
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. november 9.-én megtartott 
rendkívüli  ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Kis József     polgármester, 
    Tasi Kálmán     alpolgármester 
    Erdélyi Zsolt, Fodor Béla,  
    Lehota Vilmos, Révész György, 
    Szegedi Csaba, Tasi Péter, 
    Dr. Zimonyi Károly   képviselık 
 
 
Bejelentéssel távol:  Tóth Sándor    képviselı 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket. Megállapítja, hogy az ülésen 7 képviselı  jelen van, így 
az határozatképes.   
Javaslatot tesz a mai ülés  ülés anyagára. Elsı napirendi pontként javasolja megtárgyalni az iskola 
főtésrekonstrukciójával kapcsolatos pénzügyi lehetıségeket, második napirendi pontként pedig a „ 
Mindenki Karácsonyával” kapcsolatos felvetést.  
Aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, az kézfenntartással szavazza meg. 
 
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./ Fáy András Általános Iskola főtésének rekonstrukciójával 
     kapcsolatos pénzügyi lehetıség megtárgyalása.    Polgármester  
2./ „ Mindenki Karácsonyával” kapcsolatos felvetés megtárgyalása.           Polgármester  
 
 
 
Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Révész 
György és Tasi Péter képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül  
jegyzıkönyv hitelesítıknek Révész György és Tasi Péter képviselıket  e l f o g a d t a.  
 
 
1./ Fáy András Általános Iskola főtésének rekonstrukciójával kapcsolatos pénzügyi lehetıség  
     megtárgyalása. 
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Kis József polgármester: 
Tudott a képviselı-testület elıtt, hogy komoly problémák  vannak az iskola főtés rendszerével, ezt 
már több ülésen is elmondta az iskola igazgatója és İ is.   A Forfa épület  26 éve épült, ezen 26 év 
alatt a főtésrendszer  fıleg ezzel a technikai megoldással, földalatti vezetékekkel, nem bizonyult 
tartós megoldásnak. Ahhoz, hogy a főtés el és visszatérı vezetékeihez hozzá lehessen férni, fel 
kellene bontani több helyiséget.   
Ebben az évben pénzügyi nehézségeink miatt nem tudtunk ezzel a problémával foglalkozni. 
A kazánok is tönkrementek, tavasszal ezek cseréjére is sor kellett hogy kerüljön. Nem odázható 
tovább a főtés rekonstrukció, mert ha nem oldjuk meg a problémát, akkor ezzel veszélyeztessük az 
oktatási feladatainkat. 
A megoldás érdekében felvette a kapcsolatot  a Pest Megyei Önkormányzattal, ott az  oktatási 
ügyekért felelıs elnökhelyettessel tudott beszélni, az  elnök úrral sajnos a kapcsolatot  nem sikerült  
felvennie, mert elutazott,csak hétfın lesz a hivatalban. Elızetesen annyit sikerült  megtudnia, hogy 
a vis maior keretükben már  nincs sok támogatási lehetıség , de valamilyen  lehetıséget lát arra, 
hogy támogassanak bennünket ezen feladat megoldására. 
A Belügyminisztériumban  Dr. Dudás Ferenc közigazgatási  államtitkárral beszélt, aki  átadta az  
önkormányzati  fıosztály  vezetınek. A fıosztályvezetı azt az ígéretet tette, hogy megtudja a 
lehetıségeket  és holnap visszahívja. 
Ezen kívül beszélt a  Miniszterelnöki Hivatalban  Dr. Gyulai úrral, aki szintén  közigazgatási 
államtitkár. Tıle  azt  a választ kapta, hogy holnap keresse meg ıket, addigra megnézik a 
lehetıségeket. 
Beszélt Czerván György képviselı úrral is, aki ezeken a vonalakon kívül más vonalat ajánlani nem 
tudott, viszont  az volt a kérése, hogy a válaszokat  követıen  tájékoztassa majd İt  és képviselı 
lehetıségében segítséget fog nyújtani számunkra.  
Fekete Károly főtésszerelıvel is felvette a kapcsolatot , akitıl azt kérte, hogy készítsen egy 
árajánlatot, mert e nélkül a támogatási kérelmeinket sem tudjuk elküldeni. Fekete Károly megígérte,  
hétfın reggelre el fog készíteni egy  komplett árajánlatot  a teljes rekonstrukcióra vonatkozóan. 
Az volt a kérése Fekete Károly felé, hogy úgy készítse el az árajánlatot,  hogy a mostani 
katasztrófális szakaszt mennyibıl lehetne megoldani  és majd ezt követıen a további rekonstrukcó 
mennyibe kerülne. 
Annak érdekében, hogy a lehetı leggyorsabban  biztos pénzügyi  forráshoz jussunk, tegnap délután 
beszélt  az egyházkerület  fıgondnokával is. A képviselı-testület elıtt tudott, hogy az iskola 
épületéért kártalanítást fog kapni az önkormányzat. Az egyházi és állami pénzügyi  lehetıségek  
miatt nem volt még 100 %-os, hogy 2006-tól megkapjuk ezt a támogatást.  Azt az ígéretet  kapta 
azonban, hogy megpróbálják  három,  vagy  négy  ütemben,  2006 évi kezdéssel megkezdeni a 
kártérítést.  
Ezzel az ígéretével  párhuzamosan felkínálta azt a lehetıséget a  fıgondnok úr, hogy az egyház a 
kárpótlási összeg   terhére 10.000.000.-Ft-os hitelkeretet  biztosítana az önkormányzat  számára 
segítségként,  mert konkrétan pénzt adni most  nem tudnak. 
Ezzel gyorsan hozzá tudnánk jutni ahhoz az összeghez, amelybıl a rekonstrukciót  meg tudnánk 
oldani. 
Az általa elkészített  határozati  javaslat errıl szól.   
Természetes azonban, hogy a már elıbb említett támogatási lehetıségeket illetıen mindent meg 
fogunk tenni.  
 
Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola igazgatója: 
 
İ már régen elkezdte a főtés korszerősítésének támogatási lehetıségeivel kapcsolatban az 
utánajárást.  3 éve pályázik  is már ez ügyben. A tavaszi kazán cseréhez kérte az Oktatási 
Minisztérium támogatását, támogatták a kérésünket, de még nem kaptunk pénzt.   
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A Magyar Bálintnak is írt, de választ még nem kapott.  Az Oktatási Minisztériumban azt mondták, 
hogy újabb támogató nyilatkozatot írtak a Pénzügyminisztériumnak. A Pénzügyminisztériumban 
azt mondták, hogy a féléves támogatások még nincsenek lezárva, döntés már született, de még 
nincsenek aláírva. Azt nem tudták megmondani, hogy kaptunk-e az elsı féléves keretbıl 
támogatást.  Azt mondták, hogy Katona Tamás államtitkár  úrnak írjon levelet a második félévi 
keretbıl történı támogatást illetıen.  
A helyzet elég tragikus, a jobb szárnyon a nevelıinek az ajtótól nem messze lévı szakaszán a fal 
már vizes, vízcsík látható. Jelenleg a tanáriban és  az irodában nincs főtés. A Forfa épületet viszont 
sokáig nem lehet áztatni, mert akkor ránk fog dılni.  
A megoldás az, hogy külsı csövezéssel kell megoldani, hogy ne kelljen bontani. A jobb szárny  1-
1,5 Mft-ba kerülne  radiátor cserékkel, csövezéssel együtt. A kıépületben eddig még nem volt 
gond, csak a Forfa épületben.   
Most úgy tőnik, hogy  a megyei keretbıl, vagy pedig a Pénzügyminisztériumtól tudunk támogatást 
kapni.  
Megítélése szerint az oktatás ügynek a legfelsıbb szerve az Oktatási Minisztérium, ezért abban 
bízott, hogy fognak támogatást nyújtani. 
Azt javasolja, hogy a támogatási lehetıségeket járjuk körbe és csak legvégsı esetben vegyük 
igénybe az egyházi felajánlást.  A főtést azonban mindenképpen meg kell oldani.  
Arról tudunk most dönteni, hogy az egyházi hitelkeretet igénybe vesszük, de ha nem muszáj, akkor 
ne vegyük igénybe.   
 
