
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2006. január 19.-én 16 órai 
kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Kis  József     polgármester, 
    Tasi Kálmán     alpolgármester, 
    Fodor Béla, Lehota Vilmos,  
    Révész György, Szegedi Csaba, 
    Tóth Sándor, Dr. Zimonyi Károly  képviselık  
 
    Maczó Jánosné      körjegyzı 
 
 
Bejelentéssel távol:    Erdélyi Zsolt és Tasi Péter képviselık. 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 
 
     Bakosné Kiss Erzsébet   gazdálkodási elıadó 
 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön üdvözli Maczó Jánosné körjegyzıt, valamint 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási elıadót, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy 6 képviselı jelen van, így az ülés határozatképes. Erdélyi Zsolt képviselı 
elızetes bejelentéssel van távol a mai ülésrıl. Szegedi Csaba és Tasi Péter képviselık pedig 
jelezték, hogy csak késıbb tudnak csatlakozni a munkánkhoz. 
 
A mai rendkívüli ülésnek egyetlen napirendi pontja van, mégpedig a 2006. évi étkezési térítési 
díjakkal kapcsolatban kialakult helyzet tisztázása. 
Elektronikus úton  a képviselık körében már volt levélváltás, vélemény nyilvánítás ezzel 
kapcsolatban, de  úgy gondoltuk, hogy egy rendkívüli ülés keretében kerüljön sor a megállapított 
étkezési térítési díjak tisztázására. 
Aki a napirendi pont javaslattal egyetért, elfogadja a mai ülés anyagául, az kézfenntartással 
szavazza meg. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi napirendet fogadta el. 
 

N a p i r e n d  
 

T á r g y:         E l ı a d ó: 
 
1./ A 2006. évre megállapított  étkezési térítési díjak  megtárgyalása. Polgármester  
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Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Révész 
György képviselıt és Tasi Kálmán alpolgármestert javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
jegyzıkönyv hitelesítıknek  Révész György képviselıt és Tasi Kálmán alpolgármestert  
e l f o g a d t a. 
 
1./ A 2006. évre megállapított étkezési térítési díjak megtárgyalása. 
 
Kis József polgármester: 
Lehota Vilmos képviselı észrevétele nyomán indult el a képviselık körében az elektronikus 
levélváltás. Az észrevétel jogos volt, mert a képviselı-testület által elfogadott étkezési díjak  és a 
tényleges díjszámlázás között nem 15 %-os emelés jelent meg, hanem több.  
A képviselı-testület részére kiosztásra került egy javaslat az étkezés térítési díjainak megoldására. 
A képviselı-testület a tavalyi 40 %-kal szemben 30 %-ban határozta meg a vállalkozónak 
megfizetendı térítési díjból történı önkormányzati átvállalást, ezért szerepel 70 %-os szülıi térítési 
díj a kimutatásban. A szülı tehát 70 %-ot fizet be az étkezési díjból, a többit pedig az önkormányzat 
hozzáteszi. 
A térítési díjak vonatkozásában adódó problémát az okozta, hogy a vállalkozó nettó árnak tekintette 
 a megállapított étkezési térítési díjakat, nem pedig bruttónak. 
Ez idıközben már tisztázásra került a vállalkozóval, aki sztornírozni fogja a részünkre benyújtott 
számlát és a bruttó árnak megfelelıen fogja újra benyújtani. 
Gyakorlatilag a képviselı-testületnek nem kell döntenie a mai ülésen semmirıl, hiszen 
decemberben a kimutatásban szereplı térítési díjakat állapította meg, csak a vállalkozó értelmezte 
rosszul. İ nettó árakban értelmezte a megállapított térítési díjakat, a képviselı-testület viszont 
bruttó árban határozta meg.  
 
