
 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N  Y V  
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-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 
 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön üdvözli Maczó Jánosné körjegyzıt, az ülést 
megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 képviselı közül 8 jelen van. 
Szegedi Csaba képviselı hiányzik jelenleg az ülésrıl. 
 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendi pontok elfogadását az ülés anyagául. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi napirendet fogadta el: 
 
 

N  a p i r e n d  
 
 

T á r g y:         E l ı a d ó: 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolója,  Polgármester, 
     kérdések, felvetések.       Alpolgármester, 
          Bizottsági elnökök, 
          Képviselık. 
 
2./ Fáy András Általános Iskola Szervezeti és Mőködési  
     Szabályzatának, valamint Házirendjének megtárgyalása.  Körjegyzı  
 
3./ Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet 
     megtárgyalása.        Körjegyzı  
 
4./ A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl szóló rendelet-tervezet 
     megtárgyalása.        Körjegyzı  
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5./ Költségvetésrıl szóló rendelet módosítása.    Körjegyzı  
 
 

6./ A falubejárás tapasztalatainak megtárgyalása.    Képviselık 
 
7./ E g y  é b    ügyek. 
 
 
 
Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Révész 
György és Tasi Péter képviselıket  javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
jegyzıkönyv hitelesítıknek  Révész György és Tasi Péter képviselıket   e l f o g a d t a. 
 
 
1./ Polgármester, Alpolgármester, Bizottsági elnökök beszámolója, kérdések, felvetések. 
 
Kis József polgármester : 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Faluház melletti telek tereprendezése oly mértékben megtörtént, 
hogy oda rendezvények esetén sátor felállítható. 
A Kenyeres-kertben két párkányon szintén megtörtént a tereprendezés, amely lehetıvé teszi, hogy 
az ısz folyamán füvesítéssel pálya kerülhessen kialakításra a szabadtéri testnevelési órák 
megtartására.  
Ez a tereprendezési munka az önkormányzatnak nem került pénzbe, mivel a PEMÁK Kht. ingyen 
elkészítette.  
A 4 sz. fıközlekedési út mellett elhelyezendı Gomba községet jelzı táblával kapcsolatban mondja, 
hogy ennek kihelyezése addig nem történik meg, amíg nem rendezıdik az út forgalma. Amint 
elkészül az aluljáró, új táblák kerülnek majd kihelyezésre és akkor  Gomba község is  – jobbra, 
illetve balra mutató nyíllal – jelezve lesz a 4. sz. fıúton.  Eddig azért volt a Tápiószelét jelzı tábla 
kitéve, mert az úttól a legtávolabbra esı települést kellett jelezni, most azonban változni fog a 
szabályozás.  
A PEMÁK Kht. illetékese azt mondta, hogy nincs semmi akadálya annak sem, hogy egy „ Gomba 
centrum „ tábla kihelyezésre kerüljön a malomi bolthoz. Amikor lehetıségük, pénzük lesz rá, akkor 
ezt meg fogják oldani.  
 
/ Szegedi Csaba képviselı megérkezett az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 9-re változott / 
 
Az Ady Endre utca helyzetével kapcsolatban mondja, hogy az elızetes szakmai vélemény alapján 
az valószínősíthetı, hogy olyan pincék is vannak az út alatt, amelyekrıl már senkinek sincs 
tudomása. 
Ezek a pincék vizet kapnak és megsüllyednek.  
A megsüllyedt szakasz feltárása, tömedékelése, és a megépített támfal és a löszfal közötti rész 
betonozása, folyóka kiépítése a szakmai vélemény a megoldásra. Ez kb. 40 m szakasz lenne és 
milliós nagyságrendő pénzt igényelne, amit azonban pénzügyi fedezet hiányában nem tudunk 
biztosítani.  
 Az Ady E. utcában megtörtént a 3,5 t súlykorlátozó tábla kihelyezése. 
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A Polgárır Egyesület helyiségével kapcsolatban mondja, hogy a boltív megmozdult, ezt 
alátámasztani, aláékelni nem lehet.  A megoldás csak a lebontása lehet.  A lebontás a külsı falakat 
nem veszélyezteti és egy álmennyezettel hozható helyre.  Ennek megoldása is közel milliós 
nagyságrendő, ezért majd meg kell keresni a pénzügyi lehetıséget  a feladat végrehajtására.  
Javasolja, hogy a bontásra teremtsen pénzügyi lehetıséget a testület, mert ennek elvégzésére 
szakemberek bevonására van szükség. Amennyiben a képviselı-testület úgy ítéli meg, hogy 
bontsuk le a boltívet, akkor a következı ülésre beszerzi az árajánlatot a munkálatok elvégzésére 
vonatkozóan.  
 
Révész György képviselı: 
Csak abban a helyiségben van gond ? 
 
Kis József polgármester: 
Igen, csak ebben a helyiségben van ilyen gond, a többi helyiségben nem.  
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Kérdése, hogy van-e idı arra, hogy várjunk a feladat végrehajtásával a következı testületi ülésig ? 
 
Kis József polgármester: 
Annyira nem vészes a helyzet, így várhatunk a döntéssel a következı testületi ülésig. 
Kéri a képviselı-testület döntését a boltív lebontásával, illetve az álmennyezet elkészítésével 
kapcsolatos árajánlat beszerzésérıl. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

74/2005. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
 

h a t á r o z a t  
 

            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
            úgy határozott, hogy a Polgárır Egyesület által  
            bérelt önkormányzati helyiség boltívének elbontására, 
            valamint az álmennyezet elkészítésére vonatkozóan 
            a polgármester a következı ülésre szerezze be az  
            árajánlatot. 
 
            Határidı:     2005. augusztus 18. 
            Felelıs:       Polgármester 
 
 
 
Kis József polgármester: 
A Dózsa György utca- Rákóczi úti keresztezıdéssel kapcsolatban mondja, hogy véleménye szerint 
oda egy 800-as tükröt kellene elhelyezni a beláthatóság érdekében. A tükör költsége, oszloppal 
együtt  42.000.-Ft + Áfa. Javasolja a képviselı-testületnek, hogy eszközölje ezt a beruházást. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

75/2005. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati  Képviselı-testülete  
           úgy határozott, hogy a Dózsa György utca – Rákóczi úti  
                                 keresztezıdésbe a jobb beláthatóság érdekében kerüljön 
           tükör  kihelyezésre. 
 
            Határidı:   2005. június 29. 
            Felelıs:     Polgármester  
 
 
Kis József polgármester: 
A Bocskai utcai járdával kapcsolatban tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy körbejárta a községet 
és megállapította, hogy ott ahol felszedhetıek voltak járdalapok  és azokat  fel lehetett használni, 
azt már korábban felszedte az önkormányzat és fel is használta. Az összes többi járdalapunk, ami 
érdemes arra, hogy felszedjük, vagy közvetlenül az aszfalt út mellett van, vagy pedig valamilyen 
szinten az ingatlan tulajdonos a járdát is rendben tartja, így elıle felszedni a lapokat illetlenség 
lenne. Ezáltal annyi járdalapot összeszedni, ami a Bocskai utcára elég lenne, nem lehetséges.  
Amennyiben nyer az útfelújításra benyújtott pályázatunk, úgy alapkövezett szinten a Bocskai utcát 
rendezni tudjuk. Amennyiben nem nyerünk, úgy a következı ülésre a tereprendezés és a földárok 
kialakításával kapcsolatban árajánlatot fog a képviselı-testület elé terjeszteni. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A Jókai utcában a Patay kastély utáni részen, az elsı szomszédig a járdán rajta van a hordalék, ez a 
járda használaton kívüli. Véleménye szerint ezeket a lapokat fel lehetne szedni és felhasználni a 
Bocskai utcában. 
 
Tasi Péter képviselı: 
Az Akácfasor utcában az Arany János utca utáni részen is van egy járdaszakasz, amelyet nem 
használnak. Ezt is fel lehetne szedni.  
 
Kis József polgármester: 
Ezt a járdaszakaszt az ott lakó rendbe tette, megigazgatta, hogy a járda mellett lévı partot megfogja. 
Ha felszedjük onnan, akkor leomlik a part. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Amikor a nagyszurdiki járda készült, akkor az árkot kirakták beton lapokkal.  Ezek a beton lapok ott 
feleslegesek, kaszálni sem lehet tılük az árokpartot, a hordalékot is felfogják,  így ezeket is fel 
lehetne szedni onnan. 
 
Kis József polgármester: 
Ezeket a lapokat nagyon nagy földmunkával lehetne csak letenni járdaként, mert nagyobbak, mint a 
járdalap. 
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Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Kis-szurdiki támfal fugáinak kijavítása júliusban fog 
megtörténni, mert a kivitelezı akkor fog a környéken dolgozni. 
 
