
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. október 27.-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, Tóth Sándor, 
     Dr. Zimonyi Károly    képviselık 
 
 
     Maczó Jánosné   körjegyzı 
 
 
Bejelentéssel távol:   Tasi Péter    képviselı  
 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
 
     Pintér  Béla Gomba Község Díszpolgára. 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Maczó Jánosné körjegyzıt, valamint 
Pintér Béla urat, Gomba Község Díszpolgárát, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 6 képviselı jelen van, így az ülés határozatképes. Lehota Vilmos képviselı 
jelezte, hogy csak késıbb tud megjelenni az ülésen.  Tasi Péter képviselı is jelzéssel élt, hogy  
késıbb tud jönni, de az is lehetséges, hogy nem is tud megjelenni a mai ülésen. 
Javaslatot tesz a mai ülés napirendjére. Révész György képviselı az egészségi állapotára tekintettel  
kéri a testületet, hogy kerüljön megcserélésre a napirend és a második napirendi pont kerüljön 
elsıként megtárgyalásra. 
Kérdése a képviselık felé, hogy a meghirdetett napirendeken kívül van-e más napirendi javaslatuk ? 
 
Fodor Béla képviselı: 
Az elmúlt ülésen az volt a javaslat, hogy Benczés József kérelmére térjen vissza a képviselı-testület 
a mai ülésen. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Arról volt szó, hogy a rendezési tervvel kapcsolatos kérelmeket egyszerre fogja megtárgyalni a 
képviselı-testület a decemberi ülésen. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Úgy hallotta, hogy a monori mentıállomást meg akarják szüntetni. Ezzel kapcsolatban már aláírás 
győjtés is van. Véleménye szerint errıl is kellene szót váltani a mai ülésen. 
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Kis József polgármester: 
A második napirendi pont tárgyalása kapcsán ezt a témát elıvezetheti majd Erdélyi Zsolt képviselı. 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy Benczés József kérelmének megtárgyalása kerüljön 
felvételre a mai ülés napirendi pontjai közé, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
/ Idıközben megérkezett az ülésre Szegedi Csaba képviselı, így a jelenlévı képviselık száma 7-re 
változott / 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, 1 
tartózkodással úgy döntött, hogy Benczés József  kérelme a mai ülés napirendjébe kerüljön 
felvételre. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testületet, hogy  a mai ülés meghirdetett  napirendi pontjait az elızıekben történt 
változtatással és kiegészítéssel fogadja el. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N a p i r e n d  
 

T á r g y:          E l ı a d ó: 
 
1./ A helyi és regionális hulladékgazdálkodás problémáinak megtárgyalása. Polgármester, 
           Révész György 
           képviselı  
 
2./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolója, kérdések, 
     felvetések.          Polgármester, 
           Alpolgármester, 
           Bizottságok 
           elnökei, 
           Képviselık  
 
3./ Gólyafészek Óvoda Alapító Okiratának módosítása.    Körjegyzı  
 
4./ Fáy András Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása   Körjegyzı  
 
5./ A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl 
     szóló rendelet-tervezet megtárgyalása, rendelet megalkotása.   Körjegyzı  
 
6./ Gomba Községi Önkormányzat 2006 évi ellenırzési ütemterve  Körjegyzı  
 
7./ Benczés József kérelmének megtárgyalása.     Körjegyzı  
 
8./ E g y é b   ügyek. 
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Kis József polgármester: 
Szomorú eseményrıl kell tájékoztatnia  a képviselı-testületet,  Dr. Szemık Balázs fogorvos 
elhunyt.  
Kéri, hogy egy perces néma felállással adózzon a képviselı-testület az elhunyt emlékének. 
 
   / Egy perces néma felállás / 
 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja, hogy térjünk rá az elsı napirendi pont megtárgyalására. 
 
1./ A helyi és regionális hulladékgazdálkodás problémáinak megtárgyalása. 
 
Kis József polgármester: 
Ketten voltak az elıadói ennek a napirendnek, İ és Révész György képviselı. Révész György 
hónapokon keresztül behatóan foglalkozott  ezen napirendi pont anyagával, ıszinte szívvel köszöni 
meg részére ezt a lelkesedést. 
Megkérdezi Révész Györgyöt,  hogy az írásos anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése ? 
 
Révész György képviselı: 
Köszöni a képviselı-testületnek, hogy a napirend módosítással egyetértett. Elnézést kér a 
testülettıl, mert utólag jött rá, hogy az általa elkészített anyag nem meríti ki az elıterjesztés 
fogalmát, ez csak egy levél. 
A határozati javaslatának 1./ pontjával kapcsolatban mondja, hogy az  eddigi tapasztalata szerint fel 
kell készülnünk a Duna-Tisza közi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerbıl való óvatos 
kihátrálásra. Erre a program menedzser válasza alapján következtetett.  
Elkérte a gazdálkodási csoporttól a pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodást, ez azonban nem 
a teljes összegrıl szól, hanem a 2002, 2003-ban átadandó összegekre vonatkozik. A további 
idıszakra nem vonatkozik.  
A több milliós tételekrıl számítási anyag nincs.  
A 2./ , 3./ és 4./ határozati javaslataival kapcsolatban mondja, hogy az önkormányzatnak behatóan 
kell foglalkozni, fel kell készülni – legalábbis részben – a szelektív hulladék győjtésre. Az elsı pont 
tehát egy elhatározás lenne.  A papírgyőjtés jelenlegi módja véleménye szerint megfelelı, a zöld 
hulladékkal kellene jobban gazdálkodnunk és a mőanyag palackokkal kellene – a felmérés alapján – 
valamit kezdeni.  
Szeretné ha a képviselı-testület megerısítené, hogy van szándéka a szelektív hulladék győjtés 
beindítására, függetlenül attól, hogy Cegléden belül, vagy azon kívül történik majd ennek a 
megvalósítása.  
A mőanyag palackok vonatkozásában véleménye szerint kis, vagy még kisebb mértékő térségi 
kezdeményezést kellene megvalósítani, mivel Gomba községben nem keletkezik olyan nagy 
mennyiség, amellyel érdemes lenne e vonatkozásban a szelektív hulladékgyőjtést beindítani.  Fel 
kell mérni a környezı települések hajlandóságát ezzel kapcsolatban.  
Az 5.-dik határozati javaslata, hogy kérjük meg a társulás lehetıségét a kistérségen belüli szelektív 
hulladékgyőjtésre.  
 
Kis József polgármester: 
A szemétteleppel kapcsolatban mondja, hogy ellentmondás van a Soltész Ferenc által Révész 
Györgynek írt levélben foglaltak és a között, amit neki személyesen mondott Soltész Ferenc. 
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A levélben az szerepel, hogy a felhagyott gombai lerakó nem szerepel a felmérendı lerakók között, 
neki pedig személyesen azt mondta, hogy a mőködı szeméttelepek vannak benne a felmérésben. A 
ceglédi nyilvántartást szerint, amikor 2001 évben csatlakoztunk a regionális hulladékgazdálkodási 
rendszerhez, akkor a gombai szeméttelep, mint mőködı telep került bejegyzésre. Mi úgy 
csatlakoztunk, tehát a gombai szeméttelep rekultivációját is bele kell, hogy vegyék. 
A díjjal kapcsolatban mondja, hogy jelenleg van folyamatban a kidolgozása. Két kalkuláció kerül 
kidolgozásra, egy egységes tarifa és egy távolság függı tarifa.  İ azt mondta, hogy a távolság függı 
tarifa megállapítása ellentétes a korábbiakban elhangzottakkal. Annak idején úgy indult, hogy 
egységes tarifarendszer kerül kialakításra, hiszen a Nagykátai térség is kellett ahhoz, hogy a 
pályázat benyújtható legyen. Ez a rendszer a települési csokor nélkül nem jöhetett volna létre, így 
egységes tarifarendszerben kell, hogy mőködjön. A tarifarendszer kidolgozása – mint már az 
elıbbiekben is említette – folyamatban van.  
Hulladék átrakó csak Nagykátán kerül megvalósításra , Monor város is közvetlen beszállító lesz. 
Monor Város Polgármesterét nem tudta utolérni, de fogja kezdeményezni, hogy ebben a témában 
üljenek le és együtt lépjenek Cegléd felé, hiszen e témában Monor is érintett.  
Révész képviselıvel egyetért abban, hogy fel kell készülni egy óvatos kilépésre a rendszerbıl. 
Egyenlıre azonban amíg a beruházás nem valósul meg, addig a kilépés a megvalósítást 
veszélyezteti. A kilépésre való felkészüléssel és az ezzel kapcsolatos jogszabályok feltárásával 
azonban egyetért. 
A tájékoztatóban szerepel a papírgyőjtés. Véleménye szerint ez a módszer, hogy egy évben kétszer 
van az iskola által megszervezett papírgyőjtés, megfelelı, de az önkormányzatnak is szerepet kell 
ebben vállalnia a lakosság megfelelı tájékoztatását illetıen. Ehhez azonban fix idıpontok kellenek, 
hogy hol, illetve kinek adják oda a papírhulladékot. 
A mőanyag palackokkal kapcsolatban mondja, hogy az biztos, hogy jobb feltételekkel tudunk 
tárgyalni abban az esetben, ha több település  összetársul. A szándék felmérése minden további 
nélkül elkezdhetı. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A 4.-dik határozati javaslattal kapcsolatban kérdezi, hogy hogyan állna ez össze ? 
 