/ Idıközben megérkezett az ülésre Szegedi Csaba képviselı, így a jelenlévı képviselık száma 7-re 
változott / 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztató jelleggel elmondja, hogy megkerestünk környezı településeket az étkezési terítési 
díjaik vonatkozásában. Úriban 530.-Ft az étkezési térítési díj, Monoron az iskolában 571.-Ft, az 
óvodában pedig 492.-Ft. Vasadon az iskolában 518.-Ft, az óvodában 506.-Ft. Csévharaszton az 
iskolában 518.-Ft, az óvodában pedig 500.-Ft.  
Megállapítható tehát, hogy a mi áraink alacsonyabbak mint a környezı településeken. 
Azzal tehát, hogy a vállalkozó visszavonja a számláit és bruttó árnak megfelelıen számlázza le, 
rendezıdött ez az ügy. 
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
Az elızı idıszakokban az elıterjesztésekben kidolgozásra került a rezsiköltség, nyersanyag norma. 
2004 évben 57 % volt a rezsiköltség. 2005 decemberében viszont ez nem került így megbontásra. 
Nem tudja, hogy változott-e a törvény erre vonatkozóan, vagy sem. 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási elıadó: 
A szociális törvény végrehajtási rendeletében szerepel, hogy az étkezési térítési díjba bele lehet 
számítani a rezsiköltséget. Amíg saját konyha mőködött, addig volt rezsiköltség is, most viszont  
a szolgáltatótól kapjuk az ételt és a szolgáltató által meghatározott díjjal kell, hogy dolgozzunk.  
A térítési díjba bele lehet venni, bele számítható a rezsiköltség is. 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
A szociális törvény ezt írja elı, de egy végrehajtási rendelet lehetıvé teszi azt is, hogy a rezsit is 
bizonyos mértékben áthárítsa az önkormányzat az étkezést igénybe vevıkre. 
 
Kis József polgármester: 
Az elkövetkezendı idıszakban a meghozott rendeleteinknél szigorúan szerepeltetni kell, hogy a 
megállapított ár bruttó értéket jelent, annak érdekében, hogy ilyen félreértés még egyszer ne 
fordulhasson elı. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy hogyan fogjuk ezt a dolgot kommunikálni a falu felé ? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Vannak olyan személyek is, akik már befizették az étkezési térítési díjat. Kérdése, hogy részükre 
hogyan kerül ez majd kompenzálásra ? 
 
Kis József polgármester: 
A következı havi térítési díj összegébıl kell majd kompenzálni a többletbefizetést. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint a helyi újságban is meg kellene jelentetni egy cikket ezzel kapcsolatban. 
 
Kis József polgármester: 
Levelet kell írni minden étkezést igénybe vevınek és elnézést kérni a tévedésért. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Nem csak İ kezdeményezte az étkezési térítési díjjal kapcsolatos felülvizsgálatot, mert  többen is 
felvetették . Megnyugtató, hogy a képviselı-testület által meghatározott ár bruttó összeg. 
Megfontolásként elmondja, hogy ennél a rendeletnél – amelyet a képviselı-testület hozott – több, 
precízebben megfogalmazott rendeletet is látott az interneten. Vannak olyan önkormányzatok, akik 
nem hoznak külön rendeletet az étkezési térítési díjakra, hanem a szociális rendeletük mellékletét 
képezi.  Talált olyan rendeletet is, ahol a kötelezı étkezık részére is van némi rezsiköltség térítés. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A holnapi napon meg kell fogalmazni egy elnézést kérı levelet, és ezt a helyi újságban is közzé kell 
tenni. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola Igazgatója: 
Az iskolában még nem kerültek kiadásra az étkezést igénybe vevık részére a csekkek, így itt nem 
kell korrigálni az összeget. 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási elıadó: 
A holnapi napon le fogja írni, hogy hogyan kell kiállítani a csekkeket. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Úgy érzi, hogy elnézést kell kérnie a képviselı-testülettıl a rendkívüli ülés összehívása, valamint az 
étkezési térítési díjakkal kapcsolatban kialakult kavalkád miatt. Elnézést kér és hibásnak tartja 
magát azért, hogy nem figyelt jobban oda. Ígéri, hogy a  jövıben ilyen eset nem fog elıfordulni.  
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Felelısnek érzi magát ezért a kialakult helyzetért. 
 
