
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. május 25.-én 15 órai 
kezdettel  megtartott  n y i l v á n o s  ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Kis  József   polgármester, 
    Tasi Kálmán    alpolgármester, 
    Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
    Lehota Vilmos, Révész György, 
    Szegedi Csaba, Tasi Péter, 
    Tóth Sándor, Dr.Zimonyi Károly   képviselık. 
 
    Maczó  Jánosné           körjegyzı  
 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
 
    Dr. Petrovics  Zsolt  a Monori Rendırkapitányság képviselıje, 
    Bálint Gábor     körzeti  megbízott, 
    Tóth József  a Gombai Polgárır Egyesület Elnöke, 
    Madurovicz Gábor     programozó. 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Maczó Jánosné körjegyzıt, az ülést 
megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen jelenleg 6 képviselı jelen van, így az határozatképes. 
Szegedi Csaba, Tasi Péter és Lehota Vilmos képviselık elızetesen bejelentették, hogy csak késıbb 
tudnak megjelenni az ülésen. 
 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendi pontok elfogadását az ülés anyagául. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N a  p i r e n d  
 

T á r g y :                  E l ı a d ó: 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések         Polgármester, 
     felvetések.                 Alpolgármester, 
                  Bizottságok elnökei, 
                  Képviselık. 
 
2./ Közrend, közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztató megtárgyalása.         Monori  
               Rendırkapitányság 
               Vezetıje, 
               Körzeti Megbízott. 
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 Polgárırség mőködésének  tapasztalatai    Polgárır Egyesület  
           Elnöke 
 
3./ Falubejárás idıpontjának meghatározása.    Polgármester 
 
4./ E g y é b    ügyek. 
 
     a./ Az A.S.A-val  2004 évre kötött szerzıdés teljesülésérıl 
          tájékoztatás        Körjegyzı  
 
     b./ A faluközpontban lévı üzlethelyiség hasznosítása.   Körjegyzı  
 
     c./ Ady Endre utcai lakosok bejelentése, illetve kérelme   Körjegyzı  
 
     d./ Ingatlan felajánlás megtárgyalása.     Körjegyzı  
 
 
Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Fodor Béla és 
Tóth Sándor képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıiként  Fodor Béla és Tóth Sándor képviselıket  elfogadta. 
 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések, felvetések. 
 
Kis József polgármester: 
A lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót valamennyi képviselı 
kézhez kapta.  
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Jövıtér pályázatunk sajnos nem nyert, megkaptuk az 
értesítést, hogy nem kerültünk bele a támogatási körbe. 
 
Megérkezett a KÖVÁL Rt. tájékoztatója is csatorna használattal kapcsolatban a lakosság részére. 
Ez a tájékoztató azonban még nem került kiküldésre, mert csak most kaptuk meg. Ezt a tájékoztatót 
a képviselık részére is kiosztotta, véleménye szerint minden további nélkül ki lehet küldeni,kimehet 
a lakosság  felé tájékoztatás céljából. E tájékoztató mellé még oda fogjuk tenni a hivatal 
tájékoztatóját is a nyomott rendszert használók felé, hogy nyugodtan ráköthetnek a csatornára, mert 
az ezzel kapcsolatban felvetett problémáik nem valósak, a szolgáltató nyilatkozata szerint a 
rendszer megfelelıen mőködik.  
 
A gombai honlap készítésével kapcsolatban még a mai ülésen tárgyalni fogunk a késıbbiek 
folyamán. 
 
Annak érdekében, hogy a Falunapok a Kenyeres-kertben zavartalanul lebonyolódjanak a Sza.Ki. 
Bt-vel felvette a kapcsolatot a terület gaztalanítása ügyében. A terasz alatti vizes helyiség is 
használható lesz már pénteken. 
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Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az óvoda beruházás nagyon jó ütemben halad. 



Kérdése a képviselık felé, hogy a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdésük, illetve hozzászólásuk ? 
A könyvvizsgálat,illetve az auditálás során felvett hibákkal kapcsolatban hozott testületi határozatot  
egy belsı ellenırzés elvégeztetésével hajtottuk végre.  A belsı ellenırzés megállapításának 
summázata, hogy a gyakorlat hiánya vezetett erre az eredményre. Amennyiben kell, úgy munkajogi 
következménye is lehet ennek, amennyiben a jegyzı asszonnyal úgy látják.  
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A Kulturális Bizottság nevében készített egy jegyzıkönyvet, amelyet kiosztott a képviselık részére. 
A március 15.-i beszédért a polgármester úrnak, valamint az ünnepi mősor összeállításáért Kis 
Józsefné  tanárnak köszönetet nyilvánít a Kulturális Bizottság. A bizottságnak viszont az a kérése, 
hogy az elkövetkezendı idıszakban az ünnepi beszédek idıtartama ne legyen több 15 percnél. 
Köszönetét fejezi ki továbbá a bizottság Lehota Vilmos képviselınek a Harcvölgyi emlékmő 
felállításában végzett tevékenységéért. 
 
Kis József polgármester: 
A március 15.-i ünnepi mősor összeállításában Ordasi Katalin tanárnı is részt vett, így a köszönet 
İt is megilleti. 
A Harcvölgyi emlékmő elkészítéséhez pedig  segítséget nyújtott még Tóth Tibor, aki 1 m3 beton 
mennyiséget biztosított ingyenesen, valamint az INTERSZER Kft., akik díjtalanul elvégezték a 
szükséges betonozási munkát.  
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Javasolja, hogy a képviselı-testület köszönje meg az emlékmő felállításában, létrehozásában 
közremőködık  tevékenységét, valamint a március 15.-i ünnepi beszédért Kis József 
polgármesternek, valamint az ünnepi mősor összeállításáért Kis Józsefné és Ordasi Katalin 
tanároknak.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2005. / V. 25./ sz. Önkormányzati  Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
           köszönetét fejezi ki 
     Lehota Vilmos képviselınek, 
              a FETTI  Kft. Vezetıjének Tóth Tibornak,   
                           az INTERSZER Kft. vezetıjének, 
                Arató  Éva  tanárnak, 
     Palotai Sándornak a Rákóczi Szövetség Gyömrıi 
     Szervezete Elnökének  
            a Harcvölgyi emlékmő felállításában, illetve az avatás alkalmával 
            végzett tevékenységéért,  v a l a m i n t  
      Kis  József  polgármesternek a március 15.-i ünnepi 
      beszédéért, 
      Kis  Józsefné és Ordasi Katalin  tanároknak a március 
      15.-i ünnepi mősor összeállításáért. 
                                                
           Határid ı:   2005. május 25. 
           Felelıs:       Polgármester 
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Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
Visszatérve a hivatal pénzügyi beszámolójával kapcsolatban végzett könyvvizsgálatra mondja, hogy 



az is kitőnik a jelentésbıl, hogy a dolgozóknak nincs kitıl kérdezniük, ha elakadnak egy – egy 
feladat megoldásánál. Kérdése, hogy ezen hogyan lehetne változtatni ? 
 

