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J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2006. május 25.-én 15 órai 
kezdettel megtartott  n y i l v á n o s  ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:   Kis József     polgármester,   
     Tasi Kálmán    alpolgármester, 
     Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
     Lehota Vilmos, Révész György, 
     Szegedi Csaba, Tóth Sándor, 
     Dr. Zimonyi Károly   képviselık. 
 
     Maczó Jánosné   körjegyzı 
 
 
Bejelentéssel távol:   Tasi Péter    képviselı 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
 
                                                Dr. Schidt György   háziorvos, 
     Dr. Bánházi László   háziorvos, 
     Kálmán József   Káva község 
          polgármestere, 
     Kelemen József   Monori  
          Rendırkapitányság
          Vezetıje, 
     Biácsi Antal    alezredes, 
     Bálint Gábor    körzeti megbízott
     Tóth József    a gombai Polgárır 
          Egyesület elnöke 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Maczó Jánosné körjegyzıt, Dr. 
Schidt György háziorvost, Dr. Bánházi László háziorvost, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy 7 képviselı jelen van, így az ülés határozatképes. Tasi Péter képviselı 
elızetesen jelezte, hogy a mai ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, Szegedi 
Csaba képviselı pedig még nem érkezett meg. 
 
Javaslatot tesz a mai ülés napirendjére. Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendi 
pontok elfogadását az ülés anyagául azzal a módosítással, hogy elsı napirendi pontként a 
három község – Gomba, Bénye, Káva – hétvégi, hétközi ügyeletének ellátása kerüljön 
megtárgyalásra. Ezen napirendi pont felvételét a két háziorvos kérte. 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy ezen módosítással a mai ülés napirendi pontjait 
fogadja el. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
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N a p i r e n d  

 
T á r g y:         E l ı a d ó: 
1./ Gomba, Bénye, Káva községek hétvégi és hétközi ügyeleti 
     ellátásának megtárgyalása.      Polgármester, 
 
2./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések, Polgármester, 
     felvetések.         Alpolgármester, 
          Bizottsági elnökök, 
          Képviselık 
 
3./ Közrend, közbiztonság helyzetérıl tájékoztató.    Monori  
          Rendırkapitányság 
          vezetıje, 
          Körzeti megbízott 
 
     Polgárırség mőködésének tapasztalatai.     Polgárır Egyesület 
          Elnöke. 
 
4./ Épített és természeti helyi jelentıségő értékek védelmérıl  Révész György       
     szóló rendelet felülvizsgálata, aktualizálása.    képviselı 
 
5./ E g y é b   ügyek. 
 
 
Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Tasi 
Kálmán alpolgármestert és Dr. Zimonyi Károly képviselıt javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül jegyzıkönyv hitelesítıknek Tasi Kálmán alpolgármestert és Dr. Zimonyi Károly 
képviselıt e l f o g a d t a. 
 
1./ Gomba, Bénye, Káva községek hétvégi és hétközi orvosi ügyeletének megtárgyalása. 
 
/ Idıközben megérkezett az ülésre Szegedi Csaba képviselı, így a jelenlévı képviselık száma 
8-ra változott. / 
 
Kis József polgármester: 
A hétvégi és hétközi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban a pályázat kiírása megtörtént.  
Káva község polgármesterét és Bénye község polgármesterét  azért hívta meg a mai ülésre, 
hogy a két háziorvos elıterjesztését meghallgassák. Bénye község polgármesterének egyéb 
elfoglaltsága van, így még nem érkezett meg az ülésre, reméli azonban, hogy késıbb tud majd 
csatlakozni a tárgyaláshoz. 
Átadja a szót Dr. Schidt György és Bánházi László háziorvosoknak. 
 