Révész György képviselı: 
Elıször jogi szakértıvel kell átnézetni azt, hogy mi az amit a konzorcium nem tartott be, mi az ami 
támadható. Az a módszer, amivel több település is megpróbálkozott a kilépéssel, valóban nem jó. 
Csak úgy lehet megtámadni, ha valamit nem tartottak be. Ez egy jogi procedúra. A két dolgot külön 
kell választani. Van egy létesítmény, amit az ISPA támogatásával létrehoznak, de csak azzal éri el a 
mőködtetés lényegét, ha lesz szemét, amit fel lehet dolgozni.  A mőködtetésre azonban még nincs 
megállapodás. 
Úgy gondolja számunkra ez  kulcsjelentıségő,hogy olyan helyzetet teremtsünk, hogy ne jöhessen 
létre olyan megállapodás, ami a mi érdekeinkkel ellentétes. Ha ilyen megállapodás készül el, akkor 
nem írjuk alá. İk is tudják, hogy nélkülünk a beruházás nem fog mőködni. A beruházásnál viszont 
meg kell vizsgálni, hogy a tulajdonrészünk hogyan realizálódik. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Egyetért azzal, hogy mind a két iránynak meg kell lennie. A jogi szakértı hogyan tudja majd ezeket 
a dolgokat leellenırizni, el fog kérni minden erre vonatkozó iratot ? 
 
Kis József polgármester: 
Elıször is azt kell megtudnunk, hogy 2007 január 1-tıl nekünk ez mennyibe fog kerülni 
lakóegység/hó  alapján. 
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Révész György képviselı: 
Fenntartja, hogy ezeket a köröket le kell futni. Errıl kell most dönteni. Meg kell tudnunk, hogy 
hogyan áll a tulajdonrész arányunk, hogyan lehet majd ehhez hozzájutni. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A gazdasági számításra vonatkozóan mondja, hogy ezeket az adatokat  Soltész Ferenc program 
menedzser nem is tudhatja, Cegléd Város Polgármesteri Hivatalában történik az erre vonatkozó 
könyvelés.  Fel fogjuk venni a kapcsolatot Cegléd Város Polgármesteri Hivatalával és Bakosné Kiss 
Erzsébet gazdálkodási csoportvezetınek feladatul fogjuk adni, hogy menjen el a ceglédi hivatalba, 
nézze át a pénzügyi adatokat és végezzen számításokat. 
Ez megnyugtató lehet a képviselı-testület számára, amennyiben elfogadja a javaslatot. 
 
Révész György képviselı: 
Össze fogja majd állítani a kérdéseket Bakosné Kiss Erzsébet részére. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
El tudja képzelni, hogy benne maradunk a regionális rendszerbe, késıbb fogunk csak kilépni belıle 
és akkor majd értékesíthetjük a bent lévı vagyonunkat.  
Mindenképpen tisztázni kell azonban a volt szeméttelepünket illetıen, hogy mőködıként került-e 
annak idején bejegyzésre, vagy pedig nem mőködıként. 
Véleménye szerint azt is lehetne mondani, hogy mőködik még jelenleg is a telepünk, csak Gyálra is 
szállítunk, mert kevés a helyünk.  
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Javasolja, hogy Monor Város Polgármesterével mindenképpen vegyük fel a kapcsolatot, hogy İk 
hogyan lépnek ebben a dologban.  Szerinte az lenne a célszerő, hogy a még befizetetlen összeget is 
átutaljuk a regionális hulladéklerakó rendszerhez, mert így nagyobb lesz a tulajdon arányunk. 
 
Kis József polgármester: 
2006 évben is befizetheti még az önkormányzat az elmaradt összeget. 
  
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Kérdése, hogy lehetséges-e az, hogy Gyál még 40 évig tud szemetet fogadni ? 
 
Kis József polgármester: 
30 évre kapták meg az engedélyt, ebbıl 3 év telt el, tehát nem egy rövid távú bánya. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy fogadja el az elsı határozati javaslatot. 
 
Kis József polgármester: 
Azzal a kiegészítéssel fogadja el a képviselı-testület az elsı határozati javaslatot, hogy a gazdasági 
számításokba történı betekintést a gazdálkodási csoportvezetınkön keresztül végrehajtjuk. 
Határidıként a 2006. januári ülést javasolja, hogy a feladat teljesíthetı legyen. 
 
Révész György képviselı: 
Ezt a feladatot úgy kell végrehajtani, hogy a 2006. évi költségvetés tárgyalásakor már megfelelı 
információ álljon rendelkezésére a képviselı-testületnek. 
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Kis József polgármester: 



A pénzügyi kötelezettség vonatkozásában tehát akkor a határidı a novemberi testületi ülés legyen, 
egyéb vonatkozásban pedig a 2006. januári ülés.  
A végrehajtásért felelıs  a polgármester és a körjegyzı. 
Aki e formában a határozati javaslat elsı pontjával egyetért, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
határozati javaslat elsı pontjával egyetértett. 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja, hogy most pedig térjünk rá a határozati javaslat második pontjának megtárgyalására. 
 
Révész György képviselı: 
Úgy gondolja, hogy egy szándéknyilatkozat lenne szükséges, hogy Gomba Község Önkormányzati 
Képviselı-testülete elkötelezett a szelektív hulladékgyőjtés megszervezésében. 
A hulladékkal kapcsolatos felmérése alapján úgy tőnik, hogy a háztartások jelentıs hányadában 
komposztálnak, jelentıs hányadában a szemétbe kerül a zöldhulladék, de csak kevés hányad jelöli 
meg ezt problémaként.  
Úgy gondolja, hogy luxus lenne a kerti hulladék elszállíttatása pénzért, amikor ez helyben is 
hasznosítható.  A lehetıség szerint mindent el kell követni annak érdekében, hogy az elszállított 
növényi hulladék mennyiségét csökkentsük.  Erre kellene a lakosságot rábírni. Ez ügyben fel 
lehetne használni a helyi  sajtót, valamint szórólapokat készíteni.  
Az is megoldás lehetne, hogy az önkormányzat vásárolna komposztáló ládákat és ezeket haszon 
nélkül eladná a lakosságnak, így ezzel  kezébe adva a lehetıséget a helyi komposztálásra. 
Ezért gondolt egy marketing kampányra. Ha a lakosság 10 %-a mozdul ebben, akkor az már 
mérhetı lesz. 
 
Kis József polgármester: 
Egyetért a komposztáló ládák vásárlásával és értékesítésével, de azok a ládák, amelyeket lehet 
kapni a forgalomban, kritikán aluliak. Odahaza sokkal jobbat el lehet készíteni.  
Itt inkább a tudatformálás az, amiben lépni kell. A figyelmet kell rá felhívni. Véleménye szerint 
február végén, március elején kell, hogy induljon az erre történı figyelemfelhívás. 
 
Révész György képviselı: 
A második határozati javaslatának egy olyan célzata van, hogy keressünk meg egy vagy több olyan 
embert, aki ért ehhez az ügyhöz és megszervez egy ilyen marketing kampányt. 
Úgy gondolja, hogy ezt rá lehetne bízni egy szakemberre. 
 
Kis József polgármester: 
Beindult a regionális hulladékgazdálkodási rendszeren belül is a szórólapos információ. A most 
megküldött szórólapon a szelektív hulladékgyőjtésre hívják fel a figyelmet.  A következı ülésig 
megkeresi a szórólappal foglalkozókat  és tanácsot kér tılük.   
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Azt nem lehetne beleírni a szórólapba, hogy ha a lakosság nem teszi ki a zöldhulladékot, akkor 
kevesebb szemétdíjat kell fizetniük ? 
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Kis József polgármester: 



Úgy lehetne belefogalmazni, hogy a lakosság és az önkormányzat közösen megteremtheti a 
lehetıségét a szemétszállítási díj csökkentésének. 
 
Révész György képviselı: 
Az tény, hogy ha az önkormányzatnak kevesebbet kell fizetnie a szemétszállításért, akkor 
alacsonyabb összeget kellene beszedni a lakosságtól is. Ez azonban csak akkor lenne igaz, ha a 
lakosságtól beszedett díj elegendı lenne a költségek fedezésére, ez azonban nem így van. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Meg kell jelentetni egy cikket a helyi újságban a zöldhulladék hasznosításával kapcsolatban, 
valamint szórólapon keresztül felhívni erre a lakosság figyelmét.  
Véleménye szerint nem is kellene erre prospektust készíttetni, csak egy látványosan megtervezett 
szórólapot. Ez tőnik számára egyszerőbbnek. 
Ha viszont el akarjuk szállítani a lakosságtól a zöld hulladékot, akkor erre fel kell készülni. 
 
Révész György képviselı: 
Úgy gondolja, hogy az ezzel kapcsolatos kampányhoz kellene pénzösszeget elhatároznia a 
képviselı-testületnek.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha kampányt akarunk ezzel kapcsolatban, azt csak akkor lehet megszervezni, ha már tudunk 
valamit mondani a lakosságnak.  Ha viszont csak figyelem felhívást tervezünk, akkor ahhoz nem 
kell összeget rendelni, mert pénz nélkül is megoldható. 
 