Kis József polgármester: 
A képviselı- testület  figyelmébe ajánlja,  hogy a javaslatában  nem azt mondta, hogy éljük fel a 
kártérítési  összeget, hanem azt, hogy ez az egyetlen lehetıség, amellyel az önkormányzat a 
legrövidebb idın belül pénzhez tud jutni annak érdekében, hogy a hibát el tudjuk hárítani.  
Természetesen nem leállva, hogy akkor nincs tovább, hanem a többi helyrıl is meg kell keresni a 
lehetıséget a támogatást illetıen. 
 
Révész György képviselı: 
Errıl határozhat  nem született, részletesen nem beszéltünk  róla, de a maga részérıl a lelke mélyén 
úgy érzi, hogy a kártérítési  összeg egy új iskola építésének önrészeként fog majd  szerepelni. Ezért 
egybe kell hogy tartsuk ezt az összeget. Ha mi akárhonnan az egyházon kívül  pénzhez tudunk jutni, 
akkor oldjuk meg a teljes főtésrekonstrukciót, de abban az esetben, ha mégsem jutunk ilyen 
forráshoz, akkor ennek a hitelkeretnek  a terhére csak a legminimálisabb javításokat végeztessük el. 
Bizonyos kivárási idıt azonban  javasolna, mert nehogy azt mondják a minisztériumok, hogy meg 
tudtuk oldani, így nincs is szükségünk támogatásra. Meg kell várni, hogy vagy elutasítás, vagy egy 
bizonyos ígéret legyen. 
Ha azt tudja, hogy ez az ígéret  pénzt jelent, akkor könnyebben fogja azt mondani, hogy fogjunk 
hozzá az egészhez. 
Még egy megjegyzése van ehhez. Talán emlékeznek a  képviselı  társai,  hogy a költségvetés 
tárgyalásakor  javasolta  az iskola mőszaki állapotának felmérését. Ekkor  úgy döntött  a testület,  
hogy ha meg tudjuk oldani, akkor csináljuk meg. Úgy gondolja, hogy ezt most már mindenképpen 
meg kell majd csinálni.    
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Kérdése, hogy ha az egyház felveszi a 10.000.000.-Ft-ot és biztosítja számunkra azt az összeget, 
amelyre szükségünk van, hogyan fog majd mőködni a törlesztés.  Mi törlesztünk, vagy pedig az 
egyház a kártérítési összeg terhére ?  
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Kis József polgármester: 
Az önkormányzatnak nem kell törleszteni a hitelt, mert az egyház elıre hozta a 2006. évi 
10.000.000.-Ft összegő kártalanítást és ennek a terhére történik a hitelkeretük biztosítása. 
 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A falon kívüli vezeték mit jelent ? 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Az jelenti, hogy nem a lábazatban lesz a vezeték, hanem a falon fognak alul és felül menni a 
csövek.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Semmiképpen nem várna ennek a résznek a javításával, mert az épület állékonyságának nem tesz 
jót a vizesedés.   Ha addig az idıig, amíg  ennek a felújítása történik kiderülne, hogy kapunk 
máshonnan is támogatást, akkor tovább is  folytathatnánk  a főtés rekonstrukciót. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester : 
Még tartozunk a Fekete Károlynak pénzzel az elızı javításért is.  Le kell vele ülni és megbeszélni,  
hogy fogjon hozzá a munkához,  de kérdés, hogy  mennyi ideig tud várni a pénzre. 
Véleménye szerint ha nem tud várni, akkor vegyük igénybe a  hitelkeretet és amikor  kapunk 
támogatást,  akkor azt fizessük vissza. 
Javasolja, hogy a határozati javaslat ne az iskoláról, hanem az iskola épületérıl szóljon. 
 
Kis József polgármester: 
Azért kell a testületnek a mai napon  döntenie, hogy a tiszteletes úr a presbitérium elé is oda tudja 
vinni vasárnap a hitelkeret biztosítását, mivel  nekik is dönteni kell ezzel kapcsolatban. A 
határozatot továbbítani kell részükre, hogy  a presbitérium  dönteni tudjon, és  ha szükséges akkor 
már jövı héten rendelkezésünkre állhat a pénzt. 
 
Révész György képviselı: 
Még egyszer rögzíteni szeretné - nem tudja, kell-e határozat errıl -, hogy  addig, amíg egyéb forrás 
nem áll rendelkezésre,  csak a minimális felújítás történjen meg. 
 