Dr. Schidt György Gomba község háziorvosa: 
Arról van szó, hogy törvényi rendelkezés van arra vonatkozóan, hogy gyakorlatilag már 2006. 
január 1-vel be kellett volna vezetni az emelt szintő orvosi ellátást. 
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A hétközi ügyeletet Dr. Bánházi Lászlóval közösen látták el ez ideig és az-az érzésük, hogy ez 
megfelelıen mőködött, továbbra is szeretnék csinálni. A hétvégi ügyeleti ellátás tekintetében  
azonban az  utóbbi idıben nem volt megnyugtató a helyzet, ezért számításokat végeztek, hogy 
mi lehetett az oka annak, hogy nem mőködött zökkenımentesen. Úgy ítélik meg, hogy ennek 
elsısorban anyagi okai vannak. A három községre már eddig is nagy terhet rótt a hétvégi 
orvosi ügyelet helyben történı ellátásának biztosítása, de az erre biztosított pénzösszeg sajnos 
kevés. Ebbıl az összegbıl nem tudnak felkészült orvosokat, szakápolót, asszisztenst 
biztosítani a hétvégi ügyelet megnyugtató módon történı ellátására és a begyőrőzött 
problémák is ebbıl adódtak.  A hétvégi ügyeletet ellátó orvosnak 1500 Ft-os órabért számolt a 
vállalkozó, ebbıl a pénzbıl azonban csak szakmailag nem felkészült, gyakorlatlan kollégákat 
tudtak biztosítani. Ezen okok miatt jelentkeztek olyan problémák, hogy hol jött az ügyeletes 
orvos, hol pedig nem, illetve gyakorlatlan orvosok jöttek.  
Dr. Bánházi Lászlóval végeztek egy költségszámítást, melyet a képviselık részére kiosztottak. 
Véleménye szerint a számok mindent elárulnak. Amennyiben helyben kívánja a három község 
továbbra is üzemeltetni a hétvégi orvosi ügyeleti ellátást, akkor az 790.000.-Ft-ra jön ki 
szombat reggeltıl – hétfı reggelig. A hétközi ügyelet díja pedig 764.000.-Ft-ra. Ez még 
mindig csak a minimálisan elfogadható összeg, mert véleménye szerint 2000-2500 Ft-os 
órabért kellene fizetni az ügyeletet ellátó orvosoknak ahhoz, hogy az ellátás megfelelı legyen. 
Kapcsolatba kerültek az Európa Mentıszolgálattal és megtudták, hogy 2006. július 1-tıl 
Monoron egy magas szintő központi ügyelet kerül kialakításra. Kért árajánlatot, hogy 
mennyiért tudnák vállalni a három község csatlakozását. A szóbeli tájékoztatás alapján 
750.000.-Ft/hó összegért, de már pénteken 18 órától kezdıdne az ügyelet. Két orvosra 
bıvítenék az ügyeletet, az egyik kolléga kimenne a betegekhez, a másik pedig bent 
tartózkodna az ügyeleten. A bent lévı ambuláns orvos azonnal a helyszínre tudna érkezni 
hívás esetén, így nem kerülne hátrányba Gomba-Bénye-Káva lakossága sem. Mindezt 
750.000.-Ft/hó összegért tudnák elvállalni, ebbıl azonban megfelelı tárgyalások alapján 
tudna még csökkenteni.  
A hétközi ügyelethez kényszerőségbıl hozzá kell nyúlni, mégpedig szakápolót kell 
biztosítani. A hétközi ügyelet díja csak a szakápoló bérével nı meg.  
Azért végezték el a számításokat, hogy könnyebben tudjanak dönteni a képviselı testületek 
tagjai. Dönthet úgy a három község, hogy legyen itt helyben megoldva a hétvégi ügyeleti 
ellátás, de ha ezt kevesebb összegbıl kívánják megvalósítani, akkor újból problémák 
merülnek majd fel. A maguk részérıl azt javasolják, hogy csatlakozzon Monorhoz a három 
község.  
A pályázaton elnyert összeg felhasználását illetıen is el kell dönteni, hogy milyen mőszerek 
kerüljenek megvásárlásra, kell-e a gépkocsi, vagy a megrendelést vissza kell vonni.  
Azt mondta a monori központi ügyelet vezetıje, hogy ha van gépkocsi, akkor azzal is 
kijárhatnak majd.  Monor Önkormányzatával kell felvenni a kapcsolatot és meg kell kezdeni a 
tárgyalásokat, ha úgy dönt a három település, hogy ide kíván csatlakozni. Valószínő, hogy 
Monor fogadna bennünket, mert így az orvos létszám nıne. Úgy tudja, hogy a kistérségen 
keresztül is van pénzügyi lehetıség  ezzel kapcsolatban. 
 
Kis József polgármester: 
A kistérségi társuláson keresztül semmiféle pénz nem áll rendelkezésre a központi ügyeleti 
ellátással kapcsolatban. İ már informálódott efelıl és három dologra kapott támogatást a 
kistérség, az oktatásügyhöz, a családsegítıhöz, valamint a belsı ellenıri feladatok ellátásához. 
Keresik a lehetıségét, hogy hogyan lehetne a társuláson belül kiegészítı támogatáshoz jutni, 
de még nem találták meg. Ezzel tehát nem lehet még számolni. 
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Dr. Schidt György háziorvos: 
Ez még a jövıre vonatkozik, most azonban azt kell eldönteni, hogy milyen irányba mozdul el 
a három község. 
 
Kálmán József Káva község polgármestere: 
A mai napon volt Nagykátán a  többcélú társulási ülésen, ahol az egyik napirendi pont a 
hétvégi orvosi ügyelet eddigi mőködésérıl volt szó, valamint a 2007. január 1-vel bevezetésre 
kerülı ügyeleti rendrıl.  Megkérdezte, hogy hány település tartozik a központi hétvégi 
ügyelethez és hogyan mőködik ez Nagykátán. 
Nagykáta és térségét 10 településsel, valamint külön még Tápiószelén látják el az ügyeletet, 
összesen 18 településen. A térségben egyedül Kóka látja el önállóan a hétvégi ügyeletet, de 
valószínő, hogy İk is csatlakozni fognak Nagykátához.  A polgármester társai azt mondták, 
hogy ragyogóan mőködik az ügyeleti rendszer. Megkérdezte azt is, hogy a többcélú 
területfejlesztési társuláson belül lehet-e erre külön pénzt kapni. Azt mondták, hogy 40,5 MFt-
tot nyert Nagykáta eszközfejlesztésre és azt a nagykátai térség leosztotta az oda tartozó 
önkormányzatokra. Minimális kiegészítést tesznek a központi ügyelet biztosításához az 
önkormányzatok.  
Ha úgy dönt a három település, hogy csatlakozik Monorhoz, akkor ezt a többcélú 
területfejlesztési társuláson belül kell megoldani. Két-három napon belül választ fog adni 
részére a nagykátai menedzser, hogy van-e lehetıség támogatás kérésére az ügyeleti rendszer 
megoldásához. Lehet, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül is lehetne 
támogatást szerezni, véleménye szerint ezt az utat is végig kellene járni.  Monor el sem indult 
ebben az irányban, mi mindenrıl lemaradunk, ez annak a gyümölcse, hogy nem mőködik 
rendesen a többcélú társulás. 
Voltak a Belügyminisztériumban egy más ügyben és ott mondták, hogy nem értik mi van Pest 
megyében, mert nincs semmiféle információjuk a kistérségi társulásokról. 
A maga részérıl örülne annak, ha a két háziorvos továbbra is vállalná a hétközi orvosi ügyelet 
ellátását.  
 