Révész György képviselı: 
Nem hiszi, hogy nekünk megérné a kampányolás, mert a községben nem keletkezik annyi zöld 
hulladék. Arra gondolt, hogy ha valamilyen csoda folytán  sikerülne csökkenteni  az elszállított 
hulladék mennyiségét, akkor a lakossági díjat is csökkenthetnénk 100.-Ft-tal. Ezt azonban csak 
akkor lehet majd  végrehajtani, ha valóban elérjük azt, hogy csökken az elszállított szemét 
mennyisége, elıre nem szabad ígérni a lakosságnak. 
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint jelen pillanatban ne rendeljünk összeget a kampányhoz. A következı ülés napja 
legyen a határidı a második napirendi pont vonatkozásában és addigra a képviselı-testület elé fog 
terjeszteni egy kampány tervezetet. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Arról is tájékoztatni kell a lakosságot, hogy melyek azok a konyhai hulladékok, amelyeket bele 
lehet tenni a komposztba.  
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Véleménye szerint Temesvári Gergely írhatna egy cikket ezzel kapcsolatban a Csiperkébe, mert İ 
kertészmérnök. 
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Kis József polgármester: 
Aki tehát egyetért azzal, hogy a határozati javaslat második pontja úgy szóljon, hogy a novemberi 
ülésre készüljön el egy kampány tervezet, amelybe az is kerüljön bele, hogy milyen zöldhulladékok 



hasznosíthatók a komposztba, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a  
határozati javaslat 2./ pontjának e formában történı meghatározásával egyetértett. 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja, hogy térjünk rá a határozati javaslat 3./ pontjának megtárgyalására. 
 
Révész György képviselı: 
A hulladékgazdálkodási témában segítı szakértıjével súlyos vitái vannak, állandóan arra 
kapacitálja İt, hogy válogassuk ki a szemetet.  Ezt máshol úgy csinálják, hogy mind a négy 
évszakban leborítanak egy fuvar szemetet és szétválogatják.  
Ha sikerülne a szállítót meggyızni arra, hogy borítson le egy fuvar szemetet, hová lehetne ezt tenni, 
az utcán nem lehet megcsinálni.   
Úgy gondolja, hogy az elektromos és elektronikai hulladék is összegyőjthetı lehetne a községben. 
Külön cégek alakulnak erre szakosodva, akik begyőjtik ezeket a termékeket.  Kapott is egy ilyen 
ajánlatot.  
Véleménye szerint érdemes lenne kipróbálni az elektronikai hulladékok összegyőjtését. 
A mőanyag palackok válogatásához is helyre lenne szükség, illetve emberekre, akik ezt a munkát 
elvégzik.  
Azt gondolja, hogy a Fáy András Mg. Szövetkezettel meg lehetne kezdeni a tárgyalásokat a 
hulladék deponálási lehetıségrıl. Véleménye szerint ezt vagy a központjuk területén, vagy pedig 
Ezüst-tanyán lehetne megoldani. 
 
Kis József polgármester: 
İ úgy kezdené meg a tárgyalásokat, hogy Ezüst-tanyán kérjünk erre területet. Ott van erre 
megfelelı hely és esetleg meg is vásárolhatnánk a szövetkezettıl e célra egy 50 méteres területet. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A Remater Kft és  a kanyarból nyíló terület közötti részen   nem lehetne megvásárolni területet erre 
a célra ? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A temetınél az út melletti részen is van területünk. 
 
Révész György képviselı: 
Van tehát több lehetıség is, utána kell nézni. 
 
Kis József polgármester: 
Körbe nézünk tehát az egyéb lehetıségeket illetıen is, valamint a Fáy András Mg. Szövetkezettel is 
megkezdjük a tárgyalást a terület biztosításával kapcsolatban. 
Aki tehát a határozati javaslat 3./ pontjával egyetért, az kézfenntartással szavazza  meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
határozati javaslat 3./ pontjával egyetértett. 
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Kis József polgármester: 
Javasolja, hogy térjünk rá a határozati javaslat 4./ pontjának megtárgyalására. 
 



Révész György képviselı: 
A szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatban mondja, hogy az ÖKOPAK olyan cég, aki az 
önkormányzattal köt kvóta szerzıdést, a hulladékot azonban el kell szállítani részükre. 
A FEPAREC idejön és elviszi a hulladékot, de velük is kvóta szerzıdést kell kötni.  A FEPAREC 
7-8 Ft-ot ad érte az ÖKOPAK pedig 55.-Ft-ot.  Ez egy nagy üzlet és sok cég van a piacon. A 
tárgyalás kiinduló pontja az lenne, hogy van-e lehetıség próba üzemre. Arról kellene dönteni, hogy 
milyen alapon kezdıdjenek a tárgyalások.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
A mőanyag palackokkal kapcsolatban mondja, hogy egyszer próbaképpen szét kellene osztani a 
lakosságnak átlátszó mőanyag zsákokat és megkérni ıket, hogy ebbe tegyék bele, így meglátnánk, 
hogy milyen mennyiség képzıdik a községben.  
 
Kis József polgármester: 
Ezt akkor győjtenünk kellene egy hónapig, hogy megtudjuk a keletkezett mennyiséget.  A 
győjtéshez pedig ismét helyre lenne szükségünk és a lakosságtól történı elszállításról is 
gondoskodni kell, így külön fizetni kellene érte a szállítónak. 
 
Révész György képviselı: 
A szemétszállítási vállalkozó a többi szeméttel együtt összegyőjthetné ezeket a zsákokat is. Meg 
lehetne vele állapodni, hogy a mőanyag palackokért kapott pénz az övé lesz és akkor az 
önkormányzat nem fizet érte szállítási költséget, vagy pedig mi kifizetjük a szállítási költséget és 
akkor az önkormányzaté lesz az ebbıl befolyó összeg. 
 
Kis József polgármester: 
Úgy lehetne ez ügyben elindulni, hogy házanként kiosztanánk 4 db. pld. piros színő zsákot és 
megkérnénk a lakosságot, hogy ebbe győjtse a mőanyag palackokat. Megadnánk egy napot, hogy 
mikor tegye ki és akkor látnánk meg, hogy mennyi jön össze.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Szerinte ezt a lakosság nem fogja megcsinálni, mert arra fognak hivatkozni, hogy nem tudják hol 
tárolni az elszállításig a zsákokat.  Mindenki meg akar minél elıbb szabadulni ezektıl a 
palackoktól.  
 
Kis József polgármester: 
Akkor győjtsék külön és minden héten szerdai napokon tegyék ki ezeket a zsákokat. 
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint a próbagyőjtést tegyük függıvé addig, amíg nem tudjuk, hogy hogyan állunk a 
deponáló hellyel. 
 
Kis József polgármester: 
A palackgyőjtésre tehát visszatérünk a következı testületi ülésen, amikor már tudjuk, hogy sikerült-
e deponáló helyet szereznünk.  
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Lehota Vilmos képviselı: 
Nagyra becsüli Révész György képviselı ez ügyben végzett munkáját, de İ szívesen venne egy 
koncepciót, ami ezzel foglalkozik. Több oldalról megközelítve is problémás lehet a mőanyag 
palack. El kellene azon is gondolkodni, hogy mitıl van ennyi PET palack a faluban.  
A következı ülésen a 2006 évi koncepcióval fog foglalkozni a képviselı-testület, javasolja, hogy 



tervezzük be a sörkút kitisztítását, mert akkor lenne jó ivóvíz a faluban és csökkenne a PET 
palackok mennyisége.  
A deponálási feltételeket is biztosítani kell, amennyiben veszünk e célra területet. Javasolja, hogy 
ha lesz ilyen területünk, akkor próbáljuk meg úgy kialakítani, hogy a késıbbiekben egy 
hulladékudvar lehessen itt. 
 
 
Révész György képviselı: 
A hulladékudvar kialakításának költsége messze meghaladná az az összeget, amin mi itt fogni 
tudunk. Azt mondaná, hogy a hulladékudvar egy késıbbi lépés lehetne.  A papírhulladékban, zöld 
hulladékban, PET palackban, elektronikai hulladékban lát most lehetıséget. 
İ tudja, hogy a termelıszövetkezet el akarja adni a területét, de legalább a próbaüzem idejére meg 
lehetne kérni İket, hogy engedjék meg az ott történı győjtést.  
Meghatároznánk, hogy melyik napon tegye ki a lakosság az elektronikai hulladékot, PET 
palackokat, akkor összegyőjtenénk és el is jönnének érte.  
A próbaidı idejére kellene tehát a termelıszövetkezettel a tárolási  lehetıséget megbeszélni. 
 
 
Kis József polgármester: 
Aki  egyetért tehát a határozati javaslat 4./ pontjával, hogy keressünk  meg több hulladékgyőjtı 
céget a feltételeikre és a díjaikra vonatkozóan , az kézfenntartással szavazza meg. 
A végrehajtási határidı a novemberi ülés legyen, a felelıs pedig Révész György képviselı. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül a 
határozati javaslat 4./ pontjával egyetértett. 
 
 
Kis József polgármester: 
Az határozati javaslat 5./ pontja pedig az legyen, hogy mérjük fel a lehetıségét a kistérségi 
együttmőködésre Úri – Bénye- Káva községekkel.  Ennek határideje a 2006. januári ülés legyen. 
 
Szavazásra teszi fel, aki a határozati javaslat mind az 5 pontjával egyetért, az kézfenntartással 
szavazza meg és hozza meg a képviselı-testület erre vonatkozóan a határozatát. 
 