Kis József polgármester: 
Természetesen most csak a minimális felújításra kerül sor annak érdekében, hogy a biztonságos 
oktatást biztosítani tudjuk. 
A határozati javaslatba tehát az elhangzottaknak megfelelıen beszúrásra kerül, hogy „ az  iskola 
 é p ü l e t é n e k  egyházi tulajdonba adása kapcsán”.  
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Szeretné megköszönni az egyház hozzáállását, ez óriási segítség. Ha bármelyre konstrukció 
felmerül az iskolán belül, akkor ez továbbra is mőködni fog ? 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Ez a keretösszeg elegendı lenne a főtésrekonstrukcióra, mert a Fekete Károly  elızetes véleménye  
alapján kb.  8.000.000.-Ft-ba kerül  a teljes felújítás. 
De ezt csak hétfın küldjük el, amikor már tudjuk a pontos számot. 
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Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek, úgy kéri a határozat 
meghozatalát. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2005. /XI.9./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
 

   
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   hozzájárul, hogy a gombai Fáy András Általános  
   Iskola épületének egyházi tulajdonba adása kapcsán 
   a Református Egyháztól várható kártalanítási összeg  
   terhére 2005. évben 10.000.000.-Ft ( azaz: tízmillió 
   forint ) keretösszeg  – az iskola főtésrendszerének 
   rekonstrukciója érdekében szükséges mértékben -  
   felhasználásra kerüljön. 
 
   A keretösszeget a Református Egyház biztosítja. 
 
   A keretösszeg kizárólag a szükséges mértékig és csak a 
   Fáy András Általános Iskola központi főtésének  
   rekonstrukciójára használható fel. 
 
   Határid ı:   2005. november 9. 
   Felelıs:       Polgármester, Körjegyzı  
 
 
2./ „ Mindenki Karácsonya” rendezvénnyel kapcsolatos felvetés megtárgyalása. 
 
Kis József polgármester:  
Tekintettel arra, hogy a kulturális  és sport bizottságot a képviselı-testület  megszüntette, így  a 
kulturális rendezvényeink megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban összképviselıi 
feladatok lesznek. 
A „ Mindenki Karácsonya” rendezvény megtartásával kapcsolatban kér állásfoglalást a képviselı-
testülettıl a következı miatt: 
A karácsonyi mősor szervezése, rendezése az általános iskola  mindenkori 4. osztályának a feladata 
és kérte  a  4. osztály  osztályfınöke, hogy a testület foglaljon állást a rendezvénnyel kapcsolatban. 
Kapott azonban egy megkeresést  a Faluház vezetıje  részérıl is, hogy egy kulturális  mősorral 
egybekötött „Mindenki Karácsonya „ rendezvény kerüljön megtartásra és ennek helyszíne, ne a 
Kossuth téren, a „ mindenki karácsonyfája” alatt legyen, hanem  a Faluházban. 
İ ebben nem tudott dönteni, ezért a testület állásfoglalását kéri a rendezvény mősorával és  
helyszínével kapcsolatban.  
A maga részérıl a „ Mindenki Karácsonya „ rendezvényt  nem tudja elképzelni egy zárt helyen, 
nem lenne olyan hangulata, mint a kidíszített karácsonyfa alatt.  
Abban kéri a képviselı-testület állásfoglalását, hogy legyen-e mősor a fenyıfa alatt. 
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Erdélyi Zsolt képviselı: 
A maga részérıl az a javaslata, hogy mindenképpen a „ mindenki karácsonyfája” alatt kerüljön 
megtartásra az ünnepség. Nem szeretné, ha ez a mősor bekerülne az épületbe, mert akkor  már nem 
lenne olyan hangulata, mint a kültéri rendezvénynek.  Ezelıtt is a fenyıfa alatt került megtartásra ez 
a rendezvény és nem hiszi, hogy az emberek , vagy a mősort adó gyerekek fáztak.  
 