 
Kis József polgármester: 
Ezen úgy lehet változtatni, hogy nagyon bele kell áskálódni a munkába és ha nem biztosak egy-egy 
dologba, akkor fel kell hívniuk a környékbeli kolléganıiket és megkérdezni tılük. A többi település 
gazdálkodási elıadói is ezt teszik, kialakították a kapcsolatot egymással és segítik egymás 
munkáját.  A mi dolgozóinknak is ezt kell tenniük, fel kell venni a kapcsolatot a környékbeli 
önkormányzatok gazdálkodási csoportjával  annak érdekében, hogy ha valamit nem tudnak, akkor 
legyen kitıl kérdezniük. Nem kell szégyenleni kérdezni.  
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Kéri, hogy a júniusi ülésre kerüljön fel napirendként a Fáy András Általános Iskola Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának, valamint Házirendjének megtárgyalása.  
 
Kis József polgármester: 
Az Ady Endre utca lakói nyújtottak be egy beadványt a képviselı-testülethez, melynek 
fénymásolatát az ülés elıtt valamennyi képviselı megkapta. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A levél elolvasásakor az volt az elsı gondolata, hogy be kellene nyújtani ezt a partszakaszt vis 
maior támogatásra. 
 
Kis József polgármester: 
Jónak tartja a gondolatot és támogatja is, de véleménye szerint meg kell várni egy nagyobb esıt. 
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
Már régebben is volt ilyen eset ebben az utcában, hogy egy ingatlan tetıszerkezete meghibásodott a 
megdılt villanyoszlop miatt. 
 
Kis József polgármester: 
Szakértı vizsgálta meg annak idején a bejelentı személy lakóházának a tetıszerkezetét és 
megállapította, hogy semmi köze nincs a tetı meghibásodásának, megdılésének a villanyoszlop 
megdıléséhez.  
 
Révész György képviselı: 
Kérdése, hogy ebben az utcában el tud menni egy több tonnás autó ?  A maga részérıl nem lát ott 
sőrőn ilyen autókat közlekedni. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
El tud ott menni több tonnás autó is. Véleménye szerint ki kellene tenni egy súlykorlátozó, vagy 
forgalom korlátozó táblát.  
 
Kis József polgármester: 
Elhangzott egy javaslat korlátozó táblák elhelyezésére. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Szerinte a súlykorlátozó tábla lenne megfelelı, mégpedig 3,5 tonna súlykorlátozásra.  
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Erdélyi Zsolt képviselı: 
Meg kell beszélni a szemétszállítást végzı vállalkozóval, hogy csak az utca elejére menjen be a 



szemét összegyőjtésekor, és gyalogosan hordják ki az autóhoz a szemetet, mert így ki lehet tenni az 
utca elejére a 3,5 tonna súlykorlátozásra vonatkozó táblát. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A tábla elhelyezése megnyugtató lenne az utca lakói számára. A beadvány többi részére 
vonatkozóan pedig meg kell nekik írásban válaszolni, hogy vizsgáljuk a lehetıséget a megoldásra. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az Ady Endre utcába 3,5 tonna súlykorlátozásra 
vonatkozó tábla kerüljön kihelyezésre, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

67/2005. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
             Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
             úgy határozott, hogy az Ady Endre utcában kerüljön 
             kihelyezésre a 3,5 tonna súlykorlátozásra vonatkozó  
             tábla. 
 
              Határid ı:    2005. május  25. 
   Felelıs:        Polgármester  
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint a képviselı-testületnek rendeletet kellene alkotnia arra vonatkozóan, hogy a 
partfalas területeken a partoldalba ne lehessen pincéket, illetve egyéb építményeket építeni.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A testület már megalkotta a Településrendezési terv és a Helyi Építési Szabályzatra vonatkozóan a 
rendeletét.  Véleménye szerint egy határozatot kellene hoznia a képviselı-testületnek arra 
vonatkozóan, hogy ilyen partfalas területekre a hivatal ne adjon ki építési engedélyt. 
 
Kis József polgármester: 
Ezen el kell majd elmélkednünk.  
Fel fogjuk tárni, hogy mi okozza  az Ady Endre utcában a problémát, de addig is bevezetjük a 
súlykorlátozást. 
 
Kis József polgármester: 
A képviselık az ülés elıtt megkapták a helyi Hulladékgazdálkodási Tervvel kapcsolatos rendelet-
tervezetet. 
Kérdése a jegyzı asszony felé, hogy ezzel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı:  
A rendelet-tervezetet valamennyi képviselı megkapta.  A helyi Hulladékgazdálkodási Terv igen 
nagy terjedelmő, így arról nem tudtunk másolatot készíteni a képviselıknek.  Kéri, hogy azt 
egyenként nézzék majd át és azt követıen hozzuk majd meg a rendeletünket. 
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Révész György képviselı: 
E pillanatban úgy látja, hogy nem megoldhatatlan a polietilén palackok begyőjtése, értékesítése. 



Egy rövid kérdıíven fel szeretné mérni, hogy a lakosság mennyi palackot használ el egy héten. Kéri 
a képviselı-testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy ezt a felmérést elvégezhesse.  
Ezt azért javasolja, mert a tavalyi évben a szemétszállítás vonatkozásában kb. fele-fele arányban 
volt a szállítási költség és a lerakási költség és véleménye szerint ennek a szállítási költségnek a fele 
levegı.  
Fel kell venni a kapcsolatot olyan cégekkel, akik ezeket a mőanyag palackokat felvásárolják. 
Információi szerint azonban a szállítást nem vállalják, így ezt külön meg kell oldani. Árajánlatokat 
kell tehát beszerezni, hogy mennyiért vásárolják fel a palackokat, mennyiért szállítanák ezt el és ha 
megéri, akkor foglalkozni kell majd vele. Az elsı dolog azonban az, hogy fel kell mérni a lakosság 
körében, hogy mennyi palackot fogyasztanak el egy héten. 
 
Kis József polgármester: 
Valamennyi képviselı nevében csak méltányolni tudja Révész György képviselı ez irányú 
munkáját.  Javasolja a felhatalmazását a kérdıív elkészítésére. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy felhatalmazza  Révész György képviselıt a polietilén palackok 
felhasználásával kapcsolatos lakossági  kérdıív elkészítésére. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A képviselı-testület úgy döntött, hogy végezzünk számítást  az A.S.A- hoz történt egy évi  szemét 
mennyiségét illetıen. A szerzıdésben a kontingens 0,73 ingatlan/év és ezzel szemben lényegesen 
kevesebb szemét került az A.S.A -hoz, így  januárban – a szerzıdésnek megfelelıen – elszámolták a 
10 % kedvezményt. Ez a 10 %-os kedvezmény az önkormányzatnak 449.420.-Ft összegő 
megtakarítást jelentett.  Az újabb szerzıdés már a csökkentett mennyiség figyelembevételével 
került megkötésre, így ebben az évben kevesebbet fogunk fizetni az A.S.A  felé.  
2004 évben összesen 4.728.896.-Ft került kifizetésre az intézményes szemétszállításért.  
 