A Csiperkében megjelent cikkel kapcsolatban szeretné a képviselı-testületnek elmondani, hogy İ a 
maga részérıl, mint polgármester és mint magánszemély is nagyra értékeli a képviselık munkáját. 
Látja, hogy sokat tett , tesz és fog is tenni a település érdekében valamennyi képviselı társa.  
Meg szeretné kérdezni Szegedi Csabát, hogy miért gondolja úgy, hogy a polgármester nem teszi a 
dolgát, miért tételezi fel azt, hogy İ nem dolgozik ? 
İ a maga részérıl nem kérdıjelezi meg senki munkáját, úgy érzi, hogy a testületi munka közös, 
közös elhatározásokon múló munka. 
Nem érzi, hogy İ a falunak és a képviselı-testületnek ellensége lenne, nem hiszi, hogy ezt úgy 
érezhetnék.  Ha takar a Csiperkében megjelent írás valamilyen koncepciót, akkor azt tudomásul 
veszi.  
A cikk bevezetıjében foglalt gondolatokkal egyetért, azzal a kitétellel, hogy ez reá is vonatkozik. 
Reá is vonatkozik, hogy töpreng éjszaka, hajnalban és ekkor születnek gondolatai. Ezek közül 
voltak már olyan elıremutató elképzelései, amelyek meg is valósultak.  
 
A kátyúkkal kapcsolatban mondja, hogy már megkezdıdött egy javítási folyamat és a 
legkritikusabb szakaszokra felhívta a kivitelezı figyelmét. Javasolta azt is a kivitelezı részére, hogy 
történjen egy általános átnézés és készüljenek el a szükséges pótlások. Az átnézés július közepéig 
megtörténik. 
 
A szegélykı festéssel kapcsolatban mondja, hogy ennek megoldását korábban már elkezdtük, mert 
volt 2 fı olyan emberünk, akikre ezt a munkát rá lehetett bízni.  Késıbb pénz hiány miatt nem 
tudtuk a folytatáshoz a  festéket megvásárolni. Most viszont nincs olyan emberünk, akire ezt a 
munkát rá lehetne bízni. Azt a fajta álmunkat el kell felejteni, hogy ezeket a munkákat pénz nélkül 
meg tudjuk oldani. 392.000 – 400.000.-Ft körüli összegért lehetne ezt a munkát elvégeztetnünk, 
mert ilyen feladatok elvégzésére emberünk nincs, nincs a hivatalnak karbantartója, akivel ezeket a 
feladatokat el lehetne látni.  
A Sza.Ki Bt. munkáját nem kritizálva és bántva mondja, hogy İk sem gyızik a munkát a két 
emberrel, pedig  folyamatosan dolgoznak.  
Véleménye szerint fontolóra kell venni, hogy a Polgármesteri Hivatalnál kerüljön alkalmazásra egy 
karbantartó, aki az ilyen községi feladatokat ellátná. 
A festési munka elvégzése csak augusztus-szeptember hónapban lehetne esedékes, mert a pályázati 
pénzeink leutalása most van folyamatban.  
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha lenne pénzünk, akkor sem készíttetnénk el a szegélykı festést 400.000.-Ft-ért. Ezzel ne is 
számoljunk.  
Elmondja, hogy ahogyan a polgármester reagált az általa írt cikkre, az nagyon helyén való volt. 
Ahhoz, amiket elmondott a polgármester, több hozzáfőzni való nincs.  
Az, hogy egymás munkájáról kritikát írjunk, mindenkinek a joga.  
 
Kis József polgármester: 
Megkérdezi a képviselı-testületet, hogy a szegélykı festést tartsuk-e napirenden ? 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a Nagy-szurdiki járda szegélykı festésének elvégeztetésére  
pénzösszeget nem kíván fordítani.  
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Kis József polgármester: 
A cikkre visszatérve elmondja, hogy valóban egy évig háttámla nélkül volt a pad, de az újság 
kézhezvétele elıtt már beszerzésre került a festék a lefestéséhez és tárgyalt a kivitelezıvel is, hogy 
gyártsa le a háttámlákat.  
A festés és a háttámla elkészült, a szemetesek közül is 14 db. le lett festve, csak ki kell majd 
helyezni ıket. A bádogot kell csak bele elkészíteni, mert félreértésbıl adódóan már méretőre 
készült, mint a faszerkezet. A héten ezt meg fogja csinálni a bádogos és a jelzıtáblák virágtartó 
részébe is elkészül a bélelés. Ezt követıen majd a virágok beszerzésérıl is gondoskodni fogunk.  
 
Teljesen jogos, ésszerő észrevétel, hogy a községben egyre több betemetett árok van, de sajnos az 
állampolgári fegyelmezetlenség ellen sokat tenni nem tudunk. A már betemetett árkok rendbetétele, 
újbóli kiásása többmilliós költséget jelentene az önkormányzatnak.  
Véleménye szerint az úthálózat felújításra vonatkozó ütemezéssel együtt a csapadékvíz elvezetési 
ütemterv is elkészülhetne.  
 
A kritikán alul elvégzett felújításokkal kapcsolatban mondja, hogy van igazság tartalma, de azt 
viszont  nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ezek hol történtek. 
A Melegítı-konyha jó minıségben készült el. A Faluház és a Civil Szervezetek Háza kialakítása 
során végzett munka kevésbé látványos. Azt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy 
jó minıségő falakkal ellátott épületben, mint a Melegítı-konyha épülete is, vagy pedig egy romos 
épületben történik a felújítás. Ez az esztétikai állapotot nagyban befolyásolja. 
 
A testületi ülések vezetésével kapcsolatban mondja, hogy abban az esetben, ha meghívott vendég 
van és elıbbre hozunk egy napirendet, akkor ez mindig a képviselı-testület döntésén alapul, mindig 
szavazásra teszi fel a napirendek felcserélését. 
Az ülések 22 órai bezárásával kapcsolatban mondja, hogy testületi döntés van errıl. Nem tudja, 
hogy mire jó az  ilyen jellegő beállítás, ami az olvasó számára azt sugallja, hogy diktatúra, vagy 
önkényesség van az ülések alkalmával, mert a polgármester berekeszti azt. Ez a megfogalmazás 
lejáratás íző, ezért szeretné visszautasítani azt. 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Elmondja, hogy meg kell próbálni azt, hogy az ülések alkalmával a felgyülemlett feladatok 
megtárgyalásra kerüljenek, ne maradjanak meg a következı ülésre. 
Kéri, hogy az ülések levezetése úgy történjen, hogy azokat a dolgokat, amelyek megoldásra várnak, 
mindig meg tudja beszélni a képviselı-testület.  
 
Kis József polgármester: 
Szeretne köszönetet mondani  a Gomb Színpadnak a Falunapokon és az azt követıen nyújtott 
elıadásokért.  
Szintén köszönetét szeretné kifejezni a Néptánc Találkozó megrendezéséért, lebonyolításáért  az 
egyesületnek, valamint valamennyi szereplınek.    
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a honlap beindításával kapcsolatban a Domain név 
regisztrálására a megrendelés elment, a visszajelzés is megérkezett, így folyamatban van a 
regisztráció. 
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Az utak felújításával, annak ütemezésével kapcsolatban szeretnénk egy prioritási sorrendet 
felállítani.  A nagyságrendet tekintve látható, hogy a meglévı utak állapotának felmérése mennyibe 
kerülne. A mellékelt elızetes árajánlat alapján látható az útfelmérés költségeinek nagyságrendje. 



Megkérdezi a képviselı-testületet, hogy ilyen nagyságrendet figyelembe véve élesítsük-e a 
helyzetet  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Úgy gondolja, hogy tudja a képviselı-testület, hogy mit kellene tenni az útjainkkal, de sajnos nincs 
rá pénzünk.  
 
Révész György képviselı: 
Az ütemezésre, szakértıi felmérésre  İ tett javaslatot az elmúlt ülésen, mert nem tud igazságot 
tenni, hogy melyik út felújítása  elsırendő feladat. Ha azonban van egy szakértıi anyagunk, akkor 
arra lehet hivatkozni a lakosság felé.  A felmérést és a szakértıi javaslatot nagyon fontosnak tartja, 
mert nem látja át az úthelyzetet, nem tudja, hogy mi a tennivaló és milyen sorrendben.  
 
Kis József polgármester: 
A 2006 évi tervünkbe, akkor tegyük be ennek a költségét ? 
 
Révész György képviselı: 
Azt mondja, hogy nincs pénzünk, de mégis most készüljön el a felmérés, illetve szakértıi javaslat. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Arra kéri a képviselı-testületet, hogy az év második felében, év vége felé történjen csak meg ez a 
feladat, mert nem tudjuk kifizetni a munkát, nincs egy fillér sem a számlánkon.  1/12-ed arányban 
áll minden hónapban rendelkezésünkre a finanszírozási összeg, így ez alapján lehet tervezni. 
 