Kis József polgármester: 
Szeretné ha elgondolkodnánk a monori  Kistérségi Társuláson és a Többcélú Kistérségi 
Társuláson, mert magán hordozza azokat a jegyeket, amiket 8-9 éve, hogy a megalakulásuk is 
a legutolsók között jött létre. A monori  Többcélú Kistérségi Társulás összlakosság száma 
nincs 90 000 fı, a kistérségi társulásokról szóló törvény szerint akkor nevezhetı társulásnak 
valami, ha a lakosság 50 % + 1 fı, vagy az önkormányzatok 60 %-a részt vesz ebben.  Ha 
Gomba, Bénye, Káva községek is  csatlakoznának monorhoz a központi ügyelet ellátásával 
kapcsolatban, akkor sem lenne meg az önkormányzati 60 %, illetve a 50 % + 1 fı 
lakosságszám. A kiegészítı támogatáshoz tehát vagy a csatlakozó önkormányzatok számát 
kellene növelni, vagy pedig egy olyan magas lélekszámú települést bevonni, mint pld. Üllı.  
Azt kell mondani, hogy amíg a nagyobb települések nem csatlakoznak, addig itt mi nem 
fogunk tudni kiegészítı támogatáshoz jutni. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A múlt héten alkalma volt a polgármester úr helyett a kistérségi társulás ülésén részt venni, 
véleménye szerint ez egy gitt egylet, rágják a csontot. İ is úgy ment oda, mint a többi 
polgármester és jegyzı, felkészületlenül, miután reggel kapták meg az ülés anyagát és még ott 
is kaptak pluszban anyagot. Ez a társulás csak névlegesen mőködik, nem csinálnak semmit.  
Nem bízik abban, hogy Monoron keresztül valamilyen támogatáshoz jutunk, amíg ezek a 
személyek lesznek ott. Ahhoz, hogy valamelyik kritériumnak is megfeleljünk, nekik kellene 
kezdeményezéseket tenni. El kellene számoltatni İket, hogy mit végeznek el. 
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Dr. Bánházi László Bénye-Káva községek háziorvosa: 
Véleménye szerint a kollégájával kidolgozott költségvetés számai olyanok, hogy ezek 
támogatás nélkül is biztosíthatók. Amikor annak idején Urbán Barnabás elkezdte a hétvégi 
ügyeleti szolgáltatást, akkor még jól mőködött, mert szakképzett orvosok vettek részt ebben. 
Késıbb győrőzött be az, hogy nem fizette ki az orvosok bérét, nem kötött velük megbízási 
szerzıdést, ezért nem jöttek többet Gombára ügyelni. Felelısségbiztosítás sem volt.  
A három község lakosságából többen inkább bementek a hétvégeken a monori ügyeletre, mert 
nem bíztak meg a gombai ügyeletbe. 
Amennyiben a három község csatlakozna a monori központi ügyelethez, akkor 2 orvossal 
mőködhetne és így megfelelıen történhetne a hétvégi orvosi ellátás. 
 
Dr. Schidt György Gomba község háziorvosa: 
A monori  ügyelet évek óta jobban mőködik, mert nagyobb a lakosságszám és így jobban 
tudják finanszírozni.  Véleménye szerint nagy fokú szakmai elıbbre lépés lenne, ha 
csatlakoznánk Monorhoz. 
 
Kis József polgármester: 
Dr. Schidt Györggyel már volt a héten egy megbeszélése e témában, aki próbálta meggyızni, 
hogy csatlakozzunk Monorhoz. Elfogadja, hogy ott van a mentıszolgálati háttér és ha 
csatlakozunk, akkor 2 orvossal mőködhetne az ügyelet. Nem látja azonban az elınyt, mert 
most 4300 fıre jut a helyben történı ellátással egy orvos, ha csatlakozunk, akkor a 2 orvosra 
jut közel 25 000 ember. Az arányokban érez problémát, mert a 25 000 ember számában 
magasabb a megbetegedési arány lehetısége. 
 
Dr. Schidt György Gomba község háziorvosa: 
Ha ennyi pénzbıl jól tud mőködni a helyi központi ügyelet, akkor mőködjön továbbra is, de 
félı, hogy ebbıl az összegbıl nem lehet megfelelı színvonalú ellátást biztosítani. 
 
Révész György képviselı: 
Kérdése, hogy az elnyert pályázati összeg rendelkezésünkre állna-e maradéktalanul akkor is, 
ha Monorhoz csatlakozunk ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A pályázat a hétközi ügyeleti ellátás megoldására került benyújtásra, erre kaptuk a támogatást. 
 
Révész György képviselı: 
Úgy gondolja, hogy a többcélú kistérségi társulásra alkalmas pillanatban vissza kell majd 
térni, de nem most.  
Nem biztos abban, hogy az önállóság akkor is elıny, ha szakmailag nem mőködı képes. 
Lehetségesnek tartja, hogy a három település – a jelenlegi kondíciókat figyelembe véve – 
szerencsésebben, szakmailag jobban járna, ha Monorhoz csatlakozik.  
 
Kis József polgármester: 
A hétvégi orvosi ügyeleti ellátásnál 1.500.- Ft az orvos órabére, de ezért az összegért csak 
ilyen szintő orvosi ellátás várható el. 
 
