem hajlandó megrendezni, mert akkor megy el nyaralni. Minden 
községnek kötelezı ezen ünnep megrendezése, így ha a mővelıdési ház igazgatója elmegy nyaralni, 
akkor bízzon meg valakit a lebonyolításával. 
 
Kis József polgármester: 
A hulladékgazdálkodási tervvel kapcsolatban mondja, hogy megbíztunk az MKM Consulting 
Mérnöki, Környezetvédelmi és Menedzsment Tanácsadó Kft-t a terv elkészítésével. A tervezı 
megkereste a Környezetvédelmi Hivatalt ezzel kapcsolatban, akik komoly dolgokat szeretnének 
beépíteni a tervbe. Ilyen például, hogy ha a község szükségesnek tartja a beépíteni a tervbe a 
hulladék udvarok megépítését, akkor 20-30.000.000.-Ft-os költséggel ez megvalósítható. A szilárd 
hulladéklerakóra felülvizsgálat elkészítése 1,5-2 millió forintba, a komposzttelep építése 60-70 
millió forintba, építési-bontási hulladék feldolgozó üzem létesítése - mely csak regionális 
összefogás esetén valósítható meg – 250 millió forintba kerülne. 
A Környezetvédelmi Felügyelıség nem szakhatóság, csupán véleményezési joga van, amely nem 
kötelezı érvényő az önkormányzatokra.  
A képviselı-testületnek az önkormányzatra háruló felesleges kötelezettségek felvállalásának 
elkerülése érdekében állást kell foglalnia, hogy kívánjuk-e a Felügyelıség véleménye nyomán a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatban felvállalni további, nem kötelezı önkormányzati feladatokat 
és viselni annak anyagi terheit. 
Ezzel kapcsolatban kéri a képviselı-testület állásfoglalását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a Környezetvédelmi Felügyelıség véleménye nyomán a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatban további, nem kötelezı önkormányzati feladatot nem 
kíván felvállalni, annak anyagi terheit nem viseli. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Szalma Péter nyújtott be részletfizetési kedvezményt 
kérelmet az általa megvásárolt  gépkocsi vételárának részletekben történı megfizetésére, mert nem 
tudta az egész összeget befizetni. Ezzel kapcsolatban kéri a képviselı-testület döntését. 
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 Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

186/2004./XII.15./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
           Szalma Péter részére az általa megvásárolt gépkocsi 
           vételárának teljes kiegyenlítésére 2005. július hónapig 
           5 havi részletfizetést  engedélyez. 
 
           Határid ı:  2004. december 15. 
           Felelıs:      Körjegyzı 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Somogyi Tibor László nyújtott be kérelmet, hogy a Rákóczi 



út 4. szám alatti lakás felújításával kapcsolatos költségek - mely várhatóan 150.000.-Ft lesz – 
lakbérbe történı beszámítása engedélyezésre kerüljön részére. 
Ezzel kapcsolatban kéri a képviselı-testület döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
   

187/2004. /XII.15./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
           Somogyi Tibor László részére a Gomba, Rákóczi út 

4. szám alatti lakásban  saját költségén elvégeztetett felújítási 
           munkálatok számlával igazolt összegére a lakbérbe történı 
           beszámítást   engedélyezi. 
 
           Határid ı:   2004. december 15. 
           Felelıs:       Körjegyzı 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A Gomba, Kossuth téri önkormányzati helyiség bérlıjéül Moldvai Levente és Erıss Csilla gombai 
lakosokat már több hónapja kijelölte bérlıként a képviselı-testület, a helyiséget azonban még mind 
a mai napig nem vették igénybe. A víz bekötése is megtörtént már az épületbe. A bérlıkijelölés óta 
már több érdeklıdı is volt az épület bérbevételére vonatkozóan, de nem tudjuk a kérelmüket 
elfogadni, mivel a kijelölt bérlı – annak ellenére, hogy több hónapja nem veszi igénybe a helyiséget 
– nem mondott még le a bérleti jogáról. 
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Révész György képviselı: 
Véleménye szerint szabjuk ki részére, hogy 2005. január 15-ig igénybe kell vennie a helyiséget, 
vagy pedig visszavonjuk a bérlıkijelölését. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
İ már annak idején mondta, hogy meg kellene hirdetni ezt a helyiséget. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A Sza.Ki Bt. képviselıi mondták, hogy a díjazás nélküli munkákról szóló kimutatást azért hozták 
ide, mert İ mondta az egyik ülésen, hogy ennyi pénzért már ingyen is csinálhatnának valamit.  
Számára nagyon kellemetlen, hogy ezt a véleményét valaki  elmondta a Sza Ki Bt-nek. Az a kérése, 
hogy semmi ne kerüljön ki az ülésrıl. 
 