Révész György képviselı: 
Akkor visszavonja a javaslatát és majd a 2006 évi költségvetésünkben döntsünk errıl. 
 
Kis József polgármester: 
Ha megrendeljük a feladatot, akkor is csak szeptemberben fog ez majd realizálódni, így augusztus 
végén vissza lehet térni rá. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Azért mondta, hogy nekünk ez nem ér ennyit, mert az a drága, hogy egy ilyen tervet 
megvalósítsunk.  Csak akkor költsünk erre, ha látjuk a végét, ne készíttessünk el most egy ilyen 
tervet ennyi összegért. 
A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban mondja, hogy nem csak az a probléma, hogy be vannak 
temetve az árkok. Szerinte ne várjunk ezzel szakemberre, hanem gondoljuk át, hogy hogyan 
kívánjuk ezt megoldani és pályázat útján valósítsuk majd meg. 
 
Kis József polgármester: 
Jó lenne azonban egy szakmai útmutatás, hogy mire pályázzunk. 
 
Tasi Péter képviselı: 
A szakmai felmérések, elızetes tervek sok esetben elıfeltételei a pályázatnak, ezt az indokot is 
megfontolva javasolja a tanulmányterv – lehetıség szerinti – mielıbbi elkészítését. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását, hogy az útfelújítások ütemezhetısége, szakmai 
megalapozottsága érdekében az év második felében, vagy a 2006 évi költségvetésben 
megteremtsük-e az alapját a szakértıi vélemény elkészítésének ? 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel úgy 
foglalt állást, hogy a pénzügyi lehetıségek figyelembe vételével az év második felében, vagy 
pedig a 2006 évi költségvetésben megteremti az alapját az útfelújítások ütemezhetısége, 
szakmai megalapozottsága érdekében a szakértıi  vélemény elkészítésének. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Ennyi pénzért szó sem lehet róla, ebbıl száz méter út  el tud készülni. Azt el tudja dönteni a 
képviselı-testület, hogy melyik az a három, négy utca ami a legkritikusabb. Az, hogy a többirıl 
tényleges javaslat készüljön felesleges. Véleménye szerint az erre fordítandó összeget inkább a 
kivitelezésre kell felhasználni, nem pedig az elıkészítésre. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Ha úgy dönt majd a képviselı-testület, hogy foglalkozzunk a szakértıi véleménnyel, akkor több 
árajánlat is bekérésre kerül ? 
 
Kis József polgármester: 
Természetesen akkor több árajánlatot is be fogunk kérni. 
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Melegítı-konyha elıtti parkoló elkészült.  
Elkészült a Gyógyszertár látvány cserepezése és a raktár épület tetıcseréje is folyamatban van.  
Ennek költségei az önkormányzat számára nem jelennek meg.  
 
Kéri a képviselı-testület hozzájárulását, hogy a júliusi ülés 20.-án kerüljön megtartásra, mivel a 
munkatervben betervezett idıpont a jegyzı asszonynak nem megfelelı, elutazik. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ezentúl szerdánként nem tud részt venni a testületi üléseken, vagy pedig csak késıbb tud 
megjelenni.  
Kérdése, hogy van-e szándékában a képviselı-testületnek, hogy az ülés napját módosítsa ? 
 
Kis József polgármester: 
Miután több képviselınek sem jó a következı ülés idıpontja, ezért javasolja, hogy júliusban legyen 
szünet és az augusztusi ülés idıpontját hozzuk elıbbre. Ez megoldható, mivel semmilyen fontos 
napirend nincs betervezve.  Augusztus 18.-án / csütörtökön / legyen a következı ülés és a többi 
idıpontról majd még tárgyal  a képviselı-testület. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy július hónapban ne kerüljön sor testületi ülés megtartására. 
Az augusztus hónapra betervezett ülés idıpontja pedig kerüljön módosításra úgy, hogy 2005. 
augusztus 18.-án csütörtökön üljön össze a képviselı-testület. 
 
Az vezetı  óvónıi pályázatokkal kapcsolatban javasol egy elıkészítı bizottság létrehozását.  
Felkéri a jegyzı asszonyt, hogy tegyen javaslatot az ideiglenes bizottság tagjaira vonatkozóan. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A vezetı óvónıi pályázatok elıkészítésére létrehozandó ideiglenes bizottság tagjainak Erdélyi 
Zsolt, Fodor Béla képviselıket és Tasi Kálmán alpolgármestert javasolja. 
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Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését az ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatban. 
 



Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

76/2005. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
           vezetı óvónıi állás betöltésére benyújtott pályázatok  
           elıkészítésére, a képviselı-testület felé történı javaslat  
           tételre ideiglenes bizottságot hoz létre. 
 
           Az ideiglenes bizottság elnökének:  Tasi Kálmán alpolgármestert, 
                                                 tagjainak:    Erdélyi Zsolt és 
               Fodor Béla   képviselıket 
 
           megválasztja. 
 
            Az ideiglenes bizottság mandátuma a feladat végrehajtásának 
            idıtartamáig szól, azt követıen az automatikusan megszőnik. 
 
            Határid ı:   2005. augusztus  18. 
            Felelıs:       Bizottság elnöke 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A Csiperkében megjelent cikkre visszatérve szeretné  elmondani, hogy azt tartja problémának, hogy 
ha a polgármester elvállal egy feladatot, de az nem kerül végrehajtásra, illetve nincs elıkészítve.  
A beruházásokkal kapcsolatban mondja, hogy a kivitelezı azért a pénzért, amiért elvállalta 
végezzen megfelelı munkát. A Civil Szervezetek Házánál is a felemás járólapok jelentették a 
problémát.  
Történnek olyan elıterjesztések úgy a polgármester, úgy a képviselık részérıl, amelyekhez nincs 
hozzárendelve a forrás. A mai napon is döntött a képviselı-testület pld. a tükörrıl és ehhez sincs 
hozzárendelve a forrás. 
A jegyzı asszony is felhívta a képviselı-testület figyelmét arra, hogy nincs pénze az 
önkormányzatnak, ezt tudomásul kell venni. 
Az iskola költségvetésében jelentıs összeg szerepel, ami még nem lett felhasználva. Kérdése, hogy 
mikorra rendelheti meg a munkát, mert ezt a nyári szünetben el kell végeztetni. 
Az a javaslata, hogy addig ne döntsön a testület egy fillérrıl sem, amíg az intézmények nem férnek 
hozzá ahhoz a pénzhez, ami a költségvetésükben szerepel. Ilyen még nem fordult elı, hogy nem 
férnek hozzá az intézmények  vezetıi a költségvetésben szereplı pénzükhöz akkor, amikor akarnak. 
Szeretné tehát kérni, hogy bármilyen elıterjesztéssel jön valaki, az jelölje meg a forrást is, hogy 
honnan biztosítsuk a szükséges összeget. 
A Falunap valamennyi segítıjének és szereplıjének meg kell, hogy köszönjük a munkát, jól sikerült 
rendezvény volt. 
Hasonlóan jó a véleménye a Néptánc Találkozóról is. Köszöni a segítık és a tánccsoportok 
munkáját.  
Az Úttörıcsapatnak is köszönetét fejezi ki a jól sikerült Gyermek Nap megrendezéséért. 
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Lehota Vilmos képviselı, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság ebben a hónapban nem ülésezett.  
A Falusi turizmussal kapcsolatban volt tevékenysége, mégpedig az, hogy kihelyezték a Várhegyre 
az információs  táblát. Köszönetet szeretne nyilvánítani Tızsér Krisztiánnak, aki a tábla 



kihelyezéséhez biztosította számukra a 2 talicska betont.  
 
Erdélyi Zsolt képviselı, a Kulturális Bizottság Elnöke: 
A bizottság ülésezett, az augusztus 20.-i rendezvény került megtárgyalásra.  A bizottság úgy 
döntött, hogy az ünnepség a református  templomban kerül megtartásra. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A februári ülésen İ kapta feladatul, hogy készítse elı augusztus 20.-ra az ökumenikus 
istentiszteletet. Akkor most megváltozott a program ? 
 
Erdélyi Zsolt képviselı, a Kulturális Bizottság Elnöke: 
Ács Mihály református lelkész fel fogja venni a kapcsolatot a katolikus lelkésszel. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Falunappal kapcsolatban mondja, hogy a szombat délutáni programoknak  nem volt nagy 
kihasználtsága. Ha azonban csak a focit vesszük figyelembe, akkor is meg kell tartani, mert ha erre 
eljön valaki, már az is eredmény. Véleménye szerint a következı évben, szombati napon csak sport 
programok legyenek.   
  