/ Miután a napirendi pont tárgyalásakor idıközben Lehota Vilmos is megérkezett az ülésre, így a 
jelenlévı képviselık száma 8-ra változott / 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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113/2005. / X.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
 

  1./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
       határozott, hogy készüljön részletes elıterjesztés a  



       Duna-Tisza közi nagytérség kommunális szilárdhulladék- 
       gazdálkodási rendszerhez főzıdı érdekeltségeink 
       tisztázására ( ezen belül: tulajdonrész-arányunk és fizetési 
       kötelezettségeink kapcsolata, a tulajdoni hányad kérdése, 
       a felhagyott gombai lerakó várható sorsa, a tervezett 
       komplex hulladékgazdálkodási rendszer díj-algoritmusa), 
       valamint az esetleges kilépés jogi és gazdasági következményeinek 
       felmérése. 
       Utasítja a polgármestert és a körjegyzıt, hogy  járjon el Cegléd 
       Város Polgármesteri Hivatalánál az ügyben, hogy  a hulladékgazdálkodási 
        rendszerrel kapcsolatos pénzügyi  számításokba   történı betekintés a 
        gazdálkodási csoportvezetı által megtörténhessen. 
        A betekintést követıen készüljön egy gazdaságossági számítás,  
        mely a novemberi ülésre kerüljön a képviselı-testület elé 
        elıterjesztésre. 
 
        Határid ı:  A pénzügyi rész vonatkozásában  2005. november 24 , 
     A részletes elıterjesztés vonatkozásában:  2006. januári ülés. 
 
        Felelıs:      polgármester, 
     körjegyzı  
 
 
  2./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete utasítja a  
       polgármestert, hogy a novemberi ülésre készüljön el egy marketing- 
       kampány tervezet a zöldhulladék minél magasabb arányú helyben 
       hasznosítására. 
       A tervezetbe az is kerüljön beledolgozásra, hogy milyen zöldhulladék 
       hasznosítható komposztként.  
 
       Határid ı:   2005. november 24. 
       Felelıs:       polgármester  
 
 
  3./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete utasítja a  
       polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a hulladék deponálási 
       lehetıségekrıl elsısorban a Fáy András Mg. Szövetkezettel,  
       illetve azon ingatlantulajdonosokkal, akiknek a területén ez a 
       feladat megoldható lenne. 
 
       Határid ı:   2005. november 24. 
       Felelıs:       polgármester  
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  4./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határozott, 
       hogy készüljön összehasonlító elemzés a szelektív hulladékgyőjtést 
       végzı cégek által nyújtott szolgáltatásokról, feltételekrıl és  
       díjakról. 
 



        Határid ı:  2005. november 24. 
        Felelıs:      Révész György képviselı 
 
 
  5./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határozott, 
       hogy a PET palackok hasznosítását illetıen kerüljön sor egy  
       kistérségi együttmőködés lehetıségének felmérésére Úri – Bénye- 
       Káva községek vonatkozásában. 
 
       Határid ı:     2006. januári ülés idıpontja. 
       Felelıs:         polgármester  
 
 
 
Révész György képviselı: 
Meg kellene nézni, hogy a gyáli lerakónak meddig szól az engedélye, mert ez érinti a mi további 
terveinket is.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az engedélyük egy meghatározott idıre szól, az ÁNTSZ. bizonyos idıszakonként ellenırzi a 
telepet és ha nem felel meg az elıírásoknak, akkor bezárathatja. 
 
Kis József polgármester: 
Meg fogjuk tudni, hogy meddig szól az  A.S.A-nak az engedélye. 
Az elsı napirendi pontot ezennel lezárja. 
 
 
A közmeghallgatás idıpontját a 2004. decemberi ülésén november 9.-re határozta meg a képviselı-
testület.  Szeretné kérni az idıpont módosítását, mivel a jövı évi tervkoncepció csak a november 
24.-i ülésen kerül megtárgyalásra, így a november 9.-i közmeghallgatáson nem tudnánk a 
lakosságot tájékoztatni a következı évi elképzeléseinkrıl, lehetıségeinkrıl. 
Ezen indokok alapján kéri a képviselı-testületet, hogy a közmeghallgatás idıpontja kerüljön 
módosításra. A maga részérıl november 30.-át, vagy pedig december 1.-ét javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a közmeghallgatás 2005. december 1.-én / csütörtökön / 18 órai 
kezdettel kerüljön megtartásra.    
 
/ Révész György képviselı távozott az ülésrıl, így a jelenlévı képviselık száma 7-re változott / 
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2./ Polgármester, Alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések, felvetések. 
 
 
Kis József polgármester: 
A lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót valamennyi képviselı 
kézhez kapta. 
Az ülés elején már bejelentette a képviselı-testületnek azt a szomorú eseményt, hogy a fogorvosunk 



Dr. Szemık Balázs elhunyt.  Szomorú érzés fogta el, amikor megtudta, hogy meghalt, mert pont a 
tegnapi napon foglalkoztak a jegyzı asszonnyal együtt a helyettesítésének a megoldásáról. A 
helyettesítésre jelentkezı doktornıvel úgy kezdett tárgyalni, hogy el szeretné kerülni még annak a 
látszatát is, hogy  Dr. Szemık Balázstól meg szeretnénk válni, nem akarjuk İt majd a 
felgyógyulása után alkalmazni. Elmondta a doktornınek, hogy csak a betegsége idejére szóló 
helyettesítésrıl lenne szó. 
Dr. Némedi Edittel folytatott tárgyalást a helyettesítést illetıen. A doktornı kijött és megnézte a 
rendelıt, azt mondta, hogy a mai napon fog választ adni, hogy elvállalja-e vagy sem. A mai napon 
meg is adta a válaszát, azt mondta, hogy sajnos a gombai rendelıben nem tudja ellátni a 
helyettesítést, csak Monoron. Ezt a maga részérıl nem tartja jó megoldásnak, mert a betegeknek be 
kellene utaznia Monorra, ezért rövid távon meg kell próbálni új helyettest találni, aki legalább az 
ambuláns rendelést ellátja a gombai rendelıben. 
Miután azonban bekövetkezett ez a szomorú esemény, így most a képviselı-testületnek el kell 
döntenie, hogy privatizáljuk-e a praxist, vagy pedig továbbra is fenntartjuk a  közalkalmazotti 
jogviszonyt.  A közalkalmazotti jogviszonyt viszont nem javasolja, mert nem fogunk találni olyan 
fogorvost, aki ezt elvállalja. Egy lehetıség áll a képviselı-testület elıtt, az Egészségügyi 
Közlönyben, valamint a sajtóban meg kell hirdetni a fogorvosi praxist. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Kérdése, hogy a pályázatok elbírálásakor lesz-e majd megint  szakmai segítıje a képviselı-
testületnek, úgy   mint a családorvos kiválasztásakor ? 
 
Kis József polgármester: 
Egy független fogászt meg fogunk kérni, hogy legyen segítségünkre a döntésben. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha privatizáljuk a fogászati praxist, akkor az önkormányzatnak egy fillért sem kell beinvesztálnia ? 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A fogorvos megveheti a praxisjogot, ezen kívül bérleti díjat is állapíthat meg részére az 
önkormányzat a helyiség használatáért. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a fogorvosi praxis kerüljön kiírásra az kézfenntartással 
szavazza meg. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
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114/2005. / X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
 

   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   a fogorvosi praxis privatizációját határozza el. 
 
   A praxis privatizációjával kapcsolatos  pályázat  benyújtási  



   határideje: a kiírás megjelenésétıl számított 30 nap. 
 
   Utasítja a körjegyzıt, hogy a pályázat kiírásának 
   Egészségügyi Közlönyben, illetve sajtóban történı 
   megjelentetésérıl gondoskodjon. 
 
   Határid ı:   2005. október 27. 
   Felelıs:       Körjegyzı  
 
Kis József  polgármester: 
A község fogászati ellátása  érdekében a helyettesítés megoldásáról megpróbálunk  a lehetı 
legrövidebb idın belül intézkedni. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Gondolkodjon el azon a képviselı-testület, hogy Dr. Szemık Balázs mennyi mindent tett a 
községünkért. 
 
Kis József polgármester: 
A novemberi ülésen kell majd erre visszatérni. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A rendelıben egy helyiséget Dr. Szemık Balázs használt pihenı szobaként , itt aludt a hosszított 
rendelési idık alkalmával. Ez a helyiség a saját bútoraival van berendezve, meg kell majd beszélni a 
családdal, hogy  ürítsék ki a helyiséget. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Lehetséges, hogy az új fogorvosnak  szüksége lesz majd erre a helyiségre. 
 
Kis József polgármester: 
A hétközi ügyelet ellátásával kapcsolatban kell majd ez a helyiség, pihenıszobaként. 
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a szennyvízhálózattal kapcsolatban szükséges egy 
határozat meghozatala. A próbaüzem lejártát követıen minimum egy év idıtartamban osztatlan 
közös tulajdonba kell üzemeltetni a rendszert. Erre vonatkozóan kell tehát meghozni a 
határozatunkat, hogy 2006. január 1-tıl – 2006. december 31-ig osztatlan közös tulajdonban, közös 
üzemeltetéssel oldjuk meg a rendszer mőködtetését. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A KÖVÁL Rt-vel van elég problémánk. Most pedig bólintsunk rá egy olyan megállapodásra, 
amelyet nem is ismerünk ? Szeretné legalább körvonalakban megismerni a megállapodás tartalmát. 
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Kis József polgármester: 
Ismerteti a képviselı-testülettel a megállapodás szövegét. 
 
/ A megállapodás felolvasásra került / 
 
Kéri a képviselı-testület döntését a javasolt határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 



 
115/2005. / X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

h a t á r o z a t  
 

        1. /         Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
           elfogadja a Csévharaszt, Gomba, Monor, Péteri és 
           Vasad települések közös tulajdonában lévı szennyvíz- 
            csatorna hálózat és szennyvíztisztítómő, mint közös  
            tulajdonban álló létesítmények tulajdonjogi kérdéseinek 
            szabályozásáról, illetve a közös üzemeltetés,hasznosítás 
            és vagyonkezelés feltételeirıl szóló megállapodást. 
 