Révész György képviselı: 
A jelenlegi kondíciónkat figyelembe véve csak ennyit tudunk biztosítani. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
Menekülnénk mi elıre, ha lenne mibıl. Ha most a hétközi készenléti szolgálat ügyeletté válik, 
akkor az jelent-e finanszírozási emelkedést az OEP részérıl ? 
 
Dr. Schidt György Gomba község háziorvosa: 
A finanszírozás nem fog emelkedni.  
A hétvégi ügyeletnél - ha csatlakozunk – 30 %-os emelt finanszírozást jelent. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Dr. Vass Csaba az ÁNTSZ Vezetıje meddig hagyja jóvá az általunk mőködtetett helyi 
hétvégi ügyeleti rendszert ? 
 
Kis József polgármester: 
Elfogadta ezt a megoldást, 4 évre kiadta a mőködési engedélyt és nem jelzett azóta sem, hogy 
vissza kívánja vonni. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Van-e elvi lehetısége annak, hogy a monori központi ügyelet mőködtetné a helyi ügyeletet 
gombai telephellyel? 
 
Kálmán József Káva község polgármestere: 
İt meggyızte Dr. Bánházi László a Monorhoz történı csatlakozásról, de Racskó Károly 
Bénye község polgármestere is azt mondta, hogy az az elsıdleges szempont, hogy megfelelı 
ellátás legyen, a másik szempont viszont a pénz. 
Véleménye szerint ha önként vállaljuk a csatlakozást, akkor nem lesz olyan nézete,mint ha 
belehajszolnának bennünket.  
Legkésıbb keddig hozni fog egy anyagot a jegyzı asszonynak  a nagykátai kistérségtıl ezzel 
kapcsolatban és İ majd kiküldi a képviselıknek. 
 
Kis József polgármester: 
Jó lenne állást foglalni abban, hogy most, vagy pedig késıbb tér vissza a képviselı-testület és 
hoz döntést arra vonatkozóan, hogy fenntartjuk-e a hétvégi ügyeletre kiírt pályázatunkat, vagy 
pedig visszavonjuk, mert csatlakozunk a monori központi ügyelethez.  
A kávai polgármester úr amellett foglalt állást, hogy csatlakozzunk Monorhoz. 
 
Kálmán József Káva község polgármestere: 
Jövı héten szerdán fog összeülni Káván a képviselı-testület, de úgy fogja az ügyet terelgetni, 
hogy a Monorhoz történı csatlakozásról történjen a döntés. 
 
Dr. Schidt György Gomba község háziorvosa: 
A csatlakozás szakmailag indokolt lenne, ezen kívül pedig olyan anyagi hátteret jelenthetne 
Monornak, hogy garancia lenne számára a központi ügyelet mőködtetéséhez. Azt jelezték a 
vezetık, hogy tudnának engedni az árból, ez tárgyalás kérdése, sıt a pályázati összegen 
vásárolt eszközök bevitelével még csökkenthetı lenne az összeg.  
İ vállalja, hogy Dr. Bánházi Lászlóval közösen részt vesznek a tárgyalásokban szakmai 
támogatásként.  
A jövı héten lesz Monoron testületi ülés, amelyen az ügyelet vezetıje is részt vesz, az 
ügyeletrıl is lesz szó. Fel kellene venni a kapcsolatot a monori polgármesterrel a csatlakozási 
szándékunkat illetıen.  
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Ezt csak tájékoztatásként mondta el, ez ne befolyásolja a képviselı-testületet a döntést 
illetıen. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Most két orvosról beszélünk, eddig csak egyrıl beszéltünk. Ezen kívül ott van Monoron a 
mentıállomás és ez is megnyugtató. Ha az egyéneket képviseljük, akkor azt kell 
képviselnünk, hogy jobban járnak ezzel a megoldással.  Egy döntési lehetıség van, ez pedig 
az elıbbre jutás. 
 
Kis József polgármester: 
Neki még mindig aggályai vannak a távolság miatt. Az orvosi rendelı rezsiköltsége azonban 
csökkenne. Nagyon sok érv van, meg fog hajolni a magasabb érv elıtt.  
Kérdése a képviselı-testülethez, hogy vissza kell-e még térni ezen napirendre, vagy pedig 
meg tudja most hozni a döntését arra vonatkozóan, hogy Gomba község Önkormányzata 
javasolja a pályázat visszavonását. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha csak egy határozatot hozunk, akkor abban legyen benne, hogy Monoron két orvos legyen 
biztosítva a hétvégi központi ügyeleten. 
 
Dr. Schidt György Gomba község háziorvosa: 
Azért javasolta, hogy ott legyen a tárgyaláson, mert ha megfelelı szakmai biztosítékot lát a 
három község hétvégi orvosi ügyeletének megfelelı módon történı ellátására, akkor azt fogja 
mondani, hogy csatlakozzunk.  
 
Kis József polgármester: 
Összefoglalva tehát. Ha a monori ügyelethez történı csatlakozással folytatott tárgyalások, 
valamint a  két háziorvos szakmai véleménye alapján úgy ítélendı meg, hogy a három 
községet hátrány az ellátás színvonalában nem éri és a társközségek is ezen a véleményen 
vannak, akkor Gomba község Önkormányzata támogatja a pályázat visszavonását a hétvégi 
ügyelet vonatkozásában. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

51/2006. / V. 25. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
      határozott, hogy amennyiben a monori Központi Ügyelethez 
      történı csatlakozással kapcsolatos tárgyalások, valamint  
      Bénye-Káva és Gomba község háziorvosainak szakmai véleménye 
                           alapján megállapítható, hogy a három községet  hátrány 
                           az orvosi ellátás színvonalában nem érheti, valamint Bénye és Káva 
      Községek önkormányzatai is a Monorhoz történı csatlakozás mellett 
      döntenek, úgy támogatja a helyben történı hétvégi orvosi ügyelet   
      ellátására kiírt pályázat visszavonását. 
 