/ Idıközben megérkezett az ülésre Szegedi Csaba képviselı, így a jelenlévı képviselık száma 7-re 
változott / 
 
2./ - Közrend, közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztató  megtárgyalása. 
– Polgárırség mőködésének tapasztalatairól szóló tájékoztató megtárgyalása. 

 
 
Kis József polgármester: 
Köszönti a  Monori Rendırkapitányság képviselıit   Dr. Petrovics Zsoltot és  Bálint Gábort, 
valamint a Gombai Polgárır Egyesület Elnökét  Tóth Józsefet. 
A napirendi ponttal kapcsolatos írásos tájékoztatókat a képviselık megkapták.  
Javasolja, hogy elsıként a közrend, közbiztonság helyzetével kapcsolatos tájékoztató kerüljön 
megtárgyalása.  
Megkérdezi az elıadókat, hogy az írásos anyaggal kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítésük ? 
 
Dr. Petrovics Zsolt a Monori Rendırkapitányság képviselıje: 
Szeretne az írásos elıterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni.  
Az országos statisztikák azt mutatják, hogy összességében a lakosságot irritáló bőncselekmények 
számában néhány százalékos csökkenés tapasztalható. 
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A bőncselekmények száma Monoron 2-3 %-kal emelkedett, Gomba községben viszont bizonyos 
mértékő csökkenés tapasztalható. Magas viszont a betöréses lopás, ittas vezetés száma. 



Összességében ebben az évben 47 db. rendıri intézkedés történt a településen, mely a tavalyi év 
ezen idıszakához viszonyítva csökkenı tendenciát mutat, de amint már az elıbbiekben is említette, 
magas viszont  a betöréses lopások és meglepıen magas az ittas vezetések száma. 
El szeretné mondani a képviselı-testületnek, hogy konkrét ügyek, konkrét személyek 
vonatkozásában feltett kérdésekre a nyílt ülésen nem tudnak válaszolni. 
A Lada Níva szolgálati gépkocsival kapcsolatban jelen pillanatban nem tud mit mondani, mert a 
felsıbb szervek még nem döntöttek ebben a kérdésben.  Azt azonban elmondja, hogy amikor 
gépkocsikat kell leadnia a rendırségnek, akkor elsısorban a sokat futott gépkocsik jönnek 
számításba, valamint a Lada Nívák. Ezért ha leadásra kerül sor, akkor számítani kell arra, hogy ez a 
gépkocsi is bele fog esni a leadottak közé.  
A Rendırkapitányság vezetése nevében megköszöni az önkormányzat eddigi segítségét, 
támogatását. 
 
Bálint Gábor  körzeti  megbízott: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy több betörıt is sikerült tetten érni. A betöréses lopásokra 
elsısorban Tetepusztán kerül sor. Miután ez kívül esik a községtıl, polgárırség sem mőködik ott, 
így sokkal magasabb a lopások száma.  
Elmondja, hogy a községben megtartott nagyobb rendezvényeken mindig igyekszik megjelenni, 
persze ha tudomást szerez róla.  
A Rákóczi úton a járda hiánya gondot jelent az arra közlekedık számára. Ezen kívül, a Dózsa 
György utca sarkán lévı háznál nagyon magasra nıttek már a tuják és ez gátolja a jó látási 
viszonyokat az utcából kijövı gépjármővek  részére. 
A Faluháznál is szükséges lenne a parkolás megoldása. 
 
Kis József polgármester: 
Azt hiszi, hogy a képviselı társai nevében is mondhatja, hogy köröm szakadtáig ragaszkodni kell a 
körzeti megbízott szolgálati gépkocsijához a Lada Nívához, mert a három település – Gomba – 
Bénye – Káva – nagy területen fekszik, ehhez jön még  Tetepuszta ,  Felsıfarkasd és a  tópart. 
Ezt pld. egy Opellel nem lehet megoldani. Kérése, hogy a végsıkig tartson ki a Monori 
Rendırkapitányság vezetése a Lada Níva megtartása mellett. 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Miután igen nagy területrıl van szó,  ezért kértük már, hogy két körzeti megbízott kerüljön 
alkalmazásra.  A tópart, Tetepuszta, Felsıfarkasd, a szılı, valamint a falu tartozna az egyik körzeti 
megbízott feladatkörébe, Bénye és Káva községek pedig a másikéba. Ezzel kapcsolatban azonban 
még választ nem kaptunk. 
Bálint Gábor körzeti megbízott írásos tájékoztatóját jónak tartja, véleménye szerint minden évben 
ilyet kellene kapnia a képviselı-testületnek.  
A község nagyobb rendezvényeivel kapcsolatban mondja, hogy a Csiperkében minden hónapban 
megjelenik a program ajánló, így ha a Máté Józsefnétól nem is, ebbıl mindig értesülhet a körzeti 
megbízott arról, hogy mikor milyen rendezvény kerül megtartásra a községben. 
A Dózsa György utcai keresztezıdéssel kapcsolatban mondja, hogy valóban nagyon benıtt már ott 
a növényzet. Véleménye szerint egy tükröt kellene oda elhelyezni.  
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Erdélyi Zsolt képviselı: 
Kérte már a képviselı-testület a körzeti megbízottat arra, hogy tartson ellenırzést az iskola elıtti 
útszakaszon, mert  a Kölcsey utca felıl jövı gépjármővek nem tartják be a 30 km-es sebesség 



korlátozást.  
 
Bálint Gábor körzeti megbízott: 
Biztos, hogy ki fog még jönni Gombára a trafipax, de İ is el fog jönni reggelenként és segítséget 
nyújt  a gyerekeknek  az átkelésben. Megpróbálja majd megszervezni, hogy ne egyedül jöjjön, 
hanem legyen segítsége is.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
A képviselı-testület nevében gratulál Bálint Gábornak a postás rabló elfogását illetıen.  
 
Dr. Petrovics Zsolt a Monori Rendırkapitányság képviselıje: 
Arról szó sincs, hogy gépkocsit cseréljen a rendırség. Az lehetséges, hogy fog majd kapni a 
kapitányság gépkocsikat és lehet, hogy majd le is kell adnia gépkocsikat. 
A két körzeti megbízottal kapcsolatban mondja, hogy tájékoztatni fogja errıl a rendırkapitány urat 
és majd İ vissza fog jelezni, hogy hogyan áll jelenleg ez a dolog.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérhetünk egy  olyan visszajelzést, hogy ezzel kapcsolatban konkrétan milyen döntés született ? 
 
Dr. Petrovics Zsolt a Monori Rendırkapitányság képviselıje: 
Tolmácsolni fogja ezt a Monori Rendırkapitányság Vezetıje felé. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs a közrend, közbiztonság helyzetével kapcsolatban, úgy 
javasolja a tájékoztatót elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
közrend, közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztatót  e l f o g a d t a. 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja, hogy térjen rá a képviselı-testület a polgárırség tájékoztatójának megtárgyalására. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Szerepel a tájékoztatóban, hogy a polgárırség részére biztosított helyiségben a boltív életveszélyes 
állapotban van.  Kérdése, hogy mennyibe kerülne ennek kijavítása ? 
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület Elnöke: 
Véleménye szerint ez sokba kerülne. Elsıként azonban egy statikussal kellene megnézetni. 
 