                    2./          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
             felhatalmazza a polgármestert a megállapodás  
             aláírására. 
 
          3./          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   felhatalmazza Pogácsás Tibort, Monor Város  
              Polgármesterét arra, hogy a megállapodás alapján  
              Gomba Község Önkormányzata képviseletében  
              eljárva, a szennyvízcsatorna-hálózat közös üzemeltetése  
   céljából, 2006. december 31-ig szóló határozott idıtartamra 
   szerzıdést kössön a Közüzemi és Vállalkozási (KÖVÁL ) 
              Rt-vel. 
 
   Határid ı:  2005. október 27. 
   Felelıs:      polgármester  
 
 
Kis József polgármester: 
A képviselık az ülés elıtt megkapták a búcsú helyszínével kapcsolatos írásos lakossági 
megkeresést.  Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket. 
 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Az utca végét elrendeztük, de nem gondoltunk arra, hogy hogyan fog onnan a víz lefolyni. Szeretné, 
ha foglalkoznánk ezzel, hogy ne keletkezzen ott sártenger minden esızés alkalmával. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Elıbb beszéljünk arról, hogy  mit akarunk, illetve mit tudunk ott csinálni és mit válaszolunk erre a 
levélre. Véleménye szerint egy ilyen levelet bárki, bárhol aláír. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A maga részérıl maximális empátiával van az ott élıkkel szemben. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha nem rendezzük meg a búcsút, akkor a lakosság elmarasztalja a testületet.  
Vecsésen úgy csinálják, hogy meg van határozva, hogy melyik napon, hány órakor jöhetnek a 
mutatványosok.  



Véleménye szerint a Kenyeres-kert is alkalmas lenne a búcsú helyszínének. 
 
Kis József polgármester: 
Nagyon sokat vitatkoztunk annak idején, hogy hol legyen a búcsú helyszíne. A Vár utca végénél 
nem találtunk jobb helyet.  A maga részérıl a Kenyeres-kertben történı megvalósítását nem tartja 
jónak. 
 
A tavalyi évben a mutatványos 150.000.-Ft-ot fizetett ki Pete Istvánnak a tereprendezésért. Akkor 
úgy egyeztünk meg vele, hogy az idei búcsú elıtt el fog jönni és megbeszéli Pete Istvánnal, hogy 
mekkora területet tegyen még rendbe és ha eléri a munkadíj a 150.000.-Ft-ot, akkor nem kell bérleti 
díjat fizetnie.  A búcsú elıtt azonban nem jött el a Kucsera Úr. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A képviselı-testület 200.000.-Ft-ot határozott meg a tereprendezésre. Ennyi összegért kellett volna 
elvégeztetnie a földmunkát. Az idei évben viszont csak 100.000.-Ft került befizetésre, ami ennek 
csak a fele.  
Javasolja, hogy a jövı évben az önkormányzat végeztesse el 100.000.-Ft-ért azt a földmunkát, ami 
még szükséges és a mutatványos pedig fizessen be 200.000.-Ft bérleti díjat.  
Meg kell vele beszélni, hogy jöjjön el és nézze meg, hogy jövıre ezért a területért fizet-e 200.000.-
Ft-ot.  Az autók is olyan vályút képeznek ezen a területen, hogy nem lehet ott megfordulni. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Úgy gondolja, hogy a következı évben a képviselı-testületnek nagy döntési lehetıségei nem 
lesznek, még 100.000.-Ft összegben sem. A számlák itt állnak sorban, mert nem tudjuk 
kiegyenlíteni ıket. A normatívák sem fognak emelkedni. Az iskola főtését sem tudjuk 
megcsináltatni és emiatt elıfordulhat, hogy a télen többször is szünetet kell majd elrendelnie, mer 
már most is négy radiátor rossz.  
Fél, hogy jövıre nem lesz olyan pénz, amirıl dönteni tudjunk és már hitelt sem tudunk felvenni, 
mert már felvettük a maximumot. Valószínő, hogy pályázni sem tudunk majd a következı évben, 
mert nem lesz meg a pályázatokhoz szükséges önerınk.  
A búcsú helyszínéhez tehát nem lehet nekünk befektetni semmit. 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Páczi Lászlónak van ott egy telke, ha megengedné, hogy a búcsú idejére igénybe vegyük, akkor 
elegyengethetnénk és ott lennének az árusok. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
A Páczi László tulajdonát képezı sarki telket meg kell próbálni igénybe venni a búcsú idejére.  
Javasolja, hogy a jövı évben tegyük bele a mutatványosokkal kötendı megállapodásba, hogy nekik 
kell biztosítani a WC-t. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
İ nem javasolja, hogy továbbra is a Vár utca végén legyen a búcsú, mert ha lesz egy nagy 
felhıszakadás, akkor oda nem tud beállni senki. 
A maga részérıl a Kenyeres-kertet javasolja, hogy ne a Vár utcai lakosokat zavarják a búcsúsok. 
 
Kis József polgármester: 
Ezeket a dolgokat akkor tudjuk érdemben áttárgyalni, amikor már  látjuk a jövı évi pénzügyi  



lehetıségeinket.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Ez a búcsú kérdés nem olyan kardinális, mert nem a jövı héten lesz, hanem a jövı évben, így a 
januári ülésen is meg tudjuk majd tárgyalni.  
Írjuk meg a lakossági beadványra, hogy a januári, vagy pedig egyik év eleji ülésen fogja a 
képviselı-testület a búcsúval kapcsolatos problémákat megtárgyalni.  
 
Kis József polgármester: 
Elhangzott egy javaslat, hogy  a januári ülésen térjünk vissza a búcsú helyszínével kapcsolatos 
problémák megtárgyalására.  
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselı-testület állásfoglalását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel úgy 
foglalt állást, hogy a búcsú helyszínével kapcsolatban tett lakossági bejelentést  a 2006. januári 
ülésén fogja továbbtárgyalni.  
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Mint tudott a képviselı-testület elıtt, a polgárırség mőködéséhez az önkormányzat minden évben 
nyújt anyagi támogatást.  Ezen támogatáson felül az önkormányzat fizeti a polgárırség mőködési 
költségeit is, mely kb. 200-220.000.-Ft. 
Ismert a képviselı-testület elıtt az önkormányzat anyagi helyzete, ezért javasolja, hogy 2006. 
január 1-tıl a polgárırség fizesse ki a mőködéssel kapcsolatos költségeit az önkormányzat által 
nyújtott támogatásból. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért azzal, hogy 2006. január 1-tıl a polgárırség az önkormányzat 
által nyújtott támogatásból finanszírozza a mőködéséhez szükséges költségeket, az kézfenntartással 
szavazza meg. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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116/2005./ X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
            határozott, hogy 2006. január 1-tıl a Polgárır  Egyesület  
            mőködésével kapcsolatos költségeket nem finanszírozza, 
            azt az egyesület fizesse ki az önkormányzat által nyújtott 
            támogatásból.  
 
             Határid ı:  2005. október 27. 
             Felelıs:      polgármester, 
           körjegyzı  
 



 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az elmúlt ülésen elhangzottaknak megfelelıen megkereste az Alaszka Kutyaszánhajtók Egyesületét 
és azt a választ kapta, hogy nem kérnek molinót, mert már van nekik. Kupát sem kérnek, 
pénzösszegre van szükségük, mivel a gyermekeknek ajándékot szoktak hozni a Mikulás Napra és 
ezen ajándékok megvásárlásához kérnék az önkormányzat anyagi  támogatását. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Javasolja, hogy 20.000.-Ft összegő támogatást nyújtson az önkormányzat a Mikulás Napi 
rendezvény lebonyolításához az Alaszka Kutyaszánhajtók Egyesülete részére. 
 
 
 Kis József polgármester: 
Elhangzott egy javaslat 20.000.-Ft összegrıl. Amennyiben nincs más javaslat és ezzel a támogatási 
összeggel a képviselı-testület egyetért, úgy kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel az 
alábbi határozatot hozta: 
 

117/2005./ X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
           az Alaszka Kutyaszánhajtók Egyesülete által Gomba 
           községben megrendezésre kerülı Mikulás Napi 
           kutyafogathajtó verseny lebonyolításához 20.000.-Ft  
           összegő támogatást nyújt. 
 
           Határid ı:  2005. október 27. 
           Felelıs:      polgármester, 
         körjegyzı  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Szintén az elmúlt ülésen kérte a képviselı-testület, hogy a mai ülésen kapjon tájékoztatást arra 
vonatkozóan, hogy a KÖVÁL Rt. mennyi összeget fizetett  bérleti díjként a szennyvízcsatorna 
üzemeltetésével kapcsolatban az önkormányzatnak. 
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2004 évben összesen  422.934.-Ft összeget fizetett, 2005 évben az eddig befizetett összeg 470.701.-
Ft.  
 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Kéri annak kiderítését, hogy  hol került az lerögzítésre, hogy 6 hónapon belül rá kell kötni a 
csatornára.  

 
Kis József polgármester: 
Az önkormányzat és a lakosság közötti  megállapodásban szerepel, hogy vállalja az 
ingatlantulajdonos a mielıbbi rákötést. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a PEMÁK Kht.- tıl érkezett egy levél a hivatalba a Gombai 



Lakosságnak címezve. 
Ezt a levelet ismerteti a képviselı-testülettel. 
 