Révész György képviselı: 
Kérdése, hogy van-e érvényes szerzıdésünk a Penta Kft-vel  a Papárkával kapcsolatban ? 
 
Kis József polgármester: 
Igen, van érvényes szerzıdésünk a Penta Kft-vel. 
 



Révész György képviselı: 
A Penta Kft. eddigi munkáját figyelembe véve, İ még lebegtetné egy kicsit.  
Úgy gondolja, hogy vissza kell térni a Civil Szervezetek Házának használatára és üzemeltetésére.  
A takarítást is meg kellene oldani.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
İk a polgármester úrral már beszéltek errıl és úgy gondolják, hogy vagy a hivatalban lévı 
takarítónık közül egyik személyt, vagy pedig az egészségházat takarító személyt kellene megkérni, 
hogy napi egy órában vállalja el a Civil Szervezetek Házának takarítását. 
Mindhárom személyt megkérdezzük és aki elvállalja, az fogja végezni ezt a munkát. Ezt azonban el 
kell döntenie a képviselı-testületnek, hogy biztosítja-e a napi egy órás munkára a szükséges pénzt. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

188/2004. /XII.15./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
            a Civil Szervezetek Házának takarítására 1 fı státuszt 
            biztosít,  napi 1 órás munkaidıvel  2005. január 1-tıl 
            kezdıdıen. 
 
            Határid ı:  2004. december  15. 
            Felelıs:      Körjegyzı  
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Révész György képviselı: 
A második félévi tiszteletdíját szeretné felajánlani a Hétszínvirág Alapítvány és a 4092. számú 
Dózsa György Úttörıcsapat részére  50 – 50 %-ban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

189/2004. /XII.15. sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
 

           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   
           a  Hétszínvirág  Alapítvány részére  83.592.- Ft összegő, 
        
                                 a 4092.számú Dózsa György Úttörıcsapat részére  
                                 83.592.- Ft  összegő  támogatást  nyújt. 
 
             



 
            Határid ı:  2004. december 15. 
            Felelıs:      Körjegyzı 
     
 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Javasolja, hogy a Kulturális és Sport Bizottság készítsen egy koordinációt a Civil Szervezetek 
Házának használatára, hogy ne legyen ütközés a csoportok  általi igénybevételt illetıen. 
Szintén a Civil Szervezetek Házával kapcsolatban mondja, hogy a tetıfelújításra árajánlatokat kell 
bekérni. 
 
Kis József polgármester: 
A pályázatban a tetıfelújítás is szerepel, árajánlattal együtt, így  lett benyújtva. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Kérdése, hogy vannak-e már vagyonnyilatkozati nyomtatványok ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Már megrendeltük, de még nem érkeztek meg. 
 
Tasi Péter képviselı: 
A Civil Szervezetek Házának átadásakor nem volt jelen, de megkérdezi, hogy ezt az épületet így 
átvettük ? Több fajta konvektor van elhelyezve, a férfi mosdó és a spejz vizes, az ajtó nem záródik, 
a bejárati ajtó sem megfelelı. 
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Kis József polgármester: 
Ezekrıl a dolgokról már az ülés elején beszéltünk, amikor még Tasi Péter képviselı nem volt jelen.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A pályázati összeg 7,6 Mft volt, de csak 4.280.000.-Ft-ot kaptunk erre a beruházásra.   A mostani 
belsı felújítás 3.821.000.-Ft.    
Véleménye szerint a mostani állapotot beszéljük meg a kivitelezıvel, az legyen rendbe téve és majd 
csak ezt követıen kezdıdjenek el a plusz munkák az épületen. 
Kérdése, hogy az egész összeget  erre az épületre kell elkölteni ? 
 
Kis József polgármester: 
A költségvetés nem tuningolva készült, egyedül csak a hivatalnál lévı WC. van még benne. 
 
 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 21,20 órakor bezárta. 
 
 
 
G o m b a , 2004. december   22. 
 
 
 



 
      Kis   József                        Maczó  Jánosné 
               polgármester                           körjegyzı  
 
 
 
 
               Fodor  Béla                         Lehota  Vilmos 
              jegyzıkönyv  hitelesítık 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