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tasi Kálmán igazgató kérdésére válaszolva mondja, hogy az általános iskolában augusztus közepe 
felé kerüljön sor a járda megépítésére, ekkorra rendelje meg a munkát, de elıtte a kivitelezés 
költsége kerüljön pontosításra, mert ilyen nem került a költségvetésbe megtervezésre. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Valóban nem ilyen jogcímen lett tervezve az iskola költségvetésében, de a megfelelı fedezet 
rendelkezésre áll. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A térburkolat kialakításával kapcsolatban mondja, hogy miután a kivitelezı nem nyújt be felénk 
számlát, így egy-két év múlva nem tudjuk majd megkeresni az esetleges garanciális javítások 
elvégzése miatt.  
 
Kis József polgármester: 
Garanciális háttérmegállapodást lehet kötni a kivitelezıvel és akkor meg tudjuk keresni az esetleges 
garanciális javítások elvégzése végett. 
 
Révész György képviselı: 
Valószínő, hogy ez hosszabb távú dolog és ütközik némi nehézségbe, de azon beruházások 
vonatkozásában, amelyek pályázathoz kötıdnek, a kivitelezıvel olyan megállapodást kellene kötni 
az önkormányzatnak, hogy a finanszírozáskor történjen csak meg a kifizetés. 
 
Kis József polgármester: 
A pályázati pénzek lehívásához csak kifizetett, banki teljesítési igazolással ellátott számlákat lehet 
benyújtani, így a Révész képviselı által tett javaslat nem kivitelezhetı. 
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Révész György képviselı:  
Ahol van részteljesítési lehetıség, ott kell ezt alkalmazni.  
Örül a Falunapoknak, nagyon tetszett neki és másoknak is. Úgy gondolja, hogy Máté Józsefnénak is 



illene megköszönni az ezzel kapcsolatos munkáját. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a közelmúltban megtartott kültéri rendezvények; 
Gombai Napok, Néptánc Találkozó, Gyermek Nap valamennyi szervezıjének, lebonyolítójának és 
szereplıjének megköszönje a képviselı-testület a munkáját, az kézfenntartással szavazza meg. 
Az a javaslata, hogy ez a köszönet a Csiperke újságban jelenjen meg, ne kelljen mindenkinek külön 
– külön köszönı levelet írni. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

77/2005. /VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a  
            közelmúltban lezajlott rendezvények – Falunap,  
            Néptánc Találkozó, Gyermek Nap – elıkészítésében, 
            lebonyolításában részt vevı személyek  és szereplık 
            részére  köszönetét fejezi ki.  
 
             Határid ı:  2005. június 29. 
             Felelıs:      Polgármester  
 
 
Révész György képviselı: 
A 2005 évi költségvetés tárgyalásakor felhatalmazást adott a képviselı-testület mőködési hitel 
felvételére.  Javasolja, hogy  vegyük fel most a mőködési hitelt. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl is javasolja a hitel felvételét. 
 
Révész György képviselı: 
Egyetért azzal, hogy a felújított épületek különbözı korúak, de İ egy darabig nem fog az 
INTERSZER Kft-vel foglalkozni. 
 
Tasi Péter képviselı: 
Tudta a vállalkozó, hogy mire nyújt be árajánlatot. A Civil Szervezetek Házában a járólapokat 
ugyan kicserélték, de hullámosak. Különbözı színő  kapcsolók vannak felszerelve, a festés is rossz 
minıségő. 
Révész György képviselı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a honlappal kapcsolatban létrehozott bizottság megkezdte 
a mőködését, a szolgáltató kiválasztásra került. Évente 25.000.-Ft + Áfa összeget fog ez jelenteni az 
önkormányzatnak, egyenlıre ennyit kell fizetni. A honlap szerkezetére vonatkozóan is sikerült 
egyezı véleményre jutni. Az ezzel kapcsolatos munka felosztásra került. 
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A feltöltéshez különbözı anyagokat fog majd kérni a hivataltól is és a  polgármester úrtól is. 
A jegyzı asszonytól kéri, hogy az önkormányzatnál használatos nyomtatvány mintákat juttassa el 
részére, mert felkerül a honlapra letölthetı formában. 
Kéri a képviselıket is, hogy ha idejük és lehetıségük engedi, akkor segítsenek ebben a munkában. 
 
Maczó Jánosné  körjegyzı: 



Az államigazgatási eljárás általános szabályairól  szóló, az 1981. évi I. törvénnyel módosított  1957. 
évi IV. törvényt  2005. október 31-tıl hatályon kívül helyezik, 2005. november 1-tıl az új 
közigazgatási eljárásra vonatkozó törvény lép hatályba, ami   sok mindenben meg fog változni, 
többek között lehetıség nyílik az elektronikus ügyintézésre is.  
A KET-nek megfelelıen össze fog állítani egy lakosságot érintı tájékoztatást, amelyet a 
honlapunkra kér majd feltenni. Elég nagy terjedelemre lesz majd szükség a honlapon az elsı 
idıszakban annak érdekében, hogy a lakosság megfelelıen tájékoztatásra kerülhessen az 
ügyintézéssel kapcsolatos változásokról. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Az áprilisi ülésen hozott határozatot a képviselı-testület a Gombai Polgári Kör támogatására 
vonatkozóan, ez az összeg azonban még nem került átutalásra. 
Szeretné felajánlani szintén a Gomba Polgári Körnek a 2005. évi februári, márciusi, áprilisi, májusi, 
júniusi képviselıi  tisztelet díját. 
 
Révész György képviselı: 
A 2005. I. félévi képviselıi és bizottsági tisztelet díját szeretné felajánlani az Úttörıcsapat részére. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

78/2005. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
       
                        Gombai Polgári Kör Egyesület részére 
                     157.896.-Ft összegő,   
 
           4092.számú Dózsa György Úttörıcsapat részére 
                         160.992.-Ft összegő 
    
            támogatást  nyújt. 
 
            Határid ı:   2005. június  29. 
            Felelıs:      Polgármester, Körjegyzı  
 
 
2./ Fáy András Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint  
     Házirendjének  megtárgyalása, elfogadása. 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
A Fáy András Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint a Házirendjét 
elektronikus formában valamennyi képviselı megkapta. 
Átgondolt, alapos, a gyakorlattal találkozó anyagról van szó, javasolja a képviselı-testületnek 
elfogadásra. 



 
Lehota Vilmos képviselı: 
A maga részérıl javasolja a szervezeti és mőködési szabályzat, valamint a házirend elfogadását. 
 
Kérdése, hogy az Iskolaszéknek önálló szervezeti és mőködési szabályzata van ? 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola igazgatója: 
Igen, az  Iskolaszék önálló szervezeti és mőködési szabályzattal rendelkezik. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek az iskola szervezeti és 
mőködési szabályzatával, valamint a házirendjével kapcsolatban, úgy javasolja azt elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2005. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
            Fáy András Általános Iskola Szervezeti és Mőködési 
            Szabályzatát, valamint a Házirendjét  e l f o g a d j a . 
 
             Határid ı:   2005. június 29. 
             Felelıs:       Körjegyzı 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola igazgatója: 
A mai napon az ülés elıtt kiosztott a képviselık részére egy tájékoztatót az iskolában végzett 
ellenırzéssel kapcsolatban. Kéri a képviselı-testületet, hogy a tájékoztatóban leírt három határozati 
javaslat közül egyet válasszon ki. 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Igaz, hogy ha több ember készít valamit, jobban átlátja, de úgy gondolja, hogy az iskola igazgatója 
az, aki tudja, hogy hogyan kell az ellenırzést végzı szerv javaslatát kidolgozni. 
A maga részérıl tehát az elsı határozati javaslatot javasolja elfogadásra.  
 
Révész György képviselı: 
Támogatja a jegyzı asszony javaslatát. 
 
Kis József polgármester: 
Az elsı határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Aki ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazza 
meg. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

80/2005. /VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 



   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   megbízza a Fáy András Általános Iskola igazgatóját, 
   hogy az ellenırzést végzı  Vicent Auditor Kft. javaslatát 
   készítse elı döntéshozatalra a testület elé. 
 
   Határid ı:   2005. július 30. 
   Felelıs:       Fáy András Általános Iskola 
             igazgatója. 
 
 
 
3./ Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet – tervezet megtárgyalása, rendelet  
     megalkotása. 
 
 
Kis József polgármester: 
A rendelet tervezetet valamennyi képviselı kézhez kapta elektronikus úton. A rendelet-tervezetbe 
bedolgozásra kerültek  a közmeghallgatáson elhangzott javaslatok.   