 Tisztelt Lakosok ! 
A 2005. szeptember 19-i keltezéső elektronikus levelükben foglaltakat megvizsgáltuk és a 
következı tájékoztatást adjuk 
 
A 3113. j. út állapota saját mőszaki adatbázisunk szerint is indokolja a burkolat felújítását, ezért 
mőszaki terveinkben évek óta szerepeltetjük. Pénzügyi lehetıségeink függvényében az idei évben is 
az elızı évek gyakorlatát kell követnünk, vagyis azokon a helyszíneken, ahol az úthibák tömegesen 
jelentkeznek és a forgalom áramlását akadályozzák 20-200 m2 felülető javításokat végzünk a nagy 
komplex felújítások helyett. Célunk ezzel az, hogy a balesetveszélyes, az utazási körülményeket 
negatívan befolyásoló meghibásodásokat széles körben szüntessük meg. 
 
A levelükben említett forgalombiztonságot zavaró növényzet gondozását ( visszavágását) a téli 
hónapokban, a növényzet „ nyugalmi” állapotában tervezzük. 
 
    Üdvözlettel: Vasné Dr. Gergácz Éva   osztályvezetı jogtanácsos 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Miután a PEMÁK Kht. a pénzügyi lehetıségei miatt nagy komplex felújításokat nem tud elvégezni, 
akkor fel kell hívni ismét a figyelmüket a „ szurdiki” kanyar, valamint a Fagyizó elıtti kanyar 
javítására. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért Szegedi képviselı javaslatával, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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118/2005. / X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
            határozott, hogy kerüljön ismét felhívásra a PEMÁK Kht.  
            figyelme a „ szurdiki” kanyar, valamint a Jókai utca - 
            Kossuth tér csatlakozásánál lévı kanyar útjavítási  
            munkálatainak elvégzésére. 
 
             Határid ı:  2005. október 27. 
   Felelıs:     polgármester  
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Bódi Károly Gomba, Dankó u. 16. szám alatti lakos szeretné 



a lakóházához bevezettetni a vezetékes vizet, de az ívóvíz vezeték nincs kiépítve az ingatlanáig. 
A bekötés megoldását illetıen a KÖVÁL Rt. elkészített két javaslatot, melyet ismertet a képviselı-
testülettel. 
Az egyik javaslatuk, hogy a Szemere Huba utcától Na 80 mm átmérıjő gerinc vezeték lefektetése a 
Dankó utca végéig. Ez a távolság 110 fm. A vízvezeték anyaga D 90 KPE csı, a végén tőzcsappal 
kiépítve. A vezeték építési költsége jelen áron 6000 Ft/fm + Áfa. 
Ez az ár tartalmazza a földmunka, burkolat bontás, sitt elszállítás, vezeték építés, fertıtlenítés, 
úthelyreállítás, nyomáspróba költségeit. A tervezési költséget azonban nem tartalmazza, amely még 
kb. 120.000.-Ft-ba kerülne. 
Az ingatlan vízellátásának másik módja, hogy a Dankó u. 8. számú ingatlan vízmérı aknájába egy 
mérı ikresítést kell kiépíteni és ezután el lehet vinni a 16. számú ingatlanhoz a vizet.  Ekkor 
azonban a magán vezeték a közterületen haladna, erre viszont a Polgármesteri Hivatal adhat csak 
engedélyt. Ebben az esetben nyilatkozni kell a Polgármesteri Hivatalnak, hogy a magán vezeték 
minden felelısségét felvállalja. Erre azért van szükség, mert az alatta lévı utca szintben 8-10 m-el 
alacsonyabban fekszik és egy vízfolyásos meghibásodás nagy károkat okozhat. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Mi lenne ha ezt az összeget nem fizetnénk ki a KÖVÁL Rt-nek, mert évek óta nem végzi el a 
csıtörések következtében keletkezett útjavításokat. 
 
Kis József polgármester: 
Ha az ikresített megoldással kerül elvégzésre a vízbekötés, akkor az önkormányzatnak vállalnia kell 
ezzel kapcsolatban a felelısséget. A maga részérıl nem szeretné, ha ezért az önkormányzat 
felelısséget vállalna. Azt viszont a figyelmébe ajánlja a képviselı-testületnek, hogy Bódi Károly 
állandó bejelentett lakos a községben, akinek joga van, hogy egészséges ivóvízhez jusson. 
Lehetne a bekötéssel kapcsolatban más árajánlatot is bekérni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint nagyon-nagy különbség nem lenne  az árajánlatok között. 
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint úgy kell megoldani a bekötést, hogy Bódi Károly ássa ki a vízóra aknáig az 
árkot, az önkormányzat pedig  megvásárolja a szükséges csövet, kifizeti a bekötési díjat és 
hozzájárul a magán vezeték lefektetéséhez.  Aki ezzel egyetért, kézfenntartással szavazza meg. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

119/2005. / X. 27. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
          határozott, hogy Bódi Károly Gomba, Dankó u. 16. szám  
          alatti lakos vezetékes vízbekötésével kapcsolatban a  
          magán vezeték lefektetéséhez hozzájárul és a szükséges  
          csımennyiség, valamint bekötési díj összegét biztosítja. 
 
           Határid ı:   2005. október 27. 
           Felelıs:       polgármester ,körjegyzı  



 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy az ÁNTSZ. kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy 
szeretnék ha a  védını részére 2005. október 31-ig biztosítanánk  az internet hozzáférést, mert a 
november 1-tıl a jelentéseket elektronikus úton kell továbbítania. 
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselı-testület véleményét, javaslatát. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint ne csak a védını részére, hanem a családorvos és a fogorvos részére is kerüljön 
bevezettetésre az internet és kerüljön beszámításra a költségükbe. 
 
Kis József polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy az orvosi rendelıbe kerüljön bevezettetésre az internet, az kézfenntartással 
szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2005. / X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   úgy határozott, hogy az orvosi rendelıbe kerüljön 
   bevezettetésre az internet. 
 
   Határid ı:  2005. október 27. 
   Felelıs:      Körjegyzı 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Szloboda Istvánné  Gomba, Akácfasor u. 47. szám alatti lakos 
nyújtott be kérelmet, hogy Szloboda András nevő gyermeke felvételt szeretne nyerni az Arany 
János Tehetséggondozó Programon belül a Puskás Tivadar Távközlési Technikumba. 
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A gyermeke mindig kitőnı tanuló volt, több tanulmányi versenyen is részt vett. Anyai helyzetükre 
tekintettel kéri a képviselı-testületet, hogy a fia továbbtanulását támogassák. 
Amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy támogatja  Szloboda András továbbtanulását az 
Arany János Tehetséggondozó Programon belül, úgy a programban való részvétel idejére, 
maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra  havi 5.000.-Ft összegő ösztöndíj támogatást kell 
vállalnia az önkormányzatnak. 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A tanuló ez irányú továbbképzéséhez mindenképpen szükséges az önkormányzat hozzájáruló 
nyilatkozata, de dönthet úgy is a képviselı-testület, hogy anyagi támogatást nem nyújt számára.  
Szloboda András szorgalmas, jeles tanuló, így a maga részérıl javasolja a támogatását. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat támogatja Szloboda András 
továbbtanulását az Arany János Tehetséggondozó Programon belül és részére maximum 5 év 
idıtartamra szorgalmi idıben havi 5.000.-Ft/hó összegő ösztöndíj támogatást nyújt, az 



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

121/2005. / X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
            benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzető tanulók  
            Arany János Tehetséggondozó Programjába való  
            részvételre. 
 
            Támogatja, hogy Szloboda András nyolcadik osztályos 
            tanuló / anyja neve:Lırincz Erzsébet / Gomba község  
            képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzető diákok 
            Arany János Tehetséggondozó Programjába.  
 
            Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák  
            számára a programban való részvétel idejére a szorgalmi 
            idıszakban havi 5.000.-Ft ösztöndíj támogatást nyújt,  
            maximum 5 év idıtartamra. 
 
            Utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal 
             együtt határidıre az Arany János Programirodának 
             küldje meg. 
 
             Határid ı:  2005. december 12. 
             Felelıs:      polgármester 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
A hétközi ügyelet ellátásával kapcsolatban tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy ezen feladat 
ellátásához a tárgyi feltételek  mellett, az asszisztenciát is biztosítani kell ugyanúgy mint a hétvégi 
ügyeletnél. A tárgyi feltételek vonatkozásában is vannak elıírások, hogy miket kell biztosítani. A 
hétvégi ügyelet vezetıje, valamint a monori ÁNTSZ. vezetıje összeállította a listát, hogy mire lesz 
szükség. 
A hétközi ügyelet ellátását Gomba-Bénye-Káva községek társult formában fogják ellátni, így a 
költségek is lakosságarányosan megosztásra kerülnek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
A tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatban pályázat került benyújtásra. A megpályázott összeg 
összesen 7.500.000.-Ft, ebbıl  az igényelt forrás  4.500.000.-Ft, az önrész pedig 3.000.000.-Ft, 
melyet a három községnek kell lakosságarányosan biztosítania.  Gomba vonatkozásában az önrész 
összege 1.860.000.-Ft.   
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Miért kell autót biztosítani a hétközi ügyelet ellátásához, hiszen a hétvégi ügyelethez sem kell. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Amennyiben biztosítunk autót a hétközi ügyelet ellátásához, akkor a hétvégi ügyelet kevesebbe fog 



majd kerülni, mert az orvosok nem a saját gépkocsijaikat használják majd.  
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Attól fél, hogy az az összeg nem lesz majd elegendı az új hétközi ügyelet ellátásáért, mint amit 
eddig a két háziorvos részére fizettünk.  
 