 
Kis József polgármester: 
Felméretjük, megnézetjük egy szakemberrel, hogy adjon véleményt arra vonatkozóan, hogy  mit 
lehetne tenni a veszélyes boltív kijavíttatását illetıen. 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
Azt írja a Polgárır Egyesület Elnöke a tájékoztatójában, hogy változtatásra van szükség az 
elszámolást illetıen. Ezzel kapcsolatban azonban javaslatot is kérünk. 
 



Kis József polgármester: 
Ezzel kapcsolatban a közgyőlésnek kell döntenie, ott kell elindítani ezt az ügyet. 
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület Elnöke: 
Ezt valóban a közgyőlésnek kell majd  eldöntenie. 
Kérdése, hogy hogyan döntött a képviselı-testület a Polgárır Egyesület támogatását illetıen ? 
 
Kis József polgármester: 
Úgy döntött a képviselı-testület, hogy a tavalyi 500.000.-Ft-ot kifizeti az önkormányzat és az idei 
500.000.-Ft-os támogatást pedig az általuk benyújtott  igény szerint fogja átutalni. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Szerepel a tájékoztatóban, hogy 50 alatti a regisztrált kijárás. Kérdése, hogy miért csökkent le 
ennyire ? 
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület Elnöke: 
Ez a regisztrált kijárás. A csökkenésbe  belejátszik, hogy vannak olyanok, akik  nem regisztrálják 
magukat, valamint a közöny miatt is csökkent a kijárás. 
 
Kis József polgármester: 
Az egyesület részére biztosított helyiség állapotát felül fogjuk vizsgáltatni, a pénzügyi támogatással 
kapcsolatban pedig az a kérése, hogy ha szükséges, akkor kérjék, de lehetıleg ne egyszerre az 
500.000.-Ft-ot. 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a testületnek a tájékoztatóval kapcsolatban, úgy 
javasolja azt elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül  a 
Gombai Polgárır Egyesület mőködésérıl szóló tájékoztatót   e l f o g a d t a .  
 
 
Kis József polgármester: 
A következı megtárgyalandó napirend a faluközpontban lévı üzlethelyiség helyzete. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A képviselı-testület 2005. március 1-ig adott halasztást Moldvai Levente és neje részére a helyiség 
bérleti díjának fizetését illetıen. A bérlık a helyiséget még mind a mai napig nem vették 
ténylegesen igénybe, nem nyitották meg az általuk megjelölt célra. 
Gondot jelent az is, hogy a közüzemi számlákat sem egyenlítették még ki az önkormányzat részére. 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy vegye vissza a bérlıktıl a helyiséget. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Véleménye szerint szólítsa fel a bérlıket a hivatal és a következı ülésen térjünk vissza erre. 
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Révész György képviselı: 
A felszólításban határidıt kell szabni részükre a közüzemi díjak befizetésére és amennyiben ezt 
nem teljesítik, úgy az önkormányzat felbontja velük a bérleti szerzıdést. 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A bérlı a belsı átalakítást már elvégezte a helyiségben. Úgy látja, hogy a mázoláson kívül már 



minden munkával készen van, ezért véleménye szerint  nincs már messze a nyitáshoz. 
Javasolja, hogy szólítsa fel a hivatal a bérlıt az elmaradt közüzemi számlák rendezésére és 
amennyiben egy hónapon belül nem rendezi, akkor az önkormányzat visszaveszi a helyiséget. 
 
 
Kis József polgármester: 
Felszólítjuk a bérlıt 30 napos határidıvel és amennyiben nem teljesíti a befizetést, úgy 2005. július 
1.-i hatállyal kilátásba helyezzük részére  a helyiség bérletének felmondását. 
 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

68/2005. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   úgy határozott, hogy a Gomba, Kossuth tér 3/a. sz. 
   alatti üzlethelyiség bérlıje  Moldvai Levente és  
   neje kerüljenek felszólításra az elmaradt közüzemi 
   számlák rendezésére. 
   A számlák rendezésére egy hónapos határidıt kell a  
   bérlık részére megszabni és amennyiben ez nem 
   kerül teljesítésre, úgy a bérleti szerzıdés 2005. július 
   1.-i hatállyal felbontásra kerül. 
 
   Határid ı:   2005. július 1. 
   Felelıs:       Körjegyzı  
 
 
  
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Solti Pálné Mende, Tanács utca 5. szám alatti lakos ingyen 
felajánlotta az önkormányzat számára a gombai 2815 hrsz-ú,1791 m2 területő, szılı mővelési ágú 
ingatlanát a rajta lévı építménnyel együtt,  mely természetben Tetepusztán található.  
 
Kéri a képviselı-testület döntését a felajánlással kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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69/2005. / V. 25. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
           Solti Pálné Mende, Tanács utca 5. szám alatti lakos  
           ingyenes ingatlan felajánlását - mely a tulajdonát képezı  
           gombai 2815 hrsz-ú, 1791 m2 területő, szılı mővelési 
           ágú ingatlanra vonatkozik, az ingatlanon lévı építménnyel 



           együtt -   e l f o g a d j a . 
 
            Határid ı:   2005. május 25. 
            Felelıs:       Körjegyzı             
 
Kis József polgármester: 
A Civil Szervezetek Háza tetıfelújítása megtörtént. Kérdése a képviselı-testülethez, hogy az onnan 
lekerült cserepekkel mi legyen ? Javaslata is van ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy adjunk az 
egyháznak belıle annyi mennyiséget, amely szükséges részükre a rossz állapotban lévı cserepek 
kicseréléséhez, a többibıl pedig a gyógyszertári raktár helyiségen lévı cserepek kerüljenek 
kicserélésre.  
Sajnos a leszedett cserepekbıl már kb. 800 db-ot elloptak. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy lehetséges-e az, hogy nem is került az összes cserépmennyiség az épület elé  
lerakásra ? 
A maga részérıl javasolja, hogy az egyháznak adjunk a leszedett cserepekbıl annyi darabot, 
amennyi szükséges részükre. A bontott cserepeket véleménye szerint jelképesen, 1.-Ft összegért 
kellene az egyháznak átadni.   
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint az egyháznak 1000-1500 db. cserépre  lenne szüksége a tetı felújításához. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy a Civil Háztól lett már elvitetve cserép ? 
 
Kis József polgármester: 
Legálisan nem lett még onnan elvitetve egyetlen darab cserép sem. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ma reggel értesültem arról, hogy a hét végén elloptak a Civil Szerveztek Háza elıl 900 db. cserepet, 
ezt Hajas László kivitelezı mondta.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Feljelentést kell tenni ismeretlen tettes ellen az ellopott cserepek ügyében. 
 