      Határid ı:  2006. május 25.                      Felelıs:  Polgármester  
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Kis József polgármester: 
Tekintettel arra, hogy ezen napirendi pont megtárgyalása hosszúra nyúlt és már itt vannak a 
harmadik napirendi pont elıadói, ezért javasolja a képviselı-testületnek, hogy a közrend, 
közbiztonság helyzetérıl szóló, valamint a Polgárırség mőködésével kapcsolatos tájékoztatók 
megtárgyalásával folytatódjon tovább az ülés. 
 
2./ Közrend, közbiztonság helyzetérıl, valamint a Polgárırség mőködésérıl szóló  
     tájékoztatók megtárgyalása.   
 
 
Kis József polgármester: 
Köszönti a Monori Rendırkapitányság Vezetıjét Kelemen József urat, Biácsi Antal alezredes 
urat, Bálint Gábor körzeti megbízottat, valamint a gombai Polgárır Egyesület Elnökét Tóth 
József urat. 
Javasolja, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelıen külön kerüljön megtárgyalásra a közrend, 
közbiztonság helyzete, valamint a polgárırség mőködésérıl szóló tájékoztató. 
Elsıként a közrend, közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztatóval kapcsolatban kéri a 
képviselık kérdéseit, hozzászólásait. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A Lada-Níva gépkocsi visszaadásával kapcsolatban  szeretne tájékoztatást kérni. 
 
Kelemen József a Monori Rendırkapitányság Vezetıje: 
Az autó még nincs kivonva, üzemel. Amennyiben kapnak úgy autókat, úgy selejtezésre kerül 
a Lada-Níva és visszakapja a polgárır egyesület. Valószínő, hogy az év vége felé 
megérkeznek az új autók és akkor fog aktuálissá válni ez a dolog. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A tájékoztatóban szerepel a község közlekedési helyzetével kapcsolatban, hogy rossz 
állapotban van a Gomba - Úri közötti fıközlekedési útszakasz. Mi már többször is jeleztük ezt 
a problémát a Közút Kht. felé, de pénzügyi okokra hivatkozással nem történt meg a felújítása.  
Véleménye szerint lehet, hogy nagyobb eredményt tudnánk elérni ezzel kapcsolatban, ha az 
útszakasz rendbetételével kapcsolatos kérésünket a közlekedés rendészet is támogatná. 
 
Kis József polgármester: 
Partner-e a kapitány úr abban, hogy a Magyar Közút Kht-t egy közös levélben keressük meg a 
Gomba – Úri útszakasz javítási munkálatainak elvégzését illetıen ? 
 
Kelemen József a Monori Rendırkapitányság Vezetıje: 
Partner ebben, támogatja a közös írásbeli megkeresést.  
 
Révész György képviselı: 
Szerepel a tájékoztatóban, hogy 2005 évben lényegesen csökkent a helyszíni bírságolások 
száma. A három esetszám együttesen is csak 80 %-a az elızı évinek, amit azt jelentheti, hogy 
a közlekedési fegyelem javul. Ezzel összefügg egy másik kérdése, hogy Quad-nak van-e 
forgalmi kötelezettsége, közúti jármőnek minısül-e ?  Ezt azért kérdezi, mert a községben is 
megjelentek ezek a jármővek és itt száguldoznak, a múltkor még a szökıkút körül is 
közlekedtek.  
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Biácsi Antal alezredes: 
A helyszíni bírságokkal kapcsolatban mondja, hogy ha az intézkedı rendır úgy dönt, hogy 
felajánlja a helyszíni birság lehetıségét, az azt jelenti, hogy a bírságolt személy vagy hajlandó 
együttmőködni, vagy nem, ha nem akkor feljelentés készül ellene. 
A Quad jármővel kapcsolatban mondja, hogy a rendırségen egy külön egység kapott néhány 
ilyen jármővet, most történik a kiképzésük és ezek fogják a Quad- kat  kordában tartani. 
Nem lehet elvárni egy gyalogos járırtıl sem és a gépkocsival közlekedı járıröktıl sem, hogy 
megpróbáljon egy ilyen, mindenen keresztül menı jármővet megállítani.      
A kiképzés után oda fogják vezényelni ezeket a járıröket, ahonnan ilyen jármővel kapcsolatos 
bejelentés, jelzés  érkezik. 
 
Kis József polgármester: 
A gombai patak forrásvidékét is tönkre tették már ezek a jármővek. A községben is 
rendszeresen megjelenik 5-6, vagy 7-8 ilyen kvados a fıútvonalon, 20 óra magasságában. 
 