Kis József polgármester: 
Az elızetes kalkuláció szerint 2.100.000.-Ft lesz a teljes kiadás. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az orvosi rendelıben költségtérítés helyett bérleti díj megállapítását javasolja a háziorvos 
vonatkozásában. Erre a decemberi ülésen mindenképpen vissza kell majd térni. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését az önerı biztosításával kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2005. / X.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
            a Gomba-Bénye-Káva önkormányzatok által   
                      hétközi orvosi ügyelet ellátásához  tárgyi feltételek  
            bıvítésére benyújtott pályázathoz   a Gomba községre 
                                 lakosságarányosan  esı 1.860.000.-Ft önerıt a 2006. évi 
                                 költségvetésébıl biztosítja. 
 
            Határid ı:  költségvetés készítésének idıpontja   
            Felelıs:      polgármester, körjegyzı  
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a PENTA Kft. egyenlegközlı levelet küldött a hivatal részére, 
melyben kéri a kátyúzási munkák elvégzése során fennmaradt 1.351.000.-Ft átutalását. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ezt az összeget a garanciális munkák miatt tartottuk vissza.  
 
Kis József polgármester: 
A PENTA Kft. részérıl eljöttek és garanciális munkában elvégezték azokat az utcákat, ami 
határeset volt.  
A garanciával kapcsolatban mondja, hogy a kátyúzási munkákra nincs garanciális kötelezettség. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Arról volt szó, hogy a kátyúzási munkák összegét hárman fogjuk kifizetni, a KÖVÁL Rt., az 
INNOTERV Rt és az önkormányzat. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Sem a KÖVÁL Rt., sem pedig az INNOTERV  Rt. nem végeztette el a kátyúzási munkákat. 



 
Kis József polgármester: 
A kátyúzási listát megmutatta korábban a képviselı-testületnek. A PENTA Kft. -re vonatkozó 
kátyúzási lista teljes egészében meg van és mellette ott van a KÖVÁL Rt.-re és az INNOTERV Rt-
re vonatkozó lista is.  A kátyúzási munka számlája mellett ott van a PENTA Kft. listája, a 
számítógépén pedig ott van a KÖVÁL Rt-re  és az INNOTERV Rt.-re vonatkozó  lista. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az egyenlegközlınek van egy melléklete és ennek a./ és b./ pontja. Az egyik pont arról szól, hogy 
elismerjük a tartozásunkat, a másik pont pedig, hogy nem ismerjük el. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az embernek van olyan érzése, hogy van azért olyan kátyúzási munka is, ami megmarad, mert 
akkor senki sem végeztetne ilyen munkát. A mi útjainkon viszont már nem is látszik, hogy 
végeztettünk kátyúzást. A garanciális javításokkal kapcsolatban is volt valamilyen ígéret.  
Nem tudja, hogy miért, de megint belementünk olyan dologba, ami nem került teljes megfelelıen 
megvalósításra.  
 
Kis József polgármester: 
Nem érzi, hogy felelısség terheli amiatt, hogy a kátyúkba nem maradt meg az anyag. A mőszaki 
ellenır is azt mondta, hogy inkább ne kátyúzzunk, mert nem marad meg benne az anyag. Ha újabb 
kátyúzást végeznénk, akkor ugyanez lenne a helyzet. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Döntsük el, hogy fizetünk, vagy nem fizetünk. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
1.351.000.-Ft az az összeg, amit ki kell fizetnünk. Ezt a jövı évi költségvetésünkbe be kell tervezni.  
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Kis József polgármester: 
Pereskedhetünk is a PENTA Kft-vel szemben, de úgy is el fogjuk veszíteni a pert. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Azon gondolkodik, hogy lemondt a képviselıi tisztségérıl, mert mi döntöttünk úgy, hogy kifizetünk 
6.000.000.-Ft-ot azért a munkáért, ami már meg sem látszik. Úgy érzi, hogy elıkészületlenül, 
információ hiány nélkül döntöttünk.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Az Ibolya utcánál még mindig benne van az anyag a kátyúba. Ebbıl az tőnik ki, hogy lehet csinálni 
jól is.  
 
Kis József polgármester: 
El kell döntenie a testületnek, hogy elismerjük-e az 1.351.000.-Ft-os tartozásunkat, vagy sem.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

123/2005. / X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  



 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
          határozott, hogy a PENTA Kft. felé fennálló kátyúzási 
          munkák elvégzésével kapcsolatos 1.351.000.-Ft összegő 
          tartozását – az elvégzett munka mennyiségi kifogására 
          tekintettel – nem ismeri el. 
 
           Határid ı:  2005. október 27. 
           Felelıs:      polgármester, körjegyzı 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint a kátyúzási munka megkezdése elıtt kellett volna szakembert megkérdezni, 
hogy érdemes-e elvégeztetni. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Javasolja, hogy Bajkai Istvánnak kerüljön egy írásos köszönılevél elküldésre amiért a szüreti bál 
megrendezéséhez biztosította a területet.  
Az elızı ülésen nem volt itt, ezért el szeretné mondani a képviselı-testületnek, hogy sajnálja, hogy 
a kulturális bizottság nem tudott megfelelıen együttmőködni. Ezért történt a lemondás is részérıl. 
 
Kis József polgármester: 
Miután a Kulturális és Sport Bizottság elnöke is és Szegedi Csaba bizottsági tag is lemondott a 
tisztségérıl. Az elmúlt ülésen Lehota Vilmos bizottsági tag mellett csak Fodor Béla képviselı 
vállalta volna el a bizottsági tagságot, így nem volt meg a mőködéshez szükséges taglétszám, ezért 
a képviselı-testület megszüntette a Kulturális és Sport Bizottságot.   
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A továbbiakban a község kulturális eseményeinek megrendezésével kapcsolatos feladatokat 
egyetemleges felelısséggel a képviselı-testület fogja ellátni. 
 
Fodor Béla képviselı: 
A maga nevében megköszöni   a szüreti felvonulás összes résztvevıjének  és segítıjének a 
munkáját. Rengetegen dolgoztak, segítettek. Véleménye szerint egy jól sikerült rendezvény volt, 
ami a résztvevıknek és a segíthetıknek köszönhetı. 
 
Kis József polgármester: 
A szüreti bálon mindenkinek megköszönte a munkáját, segítségét. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Ezen felül kéri, hogy a Csiperkében jelenjen meg egy köszönet, hogy valamennyi segítınek és 
résztvevınek megköszöni a képviselı-testület a rendezvény elıkészítésében, lebonyolításában 
végzett munkájukat. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel Fodor Béla képviselı javaslatát. 
 
Gomba Község Önkormányzati képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 



124/2005. / X. 27. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
          a Csiperke újság hasábjain keresztül köszönetet  
          mond valamennyi résztvevınek és segítınek a 
          Szüreti Felvonulás rendezvény elıkészítésében és 
          lebonyolításában végzett munkájukért. 
 
          Határid ı:  2005. október 27. 
          Felelıs:      polgármesteri 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Rózsa utcai telkek értékesítésével kapcsolatos hirdetés feladásra került-e ? 
A Faluház melletti parkolóval kapcsolatban mondja, hogy arról volt szó, hogy egy egyszerő 
elegyengetést fogunk ott csinálni. Ez még miért nem történt meg ? 
 
Kis József polgármester: 
A sátor helyének elegyengetése még a nyáron megtörtént. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Úgy kell kialakítani, hogy autóval is be lehessen oda állni. A 2006 évi költségvetésünkbe bele kell 
majd tenni a tereprendezést. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A KÖVÁL Rt. vezetıjével kell felvenni a kapcsolatot és megkérni ingyen csinálják meg részünkre 
ezt a feladatot. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Ha ezt sikerül elérnünk, akkor még az idén történjen meg a tereprendezés. 
A patakmeder tisztítással kapcsolatban mondja, hogy a Jókai utcai híd utáni részen  most ugyanúgy 
néz ki a meder, mint egy évvel ezelıtt, amikor még nem volt kitisztítva.  
Nem tudja, hogy ez miért van, talán nem elég mélyen kotorták ki.  Kérdezzük meg a Tápió-Hajta 
Vízgazdálkodási Társulattól, hogy miért lett újra ugyanolyan gazos a patakmeder. 
 
Kis József polgármester: 
Ott  elég mélyen ki lett kotorva. Arról, hogy a növényzet újra benıtte, nem tehetünk. Azt nem tudja 
mondani, hogy nem jó minıségő munkát végeztek, mert jól elvégezték a feladatot. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat 2 év garanciát vállalt a munkára. Nem tudja, hogy  a 
garancia mit jelent, azt, hogy újból elvégzik a munkát ? 
 
Kis József polgármester: 
A Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat mőszaki részlegét megszüntette az FVM. , már csak az 
igazgató van ott és két adminisztrátor. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Mi mindenben így járunk.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 



Meg kell kérdezni tılük, hogy ilyenkor mit tehetünk a garanciát illetıen. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint a patakmeder gazosodásának az az oka, hogy nincs  víz a patakban. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az élıvizes pályázatunk hogyan áll ? 
 
Kis József polgármester: 
Az élıvizes és az óvodai  pályázatunk is  lezárásra került, várjuk a pénzösszegek átutalását. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Péteriben egy sebességmérı került kihelyezésre, amelynek visszatartó ereje van a gépjármővezetık 
vonatkozásában. Véleménye szerint meg kellene kérdezni, hogy mennyibe került ez a mőszer és 
hogyan történik az engedélyeztetése. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Tudomására jutott, hogy a monori Mentıállomást meg akarják szüntetni. Meg kellene érdeklıdni, 
hogy valóban így van-e. 
 
Kis József polgármester: 
Nem hiszi, hogy így van, mert pályázati lehetıség van központi támogatásra szervezett ügyelet 
létrehozására,  és ott ahol mentıállomás mőködik 50.000.000.-Ft a pályázati összeg.  
 