Révész György képviselı: 
Támogatja a javaslatot, hogy nyújtsunk be feljelentést ismeretlen tettes ellen. Nem az összeg miatt 
kell megtenni ezt a feljelentést, hanem azért, mert nem lehet ebbıl precedenst csinálni, hogy az 
önkormányzat tulajdonát ellopják. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Amennyiben a tettes elfogásra kerül, úgy azt a Csiperkében is meg kell majd jelentetni. 
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Tasi Kálmán alpolgármester: 
Úgy emlékszik, hogy amikor a cserép cserérıl volt szó, akkor az hangzott el, hogy belül a diófa 
alatt kell kicserélni a cserepeket, mert ott mentek tönkre. Most pedig az utcafronton került 
felújításra a tetı, nem pedig a belsı részen. 
 
Idıközben megjelent az ülésen a kivitelezı  INTERSZER Kft. képviselıje,  Hajas  László. 
 



Kis József polgármester: 
Megkérdezi Hajas Lászlót, hogy hány darab bontott  cserepet loptak el az épület elıl ? 
 
Hajas László az INTERSZER Kft. képviselıje: 
Kb. 800 db. cserepet loptak el az épület elıl. 
3200 db. új cserép került fel az épületre, 2.800 db régi cserép került leszedésre, így ennyinek 
kellene lennie lent az épület elıtt, de szerinte nincs ott több 2000 db-nál. Szombaton- vasárnap már 
nem volt ott az a kupac cserép. Véleménye szerint a kúpcserépbıl is loptak el, mert 120 db-ot 
szedtek le, de nincs ott annyi. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az udvar felıli részen mindig gondot jelentett, hogy befolyt a víz. 
 
Hajas László az INTERSZER Kft. képviselıje: 
A kúpozási munkákat még most fogják végezni, így meg fogja nézni a hátsó részt és ha kell, akkor 
cserélnek rajta cserepet, bár eddig nem látott ott egy rossz cserepet sem. 
 
 
Kis József polgármester: 
Az alpolgármester úr úgy emlékszik, hogy arról volt szó, hogy az épület belsı részén kell a 
tetıfelújítást elvégezni. 
 
Hajas László az INTERSZER Kft. képviselıje: 
Az épület elsı részének átcserepezésérıl volt szó annak érdekében, hogy miután felújításra került az 
épület, így teljesen új képet kapjon. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Nem emlékszik arra, hogy arról volt szó, hogy csak félig kerüljön átcserepezésre az épület. 
Véleménye szerint legalább a felsı részén ki kellene még cserélni a cserepeket. 
 
Kis József polgármester: 
Megkérdezi a kivitelezıtıl, hogy ez mennyibe kerülne ? 
 
Hajas László az INTERSZER Kft. képviselıje: 
Kb. 200-300.000.-Ft-ba, az anyagos része 100.000.-Ft körül lehet. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Jó lett volna, ha valaki a leszedést követıen megnézi, hogy mennyi cserép került le az épületrıl. 
Azt sem tudjuk, hogy mennyi cserép volt összesen és azt sem ellenırizte senki, hogy nem-e loptak 
el belıle. 
Azt gondolja, hogy ez nagyon csúnya dolog, hogy elvitték. Javasolja, hogy tegyük meg a 
feljelentést.  
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

70/2005. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  



 
             Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
             úgy határozott, hogy a Monori Rendırkapitányságon 
             kerüljön feljelentés megtételre ismeretlen tettes ellen  
             a Civil Szervezetek Háza épületrıl leszedett bontott 
             cserepekbıl történı eltulajdonítás ügyében. 
 
   Határid ı:    azonnal 
   Felelıs:        Körjegyzı  
 
 
 
Kis József polgármester: 
A megmaradt bontott cserepekkel kapcsolatban kéri a képviselı-testület döntését. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint ajánljuk fel az egyháznak a részükre szükséges mennyiséget 15.000.-Ft-ért. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A maga részérıl jelképesen 1.-Ft összegért javasolja a felajánlást. 
 
Kis József polgármester: 
Az egyháznak tehát ajánljuk fel a szükséges mennyiséget, a többibıl pedig  a gyógyszertári raktár 
épület  kerüljön átcserepezésre. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Véleménye szerint elıbb csináljuk meg azt a részt, ami a miénk és csak ezt követıen adjuk oda a 
megmaradt mennyiséget az egyháznak. 
 
Kis József polgármester: 
Szó volt az elıbbiekben arról, hogy a Fıszeg felıli részen is kerüljön a Civil Szervezetek Házára új 
cserép. Ennek az anyaköltsége 100.000.-Ft lenne. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Ehhez még munkadíj is jön, arról most nem volt szó, hogy ez mennyi összeget jelentene, így a 
képviselı-testület ez ügyben dönteni nem tud. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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71/2005. / V. 25. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
   
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
            határozott, hogy a Civil Szervezetek Házáról lekerült  
            bontott tetıcserépbıl elsıként  az épület hátsó részén lévı  
                                 cserepek cseréjét, valamint a gyógyszertári raktár épület 



            tetıcseréjét kell végrehajtani. 
            A munkálatok elvégzését követıen  megmaradt mennyiséget pedig  
            jelképesen 1.-Ft összegért felajánlja az egyház részére.  
 
            Határid ı:    2005. május 25. 
            Felelıs:        Polgármester  
 
 
Hajas László az INTERSZER Kft. képviselıje: 
Kérdése, hogy akkor készítsen egy költségvetést a gyógyszertári raktár épület tetıjének a 
cseréjére,illetve a kontyos részre is ? 
Amennyiben az önkormányzat nem tudja most biztosítani a szükséges összeget, úgy İ szívesen 
megelılegezi azt. 
 
Kis József polgármester: 
Lehet kérni, hogy hétfıre készüljön el a költségvetés ? 
 
Hajas László az INTERSZER Kft. képviselıje: 
A holnapi napon már be is tudja nyújtani a költségvetést. 
 
Kis József polgármester: 
A költségvetés benyújtását követıen elektronikus úton  tájékoztatni fogja a képviselıket az összeg 
nagyságáról. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
İ nincs ellene semminek, de a jegyzı asszony figyelmeztette a képviselı-testületet, hogy nincs 
szabad pénzeszközünk. 
 
Révész György képviselı: 
Kérdése, hogy a bontási munkálatoknál az anyagot illetıen a felelısség mettıl-meddig kié ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Nincs tudomása arról, hogy a munka már átadásra került volna. A vállalkozónak át kellett volna 
adnia a bontott anyag mennyiséget, a gazdálkodási csoportnak ezt be kellett volna vételeznie és azt 
követıen lehet pld. értékesíteni. 
 
/ Idıközben megérkezett az ülésre Lehota Vilmos képviselı, így a jelenlévı képviselık száma 8-ra 
változott / 
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Kis József polgármester: 
A jegyzı asszony és Dr. Zimonyi Károly képviselı a testület döntésének megfelelıen átdolgozta az 
állattartási rendelet – tervezetet a 2005. június 8.-án megtartandó  közmeghallgatásra .  Ezt az 
átdolgozott rendelet-tervezetet valamennyi képviselı kézhez kapta.  
Kéri a képviselı-testület megerısítését a közmeghallgatás idıpontját illetıen. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy az állattartási rendelet-tervezettel kapcsolatban megtartandó 
közmeghallgatás idıpontjában változást nem eszközöl, a 2005. június 8.-i 18 órai idıpontot 



megerısíti. 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A hét végén ki kell küldeni a közmeghallgatással kapcsolatos értesítıket a lakosságnak, a csatornás 
levéllel együtt. 
 