 
Révész György képviselı: 
Azt hiszi, hogy nem a gyerekekkel van probléma, hanem azzal, hogy  amikor élı zene volt a 
hangszerekkel volt gond a hideg miatt.  Ezt azonban  ki lehet küszöbölni. 
A maga részérıl is azon a véleményen van, hogy a „ mindenki karácsonyfája” alatt kerüljön a 
rendezvény megtartásra. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
úgy érzi, hogy ha a fenyıfa alatt összejövünk, akkor már mint gombai polgár nem menne fel a 
faluházba.  A hangszereknél ez gond lehet, de ezt kérdezzük meg az azokon játszó mővészeinktıl. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A Faluház vezetıjének javaslatát  rászervezésnek tartja. A maga részérıl ezt a mősort a Mindenki 
Karácsonya rendezvény alkalmával  feleslegesnek tartja. Véleménye szerint szervezzen más 
alkalommal ilyen rendezvényt  a faluház vezetıje. A faluházba sem fér be sok ember, így 
mindenképpen jobb helyszínnek tartja a Kossuth teret. 
 
Kis József polgármester: 
Akkor kimondhatja, hogy a testület  úgy foglalt állást, hogy a „Mindenki  Karácsonya „ rendezvény  
hagyományosan,  a Kossuth téren, a fenyıfa alatt kerüljön megrendezésre, nem kizárva azt, hogy a 
faluházban is legyen ezen a napon  rendezvény, de más idıpontban. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Úgy gondolja, hogy próbáljuk leegyszerősíteni. Van egy jó rendezvényünk, ami most már beért. A 
falu is érdeklıdik ez iránt,hiszen  szép számmal voltunk jelen tavaly is. Próbáljuk meg az ötlet 
kitalálóját lebeszélni arról, hogy ezen  a napon  a Faluházban is legyen rendezvény, mert úgy ítéli 
meg, hogy aki eljön a Kossuth téren megtartandó rendezvényre, az nem fog már ezt követıen 
felmenni a Faluházba. İ sem fog felmenni  a Faluházba, mert itt a „ mindenki  karácsonyfája”  alatt 
megkap mindent, amit szeretne ezen ünnepséget illetıen. 
 
Tasi Péter képviselı: 
Véleménye szerint a  zárt térben nem lesz olyan jellege, hangulata az ünnepségnek,  mint kint  a 
szabadban.  Javasolja, hogy az állásfoglalásba diplomatikusan kerüljön bele, hogy a testület a „ 
Mindenki Karácsonya”  napján más kulturális rendezvény megtartását a maga részérıl nem 
támogatja. 
 
Fodor Béla képviselı: 
A maga részérıl úgy értelmezte ezt a megkeresést, hogy a Faluház vezetıje nem a „Mindenki 
Karácsonya” rendezvény mellett akar még egy rendezvényt csinálni, hanem e rendezvény keretén 
belül. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Térmikrofont kellene kölcsönözni erre az alkalomra, mert nem lehet  jól hallani a gyerekek mősorát. 



 
Fodor Béla képviselı: 
Úgy tudja, hogy van egy térmikrofonunk a Faluházban,  illetve az önkormányzatnak  is van egy 
olyan mikrofonja, amely megfelelı lenne a hangosításra.  
 
Erdélyi  Zsolt képviselı: 
Meg kellene kérni a Fagyizó tulajdonosát,  hogy engedje be  a zenészeket a helyiségbe az ünnepség 
idejére, mert akkor nem fáznak és a hangszerekkel sem lesz gond. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a  képviselı-testület állásfoglalását a „ Mindenki Karácsonya „ rendezvénnyel kapcsolatban. 
 
/ Idıközben megérkezett az ülésre Szegedi Csaba képviselı, így a jelenlévı képviselık  száma 8-ra 
változott/ 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
úgy foglalt állást, hogy a „ Mindenki Karácsonya” rendezvény a Kossuth téren a „ mindenki 
karácsonyfája” alatt kerüljön megrendezésre és lehetıség szerint ezen a napon más kulturális 
rendezvény  ne kerüljön megtartásra. 
 
Kis József polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a rendkívüli ülést 19,30 h-kor bezárta. 
 
 
 
G o m b a, 2005. november 22. 
 
 
 
      Kis  József                            Maczó  Jánosné 
               polgármester                               körjegyzı  
 
 
 
 
 
 
      Révész György                     Tasi Péter  
                       jegyzıkönyv  hitelesítık 
 
 
 
 