 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A közmeghallgatást követıen a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnál már jelzéssel éltek az 
állattartási rendelet-tervezetünkkel kapcsolatban, hogy törvénytelen állattartási rendeltet akarunk a 
lakosságra ráerıltetni. 
A rendelet-tervezetet felküldte a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz és annak áttanulmányozása 
során azt javasolták, hogy a 18.§. /1/ bekezdés úgy módosuljon, hogy e rendelet szabályainak 
megsértése esetén a jegyzı az állatok és az állattartással érintettek érdekében az állattartót 
megfelelı tartásra kötelezi, indokolt esetben az állattartást korlátozza, vagy megtiltja. 
A 20.§. /1/ bekezdése úgy módosul, hogy e rendelet a kihirdetése napját követıen lép hatályba, de 
szabályait 2005. szeptember 1-vel kell alkalmazni.  
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
A 11. §. /4/ bekezdése kiegészítésre került azzal, hogy a külterületi mezıgazdasági tábla szélén 
legfeljebb hat hónapig ideiglenes, nem zárt rendszerő tárolással, földdel, szalmával …....... 
Eddig a szalma nem volt benne a rendelet-tervezetbe, ezzel került kiegészítésre ez a bekezdés. 
A rendelet végén pedig az 1. paragrafus betővel lett beleírva, ezt számra lett átjavítva. 
A trágyatárolás idıpontja is javításra került, az ingatlanon belül 2 hónapra, a külterületi ingatlanon 
pedig 6 hónapra. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben kérdés, illetve hozzászólás nincs az állattartási rendelettel kapcsolatban úgy javasolja 
annak elfogadását,és  az elhangzott módosításokkal a  rendelet megalkotását. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének  
 

4/2005. / VI.29./ sz. rendelete  
 

az állattartás helyi szabályairól. 



 
 
 

        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az állattartás  
        helyi szabályairól szóló 4/2005. /IV.29./ sz. rendeletét megalkotta, 
        mely a jegyzıkönyv  mellékletét  képezi. 
 
 
 
4./ A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl szóló rendelet – tervezet megtárgyalása. 
 
 
Révész György képviselı: 
Igyekezett alaposan áttanulmányozni a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet és megkért egy szakértıt 
is, hogy tanulmányozza át. A szakértı azt mondta, hogy a tervet készítı cég a legnagyobb cég 
Magyarországon, aki ezzel a tevékenységgel foglalkozik. Amikor azonban elolvasta az anyagot, 
akkor azt mondta, hogy ez gagyi.  
Felhívta a figyelmet a 15/2003. sz. KVVM rendeletre, ami elıírja a statisztikai régióknak a 
hulladékgazdálkodási terv elkészítését. A helyi hulladékgazdálkodási tervben szereplı adatok nagy 
része ebbıl az anyagból  származik.  
A hulladékgazdálkodási tervbıl az látszik, hogy a készítık nem voltak a községben, a helyszínt 
nem tanulmányozták.  
Kérdése, hogy hogyan találtuk meg ezt a céget ? 
Véleménye szerint ez a világ legnagyobb üzletet, hogy  a teljes régió valamennyi településére 
elkészíteni ugyanazt a hulladékgazdálkodási tervet. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Cegléd felvállalta, hogy azon települések részére, akik benne vannak a Duna-Tisza közi regionális 
hulladékgazdálkodási programban, elkészítteti a helyi hulladékgazdálkodási tervet. İk kérték fel ezt 
a céget. A terv elkészítése elıtt kint voltak a községben, megnézték a folyékony hulladék lerakót, 
különbözı adatokat kértek, amelyekre szükségük volt. Ezt követıen 2 hónapig dolgoztak rajta.  
Amikor elkészült a terv, akkor megküldték a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi 
Igazgatósághoz, aki jóváhagyta azzal, hogy javasolt még olyan dolgokat, amelyek költséget 
jelentettek volna a községnek. A tervet készítı MKM Consulting szerint azonban ezeket a 
javaslatokat nem kötelezı belefoglalni. A képviselı-testület annak idején döntött is arról, hogy nem 
kíván plusz költséget felvállalni ezzel kapcsolatban.  
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint ez a terv is csak annyit ér, mint egy IZO minısítés. 
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Kis József polgármester: 
A terv szakmai átdolgozása nem kis költséget jelentene az önkormányzatnak. 
 
Révész György képviselı: 
Megrendelte valaki ezt az anyagot a mi költségünkre, ki is fizették és ha át akarjuk dolgoztatni, 
akkor még mi fizessünk érte ? 
 
Kis József polgármester: 



Az  MKM Consulting azt fogja mondani, hogy a szakhatósági hozzájárulás is megvan a 
hulladékgazdálkodási tervhez, akkor tehát miért problémázunk. 
 
Révész György képviselı: 
Utaljunk a minisztériumi elıírásokra, hogy legalább annak feleljünk meg. Arra hívta fel a figyelmét 
a szakértı, hogy van egy ajánlat tételei felhívás az interneten, hogy Cegléd polgármestere 35 nem 
megfelelı szeméttelep felszámolására ír ki közbeszerzési pályázatot. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Véleménye szerint észrevételt kell küldeni az MKM  Consulting részére. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazzon a képviselı-testület, hogy elfogadja-e a helyi hulladékgazdálkodási tervet, vagy pedig 
nem.  
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

81/2005. /VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   úgy határozott, hogy Révész György és más képviselık 
   által tett észrevételek alapján  az MKM Consulting által  
   elkészített helyi hulladékgazdálkodási tervet nem  
   fogadja el. 
 
   Határid ı:  2005. június 29. 
   Felelıs:      Körjegyzı  
 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a szavazást azzal kapcsolatban, hogy Révész György képviselı és más képviselık által tett  
észrevételek alapján megkeresésre kerüljön-e az MKM Consulting ? 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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82/2005. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
   határozott, hogy Révész György képviselı és más képviselık 
   által tett észrevételek alapján kerüljön megkeresésre az MKM 
   Consulting, hogy  adjon választ a feltett kérdésekre, illetve  
   arra, hogy ez alapján el tudja-e készíteni a helyi hulladék- 
   gazdálkodási terv módosítását. 
 



   Határid ı:  2005. június  29. 
   Felelıs:      Körjegyzı 
 
 
5./ Költségvetésrıl szóló rendelet módosítása. 
 
Kis József polgármester: 
Az átcsoportosításokra vonatkozó rendelet-tervezetet valamennyi képviselı kézhez kapta. Kéri a 
kérdéseket, hozzászólásokat ezzel kapcsolatban. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Kéri a képviselı-testületet, hogy fogadja el az átcsoportosítási rendelet-tervezetet. Ezek az 
átcsoportosítások a pályázatok útján nyert pénzösszegekre, illetve egyéb támogatásokra 
vonatkoznak.  
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben kérdése, hozzászólása nincs a testületnek az átcsoportosításokkal kapcsolatban, úgy 
javasolja annak elfogadását és a rendelet megalkotását. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének  
 

5/2005. /VI.29./ sz. r e n d e l e t e  
 

a 2005. évi költségvetésrıl szóló 1/2005. /II.6./ sz. rendelet módosítására. 
 
 

1./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete felügyeleti hatáskörben az alábbi elıirányzat  
     változásokat hajtja végre: 
 
      B e v é t e l e i t: 
      801 115 szakfeladaton  óvodai eszközbeszerzésre   560.000.-Ft-tal 
      801 115 szakfeladaton  óvodai  nevelésre    806.000.-Ft-tal 
      751 153 szakfeladaton  szociális gyermekjóléti feladatra  495.726.-Ft-tal 
      801 115 szakfeladaton  pedagógiai szakmai feladatokra      2.880.-Ft-tal 
      801 115 szakfeladaton  szakmai és informatikai fejlesztésre                   10.400.-Ft-tal 
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 801 115 szakfeladaton  kiegészítı támogatás bérkiadáshoz  396.000.-Ft-tal 
            751 966 szakfeladaton normatív lakásfenntartási támogatásra  351.000.-Ft-tal 
            751 966 szakfeladaton egyes jövedelempótló támogatásra          9.426.015.-Ft-tal 
            ___________________________________________________________________ 
            Összesen:             12.048.021.- Ft-al 
 
            n ö v e l i. 
 
 K i a d á s a i t: 
 853 311 szakfeladaton rendszeres gyermekvédelmi támogatásra  5.844.415.-Ft-tal 



            853 311 szakfeladaton  idıskorúak járadékára   376.356.-Ft-tal 
            853 311 szakfeladaton rendszeres szociális segélyre          1.742.234.-Ft-tal 
            853 311 szakfeladaton ápolási díjra             1.046.448.-Ft-tal 
            853 311 szakfeladaton ápolási díj után fizetett nyugdíj 
                                                 járulékra     194.562.-Ft-tal 
            853 311 szakfeladaton normatív lakásfenntartási támogatásra 351.000.-Ft-tal 
            801 115 szakfeladaton óvodai eszközökre    560.000.-Ft-tal 
 801 115 szakfeladaton óvodai nevelésre    806.000.-Ft-tal 
            751 153 szakfeladaton szociális és gyermekjóléti feladatra  495.726.-Ft-tal 
 801 115 szakfeladaton pedagógiai szakmai feladatokra      2.880.-Ft-tal 
 801 115 szakfeladaton szakmai és informatikai fejlesztésre   10.400.-Ft-tal 
 801 115 szakfeladaton kiegészítı támogatás bérkiadásra  396.000.-Ft-tal 
 751 153 szakfeladaton közcélú foglalkoztatásra   222.000.-Ft-tal 
 __________________________________________________________________ 
 Ö s s z e s en:             12.048.021.-Ft-tal 
 n ö v e l i.  
             