Kis József polgármester: 
A falubejárás idıpontját kell eldöntenie a képviselı-testületnek. Az útkátyúzások zöme megtörtént, 
és a Patay József utca aszfaltozása is. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A falubejárás alkalmával az útkátyúzási munkálatokat úgy fogjuk megnézni, hogy a Penta Kft által 
helyreállított, a KÖVÁL Rt. által helyreállított, valamint az önkormányzat által helyreállított ? 
Kérdése, hogy a Deési Pál utcai kátyú rajta volt-e a régi listán ? 
 
Kis József polgármester: 
Nem volt rajta, ez egy új kátyú, ısz óta keletkezett. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ami tehát nincs körülvágva, az új kátyú. 
A Völgy utcában is rengeteg kátyú van. Kérdése, hogy ez új kátyú ? 
 
Kis József polgármester: 
Igen, ezek új kátyúk. Rengeteg új kátyú keletkezett a faluban. 
 
Révész György képviselı: 
Az valószínőleg nem megoldható, hogy a testület valamennyi tagja egyszerre ráérjen, ezért 
véleménye szerint ki kell jelölni, hogy ki menjen ki a falubejárásra. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Véleménye szerint úgy kellene megoldani, hogy esténként járnánk végig a falut. Két-három 
alkalommal az egész területet be tudná járni a testület. 
 
Kis József polgármester: 
Fel is lehetne  osztani a testületet három csoportra és minden csoport kapna egy – egy területet. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Egyetért a javaslattal, véleménye szerint legyen két 5 fıs csoport. 
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Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását a falubejárás idıpontjával és módjával kapcsolatban.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a falubejárást hétköznaponként, az esti idıszakban ,  két-három 
alkalommal fogják elvégezni. A falubejárás elsı idıpontja június 6. /hétfı/  18 óra, a 
szökıkútnál történı találkozással.  
 
Kis József polgármester: 
Köszönti az ülésre idıközben megérkezett Madurovicz Gábort, a Gombai lapok hu. atyját, aki saját 
kezdeményezésben létre hozta ezt a lapot. Elég körülményes még megtalálni, de reméli, hogy még 



elérhetıbb lesz majd, ha legalizálásra kerül. 
 
Madurovicz  Gábor : 
Elmondja, hogy önszorgalomból kezdett a lap kidolgozásába és üzemeltetésére, mert úgy gondolta, 
hogy megérdemel ennyit ez a község. Ez a lap az ingyenes oldalon szerepel, és az İ munkája van 
benne. Eddig még elég kevés információ van rajta, mert nehezen tudja ezeket beszerezni. Egy 
egyszerő oldalról van szó, amelyet szeretne majd tovább fejleszteni. Gondolja, hogy vannak 
igények is erre, és szívesen segít egy hivatalos lap megnyitásában. 
A tervezés a késıbbiek folyamán is megtörténhet majd, most csak az alapvetı kérdésekrıl kellene  
beszélni.  
 
Révész György képviselı: 
Kétféle lehetıség van általában és a nagyobb települések vonatkozásában mindkettı élni szokott. 
Az egyik lehetıség, hogy legyenek amatır lapok és ezen kívül létezik egy hivatalos lapja is a 
településnek.  Javasolja, hogy ez legyen az elsı döntés. A hivatalos lapunk a Gomba hu. nevet 
viselheti, nem kell fizetni érte, csak a regisztrációért.  
Szerinte Madurovicz Gábornak kellene megmondania, hogy hol regisztráljunk, mert neki biztosan 
van egy bevált helye és így nekünk is ajánlhatja azt a céget.  A Domin név kb. 5000.-Ft-os költséget 
jelent. Ami viszont kérdés a szerver hosztingolás. Keresnünk kellene egy céget, aki bérbe adna 
nekünk szerver kapacitást, amin mőködik ez az alap. 
Elıbb-utóbb egy települési intranet irányába lehetne majd elindulni. Ez azonban nem a legközelebbi 
idıszakban fog megvalósulni, e tekintetben kormányzati döntésekre is szükség lesz. 
 
Madurovicz Gábor: 
İ nem honlapokat készít, de valamilyen szintén ért a dologhoz. Szolgáltatói javaslata nincs, a 
legkedvezıbb paraméterekkel rendelkezı céghez kell elmenni. Ezzel kapcsolatban fog majd hozni 
ajánlatokat.  A legkönnyebb dolog a domin regisztráció. 
 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Kéri Madurovicz Gábort, hogy az ajánlatok mellé majd javaslatot is tegyen a szolgáltatóra 
vonatkozóan. 
Sok olyan információ győlt már össze, javarészt elektronikus formában, amelyet már fel lehetne 
tenni a honlapra.  
A nyár folyamán már elkészülnek a központi információs tábláink is, amelyek segítségével el tud 
igazodni  a faluban a turista, így nagyon aktuális lesz már egy honlap elindítása. 
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Révész György képviselı: 
Véleménye szerint nem feltétlenül szükséges, hogy aldominok legyenek, hanem linkeket kell 
elhelyezni a honlapon. Úgy gondolja, hogy a tartalmi részben két dolog fontos, az egyik, hogy 
hogyan nézzen ki. Ez azonban elmondani nem lehet, e tekintetben a honlap készítıjének az 
elképzelésére kell hagyatkozni. Bizonyos dolgokat azonban lehet kérni, pld. hogy legyen rajta 
Gomba címere, vagy  milyen legyen a színe. 
A maga részérıl azokat a honlapokat szereti, amelyek egy modemes kapcsolatról is könnyen 
elérhetıek. Amiben most dönteni kell az az, hogy milyen menü pontok legyenek. Önkormányzat 
menü pontja, idegenforgalom menü pontja, stb. 
 
Madurovicz Gábor: 



Elmondja, hogy ezek a dolgok már szerkezetileg meg vannak az általa készített honlapon. 
Úgy gondolja, hogy ami most létezik eddig a honlapon és így is marad, akkor ingyen vállalja ennek 
a mőködtetését. Ha azonban a képviselı-testület úgy dönt, hogy fizet részére valamennyi összeget 
ezért a munkáért, akkor azt elfogadja, de İ nem szab meg semmiféle összeget, nem kér semmit. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Véleménye szerint a karbantartással kapcsolatban meg lehetne állapodni egy átalány díjas 
összegben Madurovicz Gáborral. 
 
Madurovicz Gábor: 
Heti egy  alkalommal 8 órai munkára meg lehetne kötni a megállapodást. 
 