3./ Gólyafészek Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 
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Kis József polgármester: 
Az alapító okirat módosításával kapcsolatos elıterjesztést valamennyi képviselı kézhez kapta. 
Kéri ezzel kapcsolatban a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Az intézménybe felvehetı maximum gyermeklétszám nem 125 fı ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az OKÉV-tól megkérte a felvehetı maximum gyermeklétszám módosításának engedélyezését 150 
fıre a csoportszám bıvítés miatt. Az engedélyt azonban csak akkor fogjuk megkapni, ha az alapító 
okiratba a csoportszám és a felvehetı maximum gyermeklétszám módosításra kerül. 
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
A statisztikánál azonban majd nem lesz mindegy, hogy milyen létszámadathoz viszonyít az óvoda. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Olyan is elıfordulhat majd, hogy az önkormányzat nem fogja tudni mőködtetni az 5 csoportot, mert 
nem kapunk annyi támogatást. 

 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek az alapító okirat 
módosításával kapcsolatban, úgy javasolja azt elfogadásra. 
 
 



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

125/2005. / X. 27. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
           Gólyafészek Óvoda  Alapító Okiratát  jóváhagyja. 
 
            Határid ı:  2005. október 27. 
            Felelıs:      Körjegyzı 
 
 
4./ Fáy András Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 
 
Kis József polgármester: 
A Fáy András Általános Iskola Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos elıterjesztést is 
valamennyi képviselı kézhez kapta. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola igazgatója: 
Az ellátott heti órák az okiratban száma 479  az ı számításai szerint nem ennyi, belsı ellenıri 
jelentésben is  517 szerepel.   Véleménye  szerint  az  500 óra ami jó. Ezek az óraszámok csak akkor 
igazak, ha 16 osztály van. A maga részérıl elfogadja a  479 óraszámot. 
A pedagógus álláshelyekkel kapcsolatban mondja, hogy a számított létszám 27, nem pedig a 
okiratban szereplı 25,5. A 27 álláshelyet ugyan nem használják ki, mert nincs annyi ember, de 
viszont a túlórák és a helyettesítések száma több.  
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Kis József polgármester: 
Kérdése Tasi Kálmán felé, hogy a pedagógus álláshelyek számával és a heti óraszámokkal 
kapcsolatban van-e változtatási javaslat. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola igazgatója: 
Elfogadja az alapító okiratban lévı számokat, mert látja, hogy ebbıl ki tudnak jönni és tudja, hogy a 
jövı évi normatívák milyenek.  Fél, hogy az oktatás rovására fog menni. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A maga részérıl bízik abban, hogy ezek a számok lényegesen változni fognak. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek az iskola alapító okiratával 
kapcsolatban, úgy javasolja azt elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta : 
 

126/2005. / X. 27. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
            a Fáy András Általános Iskola Alapító Okiratát 



            jóváhagyja. 
 
            Határid ı:   2005. október  27. 
            Felelıs:       körjegyzı  
 
 
5./ A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl szóló rendelet  
     megtárgyalása, megalkotása. 
 
 
Kis József polgármester: 
A rendelet tervezetet valamennyi képviselı kézhez kapta. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat a 
rendelettel kapcsolatban. 
 
Miután sem kérdés, sem pedig hozzászólás nem hangzott el a rendelettel kapcsolatban, úgy 
javasolja annak elfogadását és a rendelet megalkotását. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének  
 

15/2005. / X. 27. / sz. r e n d e l e t e  
 

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.  
 

 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 160. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselı-testület a 
következıket rendeli el. 
 
 

1.§. 
 

A közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek elektronikus úton történı intézését a képviselı-
testület valamennyi eljárási cselekmény esetében teljes egészében kizárja mindaddig amíg az 
elektronikus ügyintézés feltételei nem teremtıdnek meg.  
 
 

Záró rendelkezés  
 

2.§. 
 



(1) Ezen rendelet 2005. november 01. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik. 
 
 
6./ Gomba Községi Önkormányzat 2006 évi ellenırzési ütemterve 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az elkészített 2006 évi  ellenırzési ütemtervet valamennyi képviselı írásban kézhez kapta. Az 
ütemtervet a képviselı-testületnek a törvény erejénél fogva 2005. október 31-ig el kell fogadnia. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Javasolja, hogy  2006. márciusra a MOL Rt. ellenırzése kerüljön bele az ellenırzési ütemtervbe. 
 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, javaslata nincs a képviselı-testületnek a 2006 évi ellenırzési 
ütemtervvel kapcsolatban, úgy az elhangzott javaslattal együtt javasolja azt elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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127/2005. / X. 27. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
           Gomba Község Önkormányzatának 2006 évi ellenırzési 
           ütemtervét az ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt  
            e l f o g a d j a . 
 
            Határid ı:   2005. október  27. 
            Felelıs:       Körjegyzı  
 
7./ Benczés József Gomba, Rózsa u. 20. sz. alatti lakos  kérelmének megtárgyalása. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Erre az ülésre Benczés József rendezési tervvel kapcsolatos kérelmével - melyben a tulajdonában 
képezı gombai 0166/5 hrsz-ú ingatlan átminısítését kérte – nem készültem, tekintettel arra, hogy az 
elmúlt ülésen úgy döntött a testület, hogy az év végén, valamennyi rendezési tervvel kapcsolatos 
kérelem legyen elıkészítve és akkor fog együtt dönteni.  
Jelenleg arról tudja a testületet tájékoztatni, hogy a három kérelmet véleményezésre és a szükséges 
eljárás lefolytatására megküldte az A.D.U Építész Irodának. Az Építész Iroda vezetıje Dr. Gajdos 
István Úr elmondta, hogy a kérelem teljesítésének elvi akadálya nincs, de azt tudni kell, hogy a 
testület döntésének megfelelıen a szakhatósági hozzájárulásokat ismét meg kell kérni, ami idıt vesz  
igénybe. 
Benczés József a kérelmében nem belterületi határ módosítást kért, hanem az M-SZ szántóföldi 
növénytermesztési övezetbıl történı átminısítést kér az M – T hagyományos termelı övezet tanyás 
beépítési lehetıséggel besorolásba. Kérelmét azzal indokolja, hogy a családja tagjai szeretnének a 



gombai 0166/15 hrsz-ú 2 ha területő ingatlanon gazdaságot kialakítani és természetesen lakást is 
építeni. Az M – SZ besorolás erre nem ad lehetıséget, ezért kéri az M – T besorolásba történı 
átminısítést, ami az elképzeléseik megvalósítását lehetıvé teszi. Az átminısítés az önkormányzatra 
semmilyen anyagi kötelezettséget nem ró.  
Természetesen a testület döntése most csak elvi jellegő lehet, ugyanis az átminısítéshez a rendezési 
tervet kell módosítani. Javasolja, hogy a rendezési terv módosítása egyszerre történjen a másik két 
kérelemmel, amennyiben a kérelmek teljesítésére lesz lehetıség. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Az elmúlt testületi ülésen a kérelem le lett söpörve, annak ellenére, hogy a kérelmezı részére sürgıs 
lenne. Családi elképzelést szeretnének megvalósítani, amihez már hozzá is fogtak. Ez az 
önkormányzatnak nem kerül pénzbe, mivel továbbra is külterület marad a terület és így a közmővek 
biztosítását nem kérheti. A tulajdonosnak jelent majd költséget, mert lehet, hogy az 
elképzelésükhöz trafót kell létesíteni. Kérelmezı elképzelése egy jó ötlet, mert az utca végén van az 
ingatlana és ezzel mintegy lezárja az utcát, ami jó lehet az önkormányzatnak.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Úgy gondolja, hogy ezzel az elképzeléssel az önkormányzat terve, miszerint ott utcát nyit és 
lakótelkek alakulhatnak ki, meghiúsul. Ugyanis ahhoz, hogy egy település fejlıdjön építési telkeket 
kell biztosítani. Meg lehet nézni pld.: Péteri községet.  
 
/ Ezt követıen a 0166/15 hrsz-ú ingatlan fekvése, tényleges elhelyezkedése a térképrıl pontosításra 
került /. 
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Tóth Sándor képviselı: 
Háromszor lett már ez a kérelem megtárgyalva. Egy család elképzelésének a megvalósításához van 
szükség a döntésre, ami egyébként nem jár anyagi kihatással az önkormányzat részére.  
İ a maga részérıl döntéshelyzetben van. Javasolja, hogy legyen a kérés szavazásra feltéve.  
 
 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért azzal, hogy Benczés József  ingatlanának átminısítéséhez elvi 
hozzájárulást adjon a képviselı-testület, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

128/2005. / X. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
            Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
            elvi hozzájárulását adja, hogy a gombai 0166/15 
            hrsz-ú, 2 ha területő  -     Benczés József  
            Gomba, Rózsa u. 20. szám alatti lakos tulajdonát  
            képezı -  ingatlan  a rendezési tervben az M-SZ szántóföldi 
            növénytermesztési övezetbıl az M-T hagyományos termelı 
            övezet, tanyás beépítési lehetıséggel övezetbe átminısítésre  
            kerüljön.  
    



             Határidı:   2005. október 27. 
             Felelıs:       körjegyzı 
 
 
 
Kis József polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 2220 h-kor bezárta. 
 
 
G o m b a , 2005. november   10. 
 
 
      Kis  József   Maczó   Jánosné 
              polgármester                                 körjegyzı  
 
 
 
               Tasi  Kálmán                         Tóth Sándor  
       jegyzıkönyv hitelesítık   