 
2./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
     Kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
6./ A falubejárás tapasztalatainak  megtárgyalása. 
 
Kis József polgármester: 
Megköszöni két képviselı társának Lehota Vilmosnak és Tasi Péternek a falubejárást. 
 
Tasi Péter képviselı: 
Készült egy kiegészítés is a falubejárás tapasztalataival kapcsolatban, ezt is megküldte valamennyi 
képviselı részére elektronikus úton. 
 
Kis József polgármester: 
A kiegészítésben felvetettekkel kapcsolatban mondja, hogy a Szolóczki Ferenc Gomba, Ibolya u. 
12. szám alatti lakos vitte ki oda a sittet.  Bontási munkálatokat végeztek és kisgéppel nem tudták 
máshová elvinni. Most fog építkezni és amikor megkapja a jogerıs építési engedélyt, akkor fog 
hozzá jönni olyan gép amellyel ennek elszállítását meg tudja oldani. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Szolóczki Ferenc azt mondta, hogy a vízfolyásba fogja vinni a sittet. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
Ott nincs már semmilyen  vízfolyás, ne töltsön ott fel semmit. 
 
Kis József polgármester: 
Az építésügyi elıadóval ki fogunk menni a helyszínre és megnézzük. 
 
Révész György képviselı: 
Kérdése, hogy ifj. Pete István hová szállítja a bontási hulladékot ? 
 
Kis József polgármester: 
Magánszemélytıl kap általában megbízást a sitt elhelyezésére, feltöltés céljából. 



 
Tasi Péter képviselı: 
Az óvoda átalakítása során keletkezett sitt hová került elszállításra ? Olyan információi vannak, 
hogy a régi, lezárt szeméttelepre. 
 
Kis József polgármester: 
A kivitelezı rendezte a sitt elszállítását, így İ erre nem tud választ adni. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A Nefelejcs u. 39. szám elıtti háztól már elkerült a betontörmelék. 
El szeretné mondani, hogy Gomba egyik legrendezettebb utcarésze ez a terület. 
A falubejárásról készült emlékeztetıbıl kimaradt a  Katona József utca és a Petıfi Sándor utca. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Áttanulmányozta a falubejárás során tapasztaltakat és megállapította, hogy vannak benne olyan 
feladatok, amelyekben a hivatalnak kell intézkednie, és azt meg is tesszük,  de vannak benne olyan 
megállapítások is, amelyekbe a hivatal nem tud intézkedni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Azok a feladatokat, amelyek a hivatalra vonatkoznak,  kerüljenek elvégzésre.  
A Nagy-szurdikkal kapcsolatban ismét fel kell szólítani a PEMÁK Kht-t. 
 
Kis József polgármester: 
A levél már elküldésre került. A válasz pedig az, hogy megértik a gondot, igazunk van, de nincs 
központilag lecsoportosított pénz erre a feladatra. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A csatorna bekötésekbıl származó úthibákat  az üzemeltetınek kell helyreállítania ? 
 
Kis József polgármester: 
Az INNOTERV Rt-hez fordult a csatornázásból eredı úthibák kijavításával kapcsolatban. Egy 
általános ellenırzést kért az egész községre vonatkozóan. A kritikus részeken már el is kezdték a 
javítási munkát. 
 
Révész György képviselı: 
Úgy gondolja és javasolja, hogy ami az 1./ pontban szerepel és ráterhelhetı az INNOTERV Rt-re, 
az általuk kerüljön kijavításra.  A polgármester úrtól pedig kérjük majd a tájékoztatást, hogy ez 
megtörtént-e. 
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A másik része a nem csatornás kátyúkra vonatkozik. Úgy gondolja, hogy elvi döntésre van szükség. 
Akár milyen szörnyő is a pénzügyi  helyzet, akkor sem menjünk bele kátyúzásba. Ezt az elmúlt 
idıszak tapasztalata alapján mondja. 
Ezzel az 1./ pontot le is lehet zárni.  
 
Tasi Péter képviselı: 
Mit lehet kezdeni olyan résszel, ami nagyobb terület, pld. a Liliom utcában ? 
A Gyógyszertár és a Katolikus templom közötti részen 40 cm hiányzik az útból. 
 
Kis József polgármester: 
Ezzel kapcsolatban kit gondol megszólítani a testület ? 
A Gyógyszertár bejáratától a Civil Szervezetek Házáig magas a padkarész, ott egy tereprendezést 
kellene végezni, 30 – 4 0 cm-rel megszélesíteni és meddı sóderrel megoldani. 



 
Kis József polgármester: 
A következı ülésre az elvégzett, illetve elvégezhetı feladatokkal kapcsolatban tájékoztatást fog 
kapni a képviselı-testület. 
Sok olyan javaslat is van viszont az elıterjesztésben, amelynek a pénzügyi elıkészítése szükséges. 
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint a Vár úti volt sittlerakó területén legalább a kaszálást meg kellene oldani. 
 
Kis József polgármester: 
A bozótirtás, kaszálás megoldható. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A tetejét le kell kaszálni, és ısszel pedig kerüljön kiirtásra a gaz, mert télen nem lehet rajta 
szánkózni. 
 
Révész György képviselı: 
Az emlékeztetı szerint a  Sza.Ki Bt. a Bercsényi utcában közterületen tárolja a gépeit. A Bercsényi 
utcában azonban  nem ez az egyetlen probléma és nagyon nehéz egy olyan településen képviselınek 
lenni, ahol azt mondják, hogy nem merünk szólni.  A közterületeinkrıl van szó. Nem biztos abban, 
hogy a  munkagépek nem terhelik jobban az utat, mint a személygépkocsik. 
 
Tasi Péter képviselı: 
Valószínő, hogy az elıterjesztésben szereplık közül több dolog pénzeszköz hiányában nem 
valósítható meg.  
A turista útvonal átadása elıtt a Vár úti volt szeméttelep tetejét mindenképpen le kellene kaszálni. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint nem kaszálni, hanem zúzni kellene a gazt. 
 
Kis József polgármester: 
A maga részérıl a turista útvonal átadásával mindenképpen megvárná az iskolakezdést. 
 
Tasi Péter képviselı: 
Szeptember második felére gondol az átadást illetıen.  A Vár utcában a búcsú helye vadkenderrel és 
parlagfővel van tele és a Papárkai terület is a „tündérlépcsı” felett. 
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A Rákóczi út állapotával kapcsolatban kérdezi, hogy éltünk-e a VOLÁNBUSZ Rt. azon 
felajánlásával, hogy İk is aláírják a PEMÁK Kht. felé elküldött levelet a felújítás megsürgetését 
illetıen ? 
Ha eddig még nem éltünk ezzel, akkor mindenképpen kérjük az aláírásukat és ezt a közös levelet 
küldjük el a most létrehozott Magyar Közút kht. új vezetıje részére. 
 
Kis József polgármester: 
A VOLÁNBUSZ  Rt.-t még nem kerestük meg az aláírást illetıen, de meg fogjuk keresni és 
közösen elküldünk egy újabb levelet a PEMÁK Kht. felé. 
 
A falubejárás tapasztalatairól szóló tájékoztatóval kapcsolatban mondja, hogy a következı ülésre 
tájékoztatást fog kapni a képviselı-testület azon feladatok végrehajtásáról, illetve az ezzel 
kapcsolatban tett intézkedésekrıl, amelyek pénz nélkül megoldhatóak. Azon feladatok 
vonatkozásában, amelyekhez pénzeszközt kell hozzárendelni, el kell majd gondolkodnia a 



testületnek, hogy a pénzügyi lehetıségek figyelembe vételével mikor valósíthatók meg. 
 
 
7./ E g y é b    ügyek. 
 
Kis József polgármester: 
A lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót írásban megkapta a 
képviselı-testület. Van-e kérdés,illetve  hozzászólás ezzel kapcsolatban ? 
 