Szeretné még elmondani a képviselı-testületnek azt is, hogy az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos 
elektronikus levélváltásban egyik képviselı azt írta, hogy İ azt mondta a melegítı-konyhán, hogy a 
képviselı-testület át fogja vállalni az ÁFA összegét. Szeretné tisztázni ezt az ügyet, mivel az aki ezt 
mondta a képviselınek, az nem mondott igazat. İ egy szóval sem tett ilyen kijelentést – nem is 
tehetett volna – hiszen a képviselı-testület hatásköre, hogy döntsön, a hivatal csak a döntések 
végrehajtója. Ezen a beszélgetésen ott volt Tóth Sándor képviselı is, aki bizonyíthatja, hogy ilyen 
kijelentés nem hangzott el. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Az tény, hogy beszélgettek a melegítı-konyhán az étkezési térítési díjakról, hogy hogyan 
történhetett ez a nagyfokú emelkedés. Az igaz, hogy az Áfa is szóba került, de a jegyzı asszony 
nem tett olyan kijelentést, hogy a testület ezt át fogja vállalni.  A következı napon mégis úgy ment 
ki a faluba, hogy a jegyzı asszony eldöntötte, hogy 15 %-kal kevesebb lesz az étkezési térítési díj. 
 
Révész György képviselı: 
A rendeletünkben meghatároztuk a nyersanyag normát és a szolgáltató részére fizetendı díjat. Ezt a 
díjat a szolgáltató nettónak értelmezte. Nem érti, hogy hogyan gondolta ezt a szolgáltató. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A lényeg az, hogy 3 %-ot emelt a tavalyi árhoz képest. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
İt felháborítja, hogy a többgyermekes szülık mindent ingyen kapnak. 
Kiküldött egy levelet a szülık részére, hogy az étkezési térítési díjak emelkedni fognak, igénybe 
kívánják-e venni továbbra is az étkeztetést. A többgyermekes szülıknek 50.-Ft-tal kellett volna 
többet fizetniük az étkezésért és fel voltak háborodva, hogy akkor inkább kiveszik a gyereket, de 
ezért a moslékért nem fizetnek.  Annyi mindent kapnak az államtól és ha valamiért fizetniük kell, 
akkor az már moslék. Ezen van felháborodva. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Véleménye szerint az étel minısége jó, nem érkeznek negatív jelzések ezzel kapcsolatban. 
 
Kis József polgármester: 
Egy dologban szeretné még a képviselı-testület véleményét kikérni. Ma hívta fel a Monori 
Rendırkapitányság vezetıje és kért egy megbeszélési idıpontot. Rákérdezett, hogy kell-e 
valamilyen szinten felkészülnie erre a megbeszélésre, erre elmondta a rendırkapitány úr, hogy a 
Lada Níva gépkocsit ki fogják selejtezni. Felajánlotta a segítségét, hogy amennyiben igényelnénk 
ezt az autót, akkor közben fog járni, hogy egy megfelelı árért megvásárolhassuk. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Azt kell elérni, hogy az akkori beszerzési árat tudjuk majd érvényesíteni a vásárláskor. Meg kell 
próbálni érvényesíteni az irányú kérésünket,  hogy a szakértı által megállapított árnál olcsóbban 
kerüljön részünkre értékesítésre az autó, mert mi már erre az autóra pénzt fordítottunk. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A rendırség részérıl nagyvonalú ajánlat lenne ha visszaadná  ingyen az autót, mivel azt annak 
idején Gomba és Bénye községek önkormányzatai vásárolták meg.  
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Kis József polgármester: 
Összességében tehát azt az álláspontot képviselje, hogy egy alacsony áron meg szeretnénk vásárolni 
az autót. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kiosztott a képviselık részére egy felmérési anyagot, amelyet Matisz Daniella gombai lakos 
készített. Ezt az anyagot Matisz Daniella meg szerette volna jelentetni a Csiperke újságban, de a 
szerkesztıség részérıl olyan döntés született, hogy nem fogják leközölni. 
A Csiperke újságnak is volt korábban egy saját felmérési anyaga, de ennek az eredményét sem 
közölték le a közalapítvány kérésére. 
Felajánlották Matisz Daniellának, hogy tartson egy fórumot a felmérési anyaggal kapcsolatban, de 
İ nem szeretne ezzel a lehetıséggel élni, inkább szórólap formájában fogják a lakosságot 
tájékoztatni.  
Tekintettel arra, hogy szórólap fog terjedni a faluban, és a képviselı-testülettıl is várnak válaszokat,  
így foglalkozni kellene ezzel a dologgal. 
 