Bálint Gábor körzeti megbízott: 
Az elfogások száma háromszorosára növekedett. A Quad-dal kapcsolatban mondja, hogy ez 
nem mostani jelenség, a földeken is közlekednek, de a tulajdonosok nem élnek jelzéssel felé, 
hogy kár érte ıket.  A gombai patak forrásvidékével kapcsolatban mondja, hogy ki kell tenni 
egy táblát, hogy védett terület és ha ezt követıen is odamennek, akkor szabálysértést követnek 
el és bírságot lehet kiszabni ellenük. Hozzon a képviselı-testület egy határozatot arra 
vonatkozóan, hogy a forrásvidék védett terület. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Van-e biztatás arra vonatkozóan, hogy kapunk még egy körzeti megbízotti státuszt ? 
A rendır fokozottabb jelenlétével kapcsolatban mondja, hogy az lenne a kérés, hogy a körzeti 
megbízott többször jelenjen meg a községben.   
A sebesség korlátozással kapcsolatban mondja, hogy a Gombai úton és a Bényei úton nagy 
sebességgel közlekednek a jármővek. Itt fokozott ellenırzésre lenne szükség.  
Az üzemanyagra vonatkozóan mondja, hogy az önkormányzat mindig próbált hozzájárulni a 
körzeti megbízott gépkocsijának üzemeltetéséhez, az idei évben azonban mínusszal indultunk, 
így ezért került lecsökkentésre a támogatás 100.000.-Ft-ra. 
A Quaddal kapcsolatos tájékoztatót a helyi újságban, a Csiperkében is meg lehetne jelentetni. 
Ezen kívül az elfogásokról, balesetekrıl, gépkocsi feltörésekrıl is jó lenne híreket kapni. 
Kérdése, hogy lehetséges-e, hogy ezen információkat a Csiperke részére elküldje a rendırség? 
 
Biácsi Antal alezredes: 
Ennek nincs semmi akadálya, az információkat el fogjuk küldeni a Csiperke 
szerkesztıségének. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A faluban is mérni kellene a sebességet. Egyszer már volt itt a trafipax, de akkor sem ott 
mértek, ahol kértük. Az iskola, óvoda környezetében, valamint a telepen kellene mérni, ahol 
nagy sebességgel közlekednek a jármővek.  
A rendıri jelenléttel kapcsolatban mondja, hogy a maga részérıl nem csak autós rendır 
megjelenésére gondol a faluban, hanem gyalogos rendırre is. Véleménye szerint sokkal több 
információt be tudna győjteni a körzeti megbízott, ha gyalogosan járná végig a falut és  
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elbeszélgetne az emberekkel. Valamikor régen ez így volt, hogy gyalogosan jártak a rendırök 
és már a jelenlétük is sokat számított. Az emberekkel elbeszélgetve sok mindent megtudtak. 
Korábban a körzeti megbízott a kutyájával járt, ez egy fél embert jelentett számára. Az 
önkormányzat segítséget nyújtott részére ahhoz, hogy a kutyája kiképzése megtörténjen, most 
már azonban a kutyát sem hozza magával a szolgálata alkalmával. 
 
Bálint Gábor körzeti megbízott: 
A kutya a község lakosságának nem tetszett.  
Sokszor kiszáll az utóból és elbeszélget az emberekkel, így ez nem igaz, hogy nem tartja a 
kapcsolatot a lakossággal. 
 
Kelemen József a Monori Rendırkapitányság Vezetıje: 
A körzeti megbízotti létszám növelésével kapcsolatban a jelzést megtették, de hogy mikor fog 
megvalósulni, ez nem az İ döntésükön múlik.  
Nem akarja védeni a körzeti megbízottat, de 23 elfogása volt az elmúlt évben és ez csak úgy 
történhetett, hogy kapcsolatot tart fenn a lakossággal. Információk nélkül ez nem mőködhetett 
volna. Egy embertıl nem lehet elvárni, hogy mindenütt ott legyen. Manapság a rendır - fıleg 
ilyen nagy területen – nem tud mindenkihez odamenni és becsöngetni, mert  sok egyéb 
feladata is van. Be kell vonni a járırszolgálatba, vagy egyéb feladatra, így lehet, hogy 
hónapokig csak járırszolgálatba jön ide. Ha İ nincs itt, akkor vezényelnek ide más járıröket. 
Ha a rendırségnek elemezni kell, hogy hol vannak a legnagyobb súlyú balesetek, hol van a 
legtöbb baleset, akkor oda kell vezényelniük a sebesség mérıt. Sajnos az erıik, eszközeik, 
anyagi lehetıségeik végesek. A rendırségnek oda kell jobban koncentrálni, ahol jóval több 
bőncselekmény történik, nem oda ahol kevés.  
Ha a képviselı-testület igényli, hogy a körzeti megbízott sőrőbben megjelenjen az üléseken, 
akkor meg fog jelenni, de ha nem igénylik, akkor nem jön csak ilyenkor, amikor a 
tájékoztatás történik.  
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Nekünk jó, hogy van egy körzeti megbízottunk és erın felül próbáljuk segíteni a munkáját. A 
letelepedéskor kapott lakást, telefont, irodát biztosítottunk számára.  
 
Bálint Gábor körzeti megbízott: 
A Jókai utca és a Rákóczi utca a sebességmérı elhelyezésére alkalmatlan. A telepen a 
Magnáék elıtt szoktak megállni a sebességmérıvel.  
Az iskola környékére három, négy alkalommal kiállt, de azt tapasztalta, hogy autókkal, 
szülıkkel jönnek az iskolába a gyerekek. Délben is eljött és látta, hogy az úton mentek – 
sokszor a szülıkkel együtt – a gyerekek, ezért felküldte ıket a járdára. Itt van tehát a 
településen, az nem igaz, hogy ritkán jön Gombára. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a közrend, 
közbiztonság helyzetével kapcsolatban, úgy javasolja a tájékoztatót elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül a közrend, közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztatót  e l f o g a d t a . 
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Kis József polgármester: 
Javasolja, hogy most térjünk rá a Polgárır Egyesület mőködésének tapasztalatairól szóló 
tájékoztató megtárgyalására. 
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület Elnöke: 
Kéri, hogy a polgárırség anyagáról szóló részt a jegyzıkönyvbıl fénymásolatként kapja majd 
meg annak érdekében, hogy a közgyőlésnek be tudjon számolni az ülésen elhangzottakról. 
 