Miután sem kérdés, sem pedig hozzászólás nem hangzott el a tájékoztatóval kapcsolatban, így 
javasolja azt elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
a lejárt határidejő testületi határozatok  végrehajtásáról szóló tájékoztatót  elfogadta. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola igazgatója: 
Állásfoglalást kér a képviselı-testülettıl arra vonatkozóan, hogy szándékozik-e osztályokat 
összevonni az általános iskolában. Két évfolyam van, amelynél gondolkodni kell rajta.  
Kéri a képviselı-testületet, hogy maradhasson minden évfolyamon két osztály. 
 
Kis József polgármester: 
Nagy visszalépés lenne, ha abban kezdenénk el gondolkodni, hogy felsıbb jogszabály alapján 
összezsúfoljuk a gyerekeket. 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását ezzel kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy az általános iskolában nem kíván osztályösszevonást alkalmazni. 
 
  
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Ács János Tápiószecsı, Erkel F. u. 9. szám alatti lakos 
nyújtott be kérelmet, hogy a gombai 0444/6 hrsz -ú, természetben Gomba, Felsıfarkasdon található 
ingatlant csatolja belterületbe. Ez az ingatlan az utolsó belterületi lakóház telkével közvetlenül 
határos.   
 
 

21 
 
 

A községben lenne több olyan terület is, amelyet belterületbe kellene csatolni, ezért a maga részérıl 
az a javaslata, hogy a rendezési terv felülvizsgálatával történjen majd ez meg, ne pedig egyedi 
döntések alapján. 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja, hogy ezen ingatlan vonatkozásában most hozzon a képviselı-testület egyedi döntést, mert 
az ingatlant mővelı személy már idıs, nem tudja vállalni ezt a feladatot és ezért értékesíteni 
szeretnék. Már volt több érdeklıdı az ingatlanra, de miután lakóházat szeretnének építeni, ezért 
szükséges lenne a belterületbe csatolás.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Véleménye szerint csináljunk egy átfogó vizsgálatot, készítsünk egy koncepciót  és azt követıen 
módosítsuk majd a rendezési tervet. 
 
Kis József polgármester: 



Hozzunk egy állásfoglalást, hogy a képviselı-testület a következı ülésen a rendezési terv 
módosítását szándékozik végrehajtani, és errıl a kérelmezı értesíthetı. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Az ingatlant ki kell vonni mővelés alól, ezen kívül az infrastruktúrát is biztosítani kellene. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Ott  van az elektromos áram, telefon, stb. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint ezt az ingatlant belterületbe kellene csatolni. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással úgy 
foglalt állást, hogy a következı ülésen, a rendezési terv módosításával keresni fogja a 
lehetıségét a  gombai  0444/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe történı  csatolásának. 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A gazdálkodásnál feltárt hiányosságok kiküszöbölésére vonatkozó intézkedési tervvel kapcsolatban 
mondja, hogy a mérleg aktív – passzív adatainak egyeztetése megtörtént. Tulajdon képpen a a 
költségvetési helyesbített pénzmaradvány 1.714.000.-Ft, a követelések  9.580.000.-Ft, ez összesen: 
11.294.000.-Ft., ezzel szemben  a kötelezettség  6.924.000.-Ft, így  a módosított  pénzmaradvány 
összege pedig 4.370.000.-Ft.   
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy Schilt Veronika részére figyelmeztetés került kiadásra, 
ezen kívül bércsökkentés is. Amennyiben a megadott határidıre nem készíti el megfelelıen a 
feladatokat, nem küszöböli ki a hibákat, hiányosságokat, akkor komolyabb intézkedést fogunk 
alkalmazni vele szemben. 
 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Menyhárt Csaba Albertirsa, Vörösmarty u. 5. szám alatti 
lakos nyújtott be kérelmet a Gomba, Felsıfarkasd 1223 hrsz-ú önkormányzati üzlethelyiség 
bérelésére vonatkozóan. 
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Az üzletben bérlıváltás történt Menyhárt Csaba személyében. Amióta İ üzemelteti a boltot, azóta 
jól ellátott. 
A helyiség bérleti díja 2005. január 1-tıl  12.000.-Ft/hó. Ez az összeg az Áfa-t is tartalmazza. 
 
Kéri a képviselı-testületet, hogy a bérlıkijelöléshez járuljon hozzá. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Tudomására jutott, hogy az önkormányzati ingatlan melletti ingatlanrészt  értékesíteni kívánja a 
tulajdonos. 
 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a bérlıkijelölést illetıen. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 



 
 

83/2005. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   az önkormányzat tulajdonát képezı Gomba, Felsıfarkasdon 
   lévı gombai 1223. hrsz-ú üzlethelyiség bérlıjéül  
              2005. július 1-vel  Menyhárt Csaba Albertirsa,Vörösmarty 
   u. 5. szám alatti lakost  k i j e l ö l i. 
 
   A helyiség bérleti díját 12.000.-Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
   Határid ı:  2005. június 29. 
   Felelıs:      Körjegyzı  
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Hegedős Pál Gomba, Ibolya u. 10. szám alatti lakos nyújtott 
be kérelmet az önkormányzat tulajdonát képezı gombai 443 hrsz-ú, út mővelési ágú ingatlanból kb. 
300 m2 terület részére történı értékesítését illetıen.  
Kérelmét azzal indokolja, hogy a tulajdonát képezı 432 hrsz-ú ingatlan kiegészítése céljából 
kívánja megvásárolni a területrészt.  
Tudomásul veszi azt is, hogy amennyiben az önkormányzat értékesíti részére a területet, akkor a 
kimérés költségei, valamint az ügyvédi díj az İ költségét fogja képezni. 
Javasolja a képviselı-testületnek az értékesítést. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Kérdése, hogy ebbıl az út mővelési ágú ingatlanból ki lehet-e venni ennyi területrészt ? 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja a testületnek, hogy tekintsék meg a térképet és ezt követıen kéri majd a véleményeket az 
értékesítéssel kapcsolatban.  
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Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl javasolja az értékesítést, a vételárat illetıen 200.000.-Ft a javaslata. 
 
Kis József polgármester: 
A kimérésnél fog majd eldılni, hogy pontosan mekkora területet vásárolhat meg a vevı, ezért ha 
csökken a terület nagysága, akkor az ár is csökkenni fog. 
 
Révész György képviselı: 
A maga részérıl 180.000.-Ft összegő vételárat javasol. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Úgy gondolja, hogy ez a 443 hrsz-ú ingatlan a belterület széle, a mélyút, a vízmosás és a telkek 
közötti rész.  
Javasolja, hogy ha már ott úgy is mérés lesz, akkor a Rézicsék telkét is nézzük meg.  
Ha mi hívjuk ki a földmérıt, akkor a Viola utca sarkán a mi közterületünk sarkát is  jelöljük ki a 
Kis-szurdik tetején.  
 



 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását az eladási szándékra  vonatkozóan. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
önkormányzat tulajdonát képezı gombai 443 hrsz-ú ingatlanból kb. 300 m2 területre 
vonatkozóan az eladási szándékát kinyilvánította. 
 
Kis József polgármester: 
Most a vételi árat illetıen kéri a szavazást.   Az elsı javaslat 200.000.-Ft. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testület szavazata alapján az egyszerő szótöbbség a 
döntéshez hiányzott. 
 
Kis József polgármester: 
A második javaslat 600.-Ft/m2. Erre vonatkozóan kéri most a képviselık szavazatát. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testület szavazata alapján az egyszerő szótöbbség a 
döntéshez hiányzott. 
 
Kis József polgármester: 
Miután mindkét vételárat illetıen 5:5 arányban történt a szavazás, ezért újból kezdjük el az 
értékesítés megtárgyalását. 
Az önkormányzaté ez az ingatlan, de a hasznosítás Hegedős Pálon kívül senki más vonatkozásában 
nem jöhet számításba a fekvését illetıen. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint akkor tartsuk mi rendbe, ennyiért nem fontos eladnunk.  
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint ha megadják érte a 600.-Ft/ m2 összeget, akkor értékesítsük részükre. 
Kéri a képviselı-testület döntését. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

84/2005. /VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
            határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı  
            gombai 443 hrsz-ú ingatlanból kb. 300 m2 terület értékesítésére 
            vonatkozóan vételárként a kérelmezı Hegedős Pál Gomba, 
            Ibolya u. 10. szám alatti lakos részére 600.-Ft/m2 összeget  
            ajánl fel. 
            Amennyiben kérelmezı a vételár összegével egyetért, 
            úgy a területrészt értékesíteni fogja részére. 
 
             Határid ı:   2005. június 29. 
             Felelıs:       Körjegyzı  
 



 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Vételi szándékát szeretné bejelenteni az ingatlana melletti mezsgyére vonatkozóan. Kéri a 
képviselı-testület állásfoglalását ezzel kapcsolatban. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását, hogy amennyiben Erdélyi Zsolt a vételi szándékát írásban 
bejelenti, akkor a terület értékesítésével egyetért-e ? 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással úgy 
foglalt állást, hogy amennyiben Erdélyi Zsolt írásban bejelenti az ingatlana mellett lévı 
önkormányzati területre a vételi szándékát, akkor  az értékesítéssel  egyet fog érteni. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A Fáy András utcában van egy közkút, amit nem szereltek le és az ott lakó személy onnan tölti fel a 
kerti tavat. 
 