Révész György képviselı: 
Ha ezért a munkáért 16.000.-Ft + Áfa összeget veszünk figyelembe, akkor ez egy évre 1.000.000.-
Ft összeget jelentene az önkormányzatnak, így ezt meg kell fontolni. 
Úgy gondolja, hogy az ezzel kapcsolatban a mai ülésen ne döntsön a testület. 
Véleménye szerint a jelenlegi lap egy jó kiindulási alap. Össze kell még győjteni anyagot, amellyel 
fel lehet tölteni.  Meg kell majd állapodni a frissítés gyakoriságában és a szolgáltató tekintetében. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A honlap váza megfelel. Azt kéri, hogy akik majd véleményezik, csak minimálisat változtassanak 
rajta.  
A maga részérıl a díjazást illetıen havi 15 óra körül gondolkodott, de ahogyan kivette az anyagból, 
ez nekünk mindenképpen megéri nekünk.  
 
Madurovicz Gábor: 
İ a mostani lap frissítését ingyenesen vállalja, ha azonban majd fejlesztésre kerül, akkor azért pénzt 
fog kérni. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A maga részérıl tiszteletdíjként havi 20.000.-Ft-ot javasol Madurovicz Gábornak erre az évre és 
2006. januárban majd vissza térünk rá. 
 
Madurovicz Gábor : 
Az a javaslata, hogy az İ díjával kapcsolatban egyenlıre ne kerüljön sor döntésre, a technikai dolog 
a lényeg, ezt kell elsıként megoldani.  
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Szegedi Csaba képviselı: 
Ha van elhatározás, hogy legyen honlapunk, akkor valamennyi összeget rendeljünk mellé. 
A maga részérıl 20.000.-Ft/hó összeget javasol. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Javasolja, hogy akkor legyen 200.000.-Ft erre az évre. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A lakosság majd azt fogja mondani, hogy a Civil Szervezetek Házán felemás tetı van, de viszont a 
honlapra telik az önkormányzatnak. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 



200.000.-Ft-ot nem lát olyan tragikusnak, hogy ne lehessen kifizetni. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri, hogy a  következı testületi ülésre Madurovicz Gábor szerezzen be a regisztráció és 
kontingolás tárgyában 5 db  árajánlatot és tegye meg  hozzá a javaslatát is a választást illetıen. 
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint ne a testületi ülésre hozza Madurovicz Gábor az árajánlatokat, hanem egy 
ideiglenes bizottságot kell létrehozni ezzel kapcsolatban. A bizottság két – három héten belül 
egyeztethet és így egy komplett javaslat kerülhet már a képviselı-testület elé. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A maga részérıl döntési javaslattal is felruházná a bizottságot. 
 
Révész György képviselı: 
El kell akkor döntenie a képviselı-testületnek, hogy felruházza-e a bizottságot a döntésre, és az 
összeghatárt is meg kell határozni.  
 
Kis József polgármester: 
Az ideiglenes bizottság tagjainak Révész György, Lehota Vilmos, Tasi Péter és Tóth Sándor  
képviselıket javasolja. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az összegre vonatkozóan 200.000.-Ft keretösszeg a javaslata. 
 
Révész György képviselı: 
A maga részérıl 250.000.-Ft keretösszeget javasol. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
200.000.-Ft keretösszeg a javaslata. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését az ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatban. 
 
/ Idıközben megérkezett az ülésre Tasi Péter képviselı, így a jelenlévı képviselık száma 9-re 
változott / 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

72/2005. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 
           önkormányzati honlap beindításával kapcsolatos  
           feladatok lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre. 
 
           Az ideiglenes bizottság elnökének:   Révész György képviselıt, 
           Tagjainak:  Lehota  Vilmos, 



        Tasi  Péter, 
         Tóth Sándor  képviselıket   
            
           jelöli ki.  
 
           Az ideiglenes bizottságot a képviselı-testület a szolgáltató   
           kiválasztását illetıen döntési joggal ruházza fel. 
 
           Az ideiglenes bizottság mandátuma a feladat végrehajtásának 
           idıtartamára szól, azt követıen az automatikusan megszőnik. 
 
           Határid ı:  Folyamatos a feladat  végrehajtásáig.  
           Felelıs:      Bizottság elnöke  
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a feladat végrehajtásával kapcsolatos keretösszeg  meghatározását 
illetıen. Az elhangzott javaslatok alapján 200.000.-Ft keretösszeg kerülne meghatározásra 2005 
évre, mely magába foglalja a regisztrációs díjat, a technikai költségeket, valamint Madurovicz 
Gábor tisztelet díját is.  
Aki ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

73/2005. / V. 25. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  az 
           önkormányzati honlap beindításával kapcsolatos költségekre 
           2005 évre vonatkozóan 200.000.-Ft keretösszeget biztosít, 
           mely magába foglalja a regisztrációs díjat, a technikai 
           költségeket, valamint Madurovicz Gábor tisztelet díját is.  
 
           Határid ı:  2005. május  25.           Felelıs:  Polgármester, 
                            Körjegyzı   
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Lehota Vilmos képviselı: 
Kéri a Harcvölgyi Bizottság nevében, hogy  az emlékmő avatásán résztvevıknek Arató Évának és 
Palotai Sándornak a Rákóczi Szövetség Gyömrıi Szervezete Elnökének fejezze ki köszönetét a 
testület. 
 
Kis József polgármester: 
Az ülés elején, amikor Lehota Vilmos képviselı még nem volt jelen, a képviselı-testület már 
kifejezte köszönetét az emlékmő létrehozásában végzett tevékenységéért  Lehota Vilmos 
képviselınek, a FETTI Kft. vezetıjének Tóth Tibornak, valamint az INTERSZER Kft. vezetıjének 
. 
Véleménye szerint ebbe a határozatba kell bele foglalni  az újonnan javasolt két személy nevét is, 
amennyiben ezzel a képviselı-testület egyetért. 
 



Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy az ülésen hozott 66/2005. számú határozatába kerüljön belefoglalásra 
az Arató Éva és Palotai Sándor részére kifejezett köszönet nyilvánítás is. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Javasolja, hogy kérjük meg a PEMÁK Kht-t, hogy a 4-es fıközlekedési út mellett helyezzenek el 
Gomba községet jelzı táblát is. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Kérdése, hogy a Patay József utcában, valamint a Dózsa György közben a közvilágítás bıvítés 
mikor kerül megoldásra ? 
Kérdése továbbá, hogy van-e még az önkormányzatnak felesleges járdalapja ?  Ezt azért kérdezi, 
mert a Bocskai utca alján lakókat nagyobb esızés alkalmával kiönti a víz. Az utca felsı részétıl a 
közepéig már van járdalap, de az alsó részen nincs. Véleménye szerint ha az utcában végig le lenne 
rakva járdalap, akkor ez egy vízterelı funkciót is betölthetne és nem folyna a víz az alsó részen 
lakók ingatlanára.  Valakivel meg kellene ezt csináltatni. 
 