Kis József polgármester: 
A képviselık megkapták a Polgárır Egyesület Elnöke által elkészített írásos anyagot. 
Megkapták ezen kívül a jegyzı asszony által készített írásos elıterjesztést is a polgárırség 
tájékoztatójában foglaltakkal kapcsolatban. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Látva azt, ahogyan a gombai Polgárır Egyesület Elnöke reagált arra a tényre, hogy az 
önkormányzathoz benyújtott kérelmeire nem kapott írásos választ, az a kérése, hogy a 
jövıben ilyen többet ne forduljon elı. Ha kérdése, kérése van az elnöknek az önkormányzat 
felé, akkor erre mindig írásban kerüljön a válasz megadásra. Nem szeretné, ha bárkiben is ez 
maradna meg, hogy nem válaszolunk a leveleire. 
 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Hiányolja, hogy a polgárırség mőködésérıl szóló tájékoztatóval kapcsolatban mondja, hogy a    
képviselı-testület arra lett volna kíváncsi, hogy hogyan mőködött az egyesület, hány kijárás 
volt, stb. Számadatokat szeretett volna látni ebben a tájékoztatóban, nem pedig a sérelmek 
leírását.  
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület Elnöke: 
Azért jött el az ülésre, hogy a kérdésekre tudjon válaszolni.  Az embereknek 9 hónapig nem 
tudták kifizetni az üzemanyagpénz, amit negyedévenként kellett volna, hogy megkapjanak. 
Bejöttek hozzá és elmondták, hogy nem csinálják tovább a szolgálatot, mert nem kapják meg 
a térítést. Ez szerves része annak, hogy ennyire lecsökkent a kijárások száma.    
 
Tóth Sándor képviselı: 
A polgárırség egyik fele nem a pénzért jár ki. Amennyiben viszont a szolgálatot ellátók 
jelzéssel élnek a polgárırség elnöke felé, hogy ilyen problémájuk van, akkor ütni kell a vasat, 
jelzéssel kell élni a képviselı-testület felé.  Ha az egyesület elnöke úgy gondolja, hogy a 
beadványai nem jutnak el a képviselı-testülethez, azok elvesznek a hivatalban – ami viszont 
nem igaz, mert mindenrıl értesül a testület - akkor valamelyik képviselı felé éljen jelzéssel.  
A tájékoztatóból kellene ennek kiderülnie, hogy ezen problémák miatt  a kijárás pld.  30 %-ról 
5 %-ra lecsökkent.  
Volt olyan idıszak is, hogy a szolgálatért nem kaptak üzemanyag térítést a polgárırök, még is 
kijártak. Véleménye szerint vannak a tagok között olyan személyek akik kimennek 
polgárırségbe akkor is ha nem kapnak ezért  pénzt. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Volt olyan javaslat, hogy ne bruttó elszámolás legyen a polgárırséget illetıen, hanem az 
önkormányzat által nyújtott támogatásból fizesse ki a polgárırség a telefonköltségét, illetve a  
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többi költségét. Ez azért került így eldöntésre, mert nagyon magas volt a telefonköltség és 
miután nem az önkormányzaté a telefon, így nem tud odahatni a költségek csökkentését 
illetıen. Miután késıbb kiderült nem is a beszélgetések díja volt magas, hanem az elıfizetés 
díja.  
A polgárırség annyi pénzt kap, amennyit az önkormányzat ad neki, illetve van egy pár egyéni 
befizetés is.  Ha elfogy a polgárırség pénze, akkor be kell nyújtani kérelmet a képviselı-
testülethez. 
 
Kis József polgármester: 
2005 évben azért voltak pénzügyi nehézségei a polgárır egyesületnek, mert sajnos az 
önkormányzatnak is pénzügyi gondjai voltak. Az egyesület felé olyan jelzés történt, hogy 
akkor fogja az önkormányzat nyújtani a támogatást, amikor igényelni fogják. Az igénylést 
követıen a pénz – a lehetıségekhez képest - átutalásra is került. 
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület Elnöke: 
Nyáron meg lett beszélve az egyesület közgyőlésén, hogy a kerítés és a pénz miatt szólva lett 
az önkormányzat felé. Erre rá két hónapra a jegyzı asszony telefonált a nejének, hogy mi van 
a polgárırség tulajdonában, mert rovancs lesz.  Amikor a neje rákérdezett arra, hogy mikor 
kerül a polgárırség részére átutalásra a pénz, azt mondta a jegyzı asszony, hogy İ nem tud 
róla, hogy szükségük van a pénzre. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Elmondja, hogy biztos, hogy İ nem telefonált Tóth József nejének rovanccsal kapcsolatban, 
mert a polgárırségnél  nem szokott rovancs lenni. Meg fogja kérdezni a gazdálkodással 
foglalkozó kolléganıitıl is, hogy valaki telefonált-e ilyen ügyben Tóth Józsefnek, illetve 
beszélt-e ezzel kapcsolatban a nejével. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Kérdése Bálint Gábor körzeti megbízotthoz, hogy İ mennyire érzi hatékonynak a  
polgárırség mőködését ? 
 
Bálint Gábor körzeti megbízott: 
Véleménye szerint szükség van a polgárırségre, csak a lakosság érzi úgy, hogy nincs, mivel 
kevés a bőncselekmény. Mindenképpen arra kell ösztönözni a tagokat, hogy menjenek ki 
szolgálatba, mert szükség van rájuk. 
 