Kis József polgármester: 
Ha ezeknek a dolgoknak teret adunk, akkor soha sem lesz vége. 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Szeretné bejelenteni a képviselı-testületnek, hogy az iskola főtésrendszerének felújításával nem 
várható meg a nyári szünet, mert újabb és újabb radiátorok lyukadnak ki. A hibák elhárításának 
költsége alkalmanként 40-50.000.-Ft-ba kerülne, amely közel 500.000.-Ft kiadást jelentene. Beszélt 
Fekete Károllyal, hogy kezdjék el az iskola főtésének felújítását, így a holnap délután már el is 
kezdik a zajos munkák elvégzését és szombat-vasárnap el is végzik, hogy ne zavarják a tanítást. 
Annak érdekében, hogy a munkálatok alatt is folytatni tudják a tanítást és a gyerekek meleg 
termekben legyenek, így olyan megoldást fognak eszközölni, hogy a jövı héten a 3. osztály, 
valamint a 2/a. osztály  jön délutánra, a következı héten pedig az egész  felsı tagozat. 
A tégla épület főtésének felújításával megpróbálják megvárni a nyári szünetet, mert itt egyenlıre 
nincs gond.  
December végén jött a levél a Területfejlesztési Tanácstól, hogy a benyújtott költségvetés 90 %-át 
biztosítani fogják. 
Tekintettel azonban arra, hogy utólagos elszámolás van, így addig az Egyházközség által felajánlott  
hitelkerethez hozzá kell nyúlni. 
Az elszámolást követıen majd ki tudjuk fizetni a hitelkeretbıl felvett összeget és az 50.000.000.-Ft 
kárpótlási összegünk megmarad. 
Személyesen szeretne elmenni és megköszönni azoknak, akik segítséget nyújtottak részünkre 
abban, az iskola főtésének felújítására megkapjuk a támogatási összegeket. 
Az is megoldás lehetne, hogy nem személyesen keresi fel ezeket a személyeket, hanem meg lehetne 
hívni ıket az iskolába. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Véleménye szerint meg lehetne ıket hívni a jótékonysági bálra. 
 
Kis József polgármester: 
A maga részérıl sajnálja, hogy nem bírta ki az iskola főtésrendszere a nyári szünidıig. 
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Révész György képviselı: 
A 2005. II. félévi tiszteletdíját szeretné felajánlani a gombai úttörıcsapat részére. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
İ is szeretné felajánlani a 2005. II. félévi tiszteletdíját a gombai Polgári Kör részére. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1/2006. / I. 19./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
   a  
   Gombai 4092. sz. Dózsa György Úttörıcsapat 
    részére    135.450.-Ft összegő, 
 
   a Gombai Polgári Kör Egyesület  részére  
              148.608.-Ft összegő 
 
   támogatást nyújt. 
    
   Határidı:  2006. január 19. 
   Felelıs:      Polgármester,  
                                                       Körjegyzı 
 
 
 
Kis József polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a rendkívüli ülést 17 h-kor bezárta. 
 
 
G o m b a , 2006. január 25. 
 
 
 
      Kis  József                          Maczó  Jánosné 
               polgármester                            körjegyzı  
 
 
 
 
      Révész György                   Tasi  Kálmán 
       jegyzıkönyv hitelesítık  
 
 