 
Kis József polgármester: 
Több helyen is van a községben felesleges járdalap, ezt fel lehetne szedni és  az ott lakók rakják le 
azokat.  
Azt meg lehet oldani, hogy az aktív korúak rendszeres szociális segélyben részesülıkkel 
felszedetjük a felesleges járdalapokat, de ezt el is kell szállíttatni a Bocskai utcába, mely azonban 
már költséggel jár. Mit  csinálunk viszont  akkor, ha az ott lakók még sem hajlandóak lerakni a 
járdalapokat, az önkormányzat fogja elvégeztetni ? 
A maga részérıl mindenképpen megvárná, hogy nyer-e a pályázatunk, mert ha nyerünk, akkor 
kıvel meg lesz oldva ez a probléma. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Véleménye szerint ezt nem az ott lakóknak kellene lerakni, mert kellene ott még földmunkát is 
végezni. 
Az ott lakóknak nem a járda hiánya a gondjuk, hanem az, hogy befolyik hozzájuk a víz. A járda 
viszont vízelvezetı funkciót is betöltene. 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
Évekkel ezelıtt volt abban az utcában egy mély árok, amely azonban betemetésre került. Ez az árok 
megfelelıen elvezette a vizet, megvédte a lakóházakat a fentrıl lezúduló víztıl. Véleménye szerint 
a járda nem fogja ott megoldani a víz problémát, az árok újbóli kiásása lenne szükséges. 
 
Kis József polgármester: 
A következı ülésen erre vissza fogunk térni, kikérve egy szakember tanácsát, hogy mit lehetne 
tenni a probléma megoldása érdekében. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy a Páczi László ingatlana feletti részt sikerült-e megnézni ? 
A patakkal kapcsolatban mondja, hogy sok helyen szépen kirakták a patak szélét, de van ahol nem. 
Kérdése, hogy visszajönnek még ezt megcsinálni ? 
Az a kérése, hogy levélben keressük meg  a Tápiómenti 2 hetes újság fıszerkesztıjével az ügyben, 



hogy Gomba községrıl is jelenjen meg benne több információ, nekünk is adjon teret. 
 
Kis József polgármester: 
Az ülés elején beszéltük, hogy szakember bevonásával fogjuk megnézni az  Ady Endre utcában 
jelentkezı problémákat. 
A patakkal kapcsolatban mondja, hogy amint a terepviszonyok megengedik, el fogják végezni a 
félbe hagyott munkákat. 
A Tápiómenti 2 hetes újság fıszerkesztıjét írásban meg fogjuk keresni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A falubejárás elıtt szeretné megkapni az útkátyúzási listát, hogy melyik a KÖVÁL Rt. által 
elvégeztetett, melyik a PENTA Kft. által elvégzett és melyik az önkormányzat által elvégeztetett 
munka. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Kérdése, hogy mennyi összeget fizettünk ki eddig az útkátyúzásra ? 
 
Kis József polgármester: 
5.000.000.-Ft-ot fizettünk ki eddig. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Kenyeres-kert állapotával kapcsolatban mondja, hogy már régen készen kellett volna lennie a 
munkáknak. A Gyermek Nap is azért kerül a Faluháznál megtartásra, mert a Kenyeres-kert azon 
részein, amelyekre szükség lenne, még mindig nincsenek készen a munkák. 
 
Kis József polgármester: 
A kaszálásról már intézkedett, a héten le lesz kaszálva, és a hivatal alatti  WC. is rendelkezésre áll 
már pénteken. 
 
Révész György képviselı: 
Valóban a Kenyeres-kertbe szerettek volna jönni a Gyermek Napon, de mivel a Kenyeres-kert 
állapota bizonytalan, így a Faluház melletti területet választották. Azért is döntöttek még a Faluház 
melletti területnél, mert miután ebédet is kapnak a gyerekek, így a Kenyeres-kertbe le kellett volna 
asztalokat és székeket hozni, a Faluházban viszont minden rendelkezésre áll, így ott 
kényelmesebben meg lehet oldani az étkeztetést is. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Jó lenne ha határidıt szabnánk a nagy gépek eltőnéséhez a Kenyeres-kertbıl. Mikor lesz a 
Kenyeres-kertbıl olyan forma, amit ezután mindenki magáénak érezhet. Az a kérése, hogy nyárra 
már ne maradjon ilyen állapotba a Kenyeres-kert. Arról volt szó, hogy kinti WC. is fog készülni. 
Kérdése, hogy a Faluház parkolójával mi a helyzet ? 
 
Kis József polgármester: 
A Faluház melletti terület tereprendezésére a jövı hét folyamán fog sor kerülni. Az ott 
megrendezésre kerülı Gyermek Nap miatt maradt el eddig. 
Elmondja, hogy sok minden történt eddig a Kenyeres-kertben anélkül, hogy a testület ehhez egy 
fillért is bele kellett volna invesztálnia. Lehet azonban, hogy ez kevésnek tőnik. 
Például a  testnevelı tanárok mondták, hogy szükséges lenne egy ugró gödör, igaz hogy most, de az 
is elkészült.  
Ahhoz azonban, hogy gyors, látványos javulás legyen, pénzeszközt kell hozzárendelnie a 
testületnek. 



A Lehota Vilmos által elkészített terv alapján igyekszünk a kis lépéseket megtenni. Ha azonban 
gyors lépések kellenek, akkor ehhez pénz kell. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az erdı kitisztításával mi lesz ? 
 
Kis József polgármester: 
Korábban már kitisztításra került, így most csak a kisebb hajtásokat kell kivágni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Fix tőzrakó helyeket kellene ott kialakítani.. Kérdése, hogy áramot lehet-e oda levinni ? 
Már többször említette azt is, hogy Bajkai Istvántól el kell kérni a vascsöveket és és vennénk rá 
hálót. 
 
Kis József polgármester: 
Ezt meg lehet oldani. Már tárgyalt Hárs Lászlóval is, aki ígéretet tett arra, hogy bizományosi fából 
fog faanyagot adni padnak és asztalnak.   
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Véleménye szerint ha július végéig nem készül el a kinti WC., akkor döntsön a testület arról, hogy 
pénzt rendel mellé. 
 
Kis József polgármester: 
A vascsöveket már elkérte Bajkai Istvántól és nekünk is adta. Kiss Tibort már legalább ötször 
megkérte, hogy hozza el ıket a Patayból, de még mindig nem tette meg. 
 
Révész György képviselı: 
A kisszurdiki támfal fugáiból kijött a föld, ki van szedve egy része,  át lehet látni a fugákon.  
 
 
Kis József polgármester: 
Ki fog menni a helyszínre és megnézi. 
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Révész György képviselı: 
Köszöni minden képviselı társának, aki eljuttatta hozzá a beruházási fontossági sorrendet. El fogja 
majd ismét küldeni mindenkinek  a kész kimutatást. 
 
 
Kis József polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 20,45 h-kor bezárta. 
 
 
 
 
G o m b a , 2005. június 1. 
 
 
 
 



 
     Kis    József                              Maczó   Jánosné  
               polgármester                                   körjegyzı  
 
 
 
 
 
     Fodor  Béla                              Tóth  Sándor  
             jegyzıkönyv  hitelesítık  
 
 
 
 
   

       
 