Tasi Péter képviselı: 
A Tóth Sándor által említett közkút a Fáy András utca 42. elıtt van és a 44. szám alatti házban 
töltik innen a medencét. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A KÖVÁL Rt. gyorsabban is végezhetné a lejelentett közkutak megszüntetését. 
 
Révész György képviselı: 
Visszatérve a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóra kérdezi, hogy 
a Kossuth téri üzlethelyiség bérlıje kifizette-e a tartozását ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Nem fizette ki, így a felmondást el fogjuk küldeni részére. 11.000.-Ft-ot befizetett, a többi összeget 
azonban nem. 
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Révész György képviselı: 
Az általa beinvesztált munkára csak a számlával igazolt összeget fizessük ki részére. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha van olyan pályázat, ami informatikai eszközök beszerzésére szól, akkor pályázni lehetne és 
létrehozni ebben a helyiségben az általa már régebben javasolt Tele-házat. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Lehota Vilmos képviselı kérdezte meg az elmúlt idıszakban, hogy lehet-e külterületi utat 
magántulajdonba adni ? 
Ezzel kapcsolatban még márciusban megkereste a Földhivatalt és most június 28.-án kapta meg a 
választ.  A válaszból egyértelmően kitőnik, hogy a külterületi utak önkormányzati tulajdonba kell, 
hogy kerüljenek. A felszámolóval is beszélt már és İ szerinte is törvénytelenül történt az átírás, így 
ha bíróságra megyünk, akkor nyerünk. 
El kell tehát döntenie a képviselı-testületnek, hogy  megtámadjuk-e bírósági úton ezt a bejegyzést. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését ezzel kapcsolatban. 



 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

85/2005. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
              határozott, hogy a gombai 0419/6 hrsz-ú külterületi út 
   jogtalanul történt magántulajdonba történı átírásával  
              kapcsolatban  bírósági úton kerüljön az önkormányzati 
              tulajdonba történı átadás érvényesítésre. 
 
    Határid ı:  2005. június 29. 
    Felelıs:      Körjegyzı 
 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Az ingatlana elıtt húzódó köves árkot rendbe kellene tetetni.  
A hivatal mögött lévı füves pályát locsolni kellene. Véleménye szerint ezt a tóból meg lehetne 
oldani.  
A Kis-szurdik nagyon csúnya állapotban van. 
Sokan reklamálnak  a  Civil Szervezetek Házában  fiatalok által megtartott rendezvények miatt. 
Nagyon hangosak, az utcán szemetelnek, az épületen belül is rongálnak , stb. Úgy gondolja, hogy 
meg kellene szüntetni ezeket a rendezvényeket.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint meg kellene emelni a Civil Szervezetek Házára vonatkozóan a bérleti díj 
összegét.  
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Kis József polgármester: 
Szerinte csak családi összejövetelekre kellene kiadni a Civil Szervezetek Házát. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Javasolja, hogy elıször hívjuk fel a fiatalok figyelmét arra, hogy amennyiben a továbbiakban is túl 
hangosak lesznek, az utcán szemetelnek, az épületen belül különbözı károkat okoznak, úgy nem 
fogjuk engedélyezni a rendezvényeket, nem adjuk ki részükre a helyiséget. 
 
Révész György képviselı: 
Elıször úgy gondolta, hogy csak a civil szervezetek részére legyen biztosított ez az épület. 
Idıközben azonban átgondolta és lenne egy olyan javaslata, hogy amikor ilyen rendezvény  van a 
Civil Szervezetek Házában, akkor a polgárırség fokozottabban ellenırizze ezt a területet. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Polgárır Egyesület is kaphatna a bérleti díjból valamennyi összeget, azért hogy ilyen napokon 
sőrőbben ellenırizzék a Civil Szervezetek Házát. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint egy formanyomtatványt kell készíteni és minden alkalommal kitölteni az ilyen 
rendezvényeknél. A formanyomtatványba bele kell foglalni, hogy a rendezvények után a 



helyiségekben rendet kell rakniuk, a rongálás, stb. költségei İket terhelik. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint a bérleti díjak összegét felül kell majd vizsgálni.  
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Az a véleménye, hogy meg kell szüntetni a Civil Szervezetek Házának kiadását. 
 
Révész György képviselı: 
Rossz helyzetben van, mert szeretné elkerülni a látszatát is, hogy a képviselıi „hatalmánál” fogva 
meg akarja szüntetni a helyiség kiadását. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint próbaidıre áremeléssel kell próbálkozni. 
 
Révész György képviselı: 
Szóljon az ultimátum úgy, hogy egy hónapig nem adjuk ki a helyiséget és ha még egyszer ilyen eset 
történik, akkor nem kerül többé kiadásra. 
 
Kis József polgármester: 
Erdélyi Zsolt javaslatát el tudja fogadni, hogy szüntessük meg a helyiség kiadását, mert el tudja 
képzelni, hogy mit állnak ki a szomszédok egy-egy ilyen rendezvény alkalmával. 
 
Elhangzott egy olyan javaslat, hogy a Civil Szerveztek Házát ne adjuk ki a fiataloknak, azt csak a 
civil szervezetek használják. Elhangzott, hogy  igazolt  családi rendezvényekre mint pld. keresztelı, 
ballagás, születésnapi összejövetel, stb. adjuk ki a helyiséget. A születésnapi összejövetelnél a szülı 
garantálja, hogy valóban emiatt jönnek össze a fiatalok. 
Kéri a szavazást arra vonatkozóan, hogy ne adjuk ki a helyiséget, az csak a civil szervezeteké 
legyen.   
 

 
 

27 
 
 

   
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, 6 ellenvéleménnyel 
szavazott arra vonatkozóan, hogy a Civil Szervezetek Háza ne kerüljön kiadásra, azt csak a 
civil szervezetek használják. 
 
Kis József polgármester: 
Elhangzott egy olyan javaslat is, hogy adjuk bérbe a helyiséget, de kérjük fel a Polgárır 
Egyesületet, hogy felügyelje a rendezvényeket. 
 
Révész György képviselı: 
Visszavonja ezt a javaslatát, hogy a polgárırség felügyelje a rendezvényeket. 
 
 
Kis József polgármester: 
A következı javaslat az volt, hogy kerüljön egy hónapra felfüggesztésre a Civil Szervezetek 
Házának bérbeadása és ezt követıen próbaképpen – igény esetén – adjuk ki a helyiséget a hangerı 
csökkentés, viselkedés korlátozásával. Ha azonban továbbra is gondok lesznek a rendezvényekkel, 
akkor a fiatalok részére megszüntetjük a bérbeadást. 
 



 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

86/2005. VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   úgy határozott, hogy a Civil Szervezetek Házának  

– fiatalok részére – történı bérbeadása egy hónap 
   idıtartamra kerüljön felfüggesztésre. 
   Az egy hónap elteltével – igény esetén – ismét kiadható 
   a helyiség a fiatalok részére, de a rendezvényen 
   alkalmazandó hangerıt és a viselkedést korlátozniuk kell. 
   Amennyiben a kiadást követıen ismét panaszok, gondok 
   jelentkeznek, úgy a fiatalok részére a továbbiakban nem 
   adható bérbe a Civil Szervezetek Háza. 
              
              Határid ı:  2005. június 29. 
              Felelıs:      Körjegyzı  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Javasolja, hogy a következı ülésen vizsgálja felül a képviselı-testület a bérleti díjak összegét. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Kérdése, hogy hová teszünk ki szeméttartókat ? 
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Kis József polgármester: 
Úgy gondolta, hogy a községházához, buszmegállókba. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A 100 Forintos Bolt elé is javasol kitenni, valamint a „Magyar „ sarokra , Kis-szurdikhoz, 
egészségházhoz, posta elé. 
Véleménye szerint a következı ülésre mindenki gondolja át, hogy hová kellene még kitenni 
szeméttárolókat.  
 
Tasi Péter képviselı: 
A tavalyi év folyamán a Sza.Ki Bt. már készített egy javaslatot a szeméttárolók elhelyezésére, ez 
alapján történt a megrendelés is, ezt is figyelembe kell majd venni.  
 
Kis József polgármester : 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 22,30 h-kor bezárta. 
 
 
 
 
G o m b a , 2005. július  7. 



     Kis  József                               Maczó   Jánosné  
             polgármester                                 körjegyzı  
 
 
 
 
 
             Révész György                          Tasi  Péter   
               jegyzıkönyv hitelesítık  
 
  
 