Kelemen József a Monori Rendırkapitányság Vezetıje: 
Ha nincs polgárırség, akkor emelkedni tud a bőncselekmények száma. Úgy gondolja, hogy 
mindenképpen szükség van a polgárırökre, akik szabad idejükben ellátják ezt a munkát, mert 
soha nem lesz annyi rendır a világon, hogy mindig mindenütt ott tudjanak lenni. Minden 
évben csinálnak egy értékelést a polgárır egyesületekkel kapcsolatos együttmőködésrıl. 
Azt látja, hogy itt valami úton - módon homok van a fogaskerekek között. Véleménye szerint 
nem szabad megsértıdni, többször el kell jönni a testületi ülésekre. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Örül a kapitány úr hozzászólásának, mert elhangzott, hogy szükség van a polgárırség 
munkájára. A polgárırök amatırök, ezért kell nekik a biztatás. Korábban az eredmények  
 

 



 13 
 

 
tartották életben a polgárırséget, mert minden éjjel történt valami a községben, most viszont 
nincs esemény csak járkálnak. Bár jó dolog az, hogy eseménytelenek az éjszakák. 
Úgy hallotta, hogy mostanában a bőncselekmények áttevıdnek a nappali idıszakra. Kérdése a 
kapitány úr felé, hogy javasolja-e a nappali polgárırségi járırözés bevezetését ? 
 
 
Kelemen József a Monori Rendırkapitányság Vezetıje: 
Véleménye szerint a nappali idıszakban inkább a szomszédoknak kellene egymásra figyelni, 
mert nappal olyan forgalom van, hogy a polgárırök nem tudják követni az eseményeket. 
 
Biáni Antal alezredes: 
A bőnözıket nem kell alábecsülni, mert abból élnek. Kifigyelik, hogy járıröznek a polgárırök 
és szemmel tartják ıket. Abban a pillanatban, ahogyan észlelik, hogy nem járnak éjjel a 
polgárırök, megszállják a községet a bőnözık, mert értesítik egymást, terjed a hír közöttük. 
Önállóan egyetlen bőnüldözı szervezet sem tudja megszüntetni a bőnözést, nagy szükség van 
a polgárırökre és a lakosságra is, hogy ne hagyják ırizetlenül az értékeiket.  
Az elfogási statisztika azért olyan jó, mert besegítenek a polgárırök és a körzeti megbízott is 
jól dolgozott. 
 
Bálint Gábor körzeti megbízott: 
Nem kellene nappali szolgálatra a polgárırséget bevonni, hanem a boltosokat, postásokat  
kellene megkérni, hogy figyeljenek, hiszen a postások járják az egész községet és a boltokban 
is sok ember megfordul. 
 
Révész György képviselı: 
Nem hiszi azt, hogy az itt ülı képviselık közül valaki is megkérdıjelezte volna a polgárırség 
szükségességét. Pozitív tapasztalataink vannak a polgárırséggel kapcsolatban, 
meggyızıdésünk, hogy szükség van rá. Igaza van viszont a rendırkapitány úrnak abban, hogy 
homokszem van a gépezetben, az egyik az, hogy írásban kerüljenek megadásra a válaszok az 
egyesület elnöke részére. A másik az, hogy a gombai képviselı-testületnek senkivel nincs 
kifogása az egyesülethez tartozó személyeket illetıen. Azt viszont elvárjuk, hogy az egyesület 
vezetése ne azt keresse, hogy hol van probléma, hanem hogy hogyan lehet azokat megoldani. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Aki a faluban él már jó ideje, az tudja, hogy a rátermettsége fokán miért Tóth József lett a 
gombai Polgárır Egyesület elnöke. Tisztázni kell azonban sok mindent. Ha elfogy a pénz, 
akkor szólni kell a képviselı-testületnek, ez vonatkozik a telefonra is. Egy ilyen költség bele 
kell hogy férjen a polgárırség költségvetésébe, ezt meg kell oldani. A közös telefont meg kell 
beszélni a közgyőlésen. 
Neki tetszik amit Bálint Gábor körzeti megbízott mondott, hogy a boltosokat, postásokat kell 
felkérni arra, hogy a nappali idıszakban figyeljenek a községben. 
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület elnöke: 
Úgy gondolja, hogy van egy kis homokszem a gépezetbe. Ezért is írta le ezeket a 
tájékoztatójában és ezért is reagál erre. Most tudta csak elolvasni a jegyzı asszony által 
készített elıterjesztést, amelyet a tájékoztatójával kapcsolatban írt a képviselı-testületnek 
Ebben az szerepel, hogy a hivatal tudta, hogy az egyesület 2005. szeptember 17.-re tervezi a  
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közgyőlését, ezért a nehéz pénzügyi helyzet ellenére 2005. szeptember 8.-án átutalta a 
támogatást. Honnan tudta a hivatal, hogy ekkor kerül sor a közgyőlés megtartására, mert nem 
is szeptember 17.-én volt, hanem júniusban. Kapott levelet, hogy a polgárır helyiség után 
fizesse a számlákat. Ez most hogyan van, fizesse van sem, mert írt ezzel kapcsolatban egy 
levelet, de erre nem kapott választ.     
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az ülésen felmerült válaszokra 15 napon belül írásban fog válaszolni az egyesület elnökének, 
mert most nincs itt az a kolléganı, aki a rezsiköltségekkel foglalkozik, így nem tud ezekre 
érdemben válaszolni.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A Polgárır Egyesület elnökének a tájékoztatója érthetı, érzi a problémáját. A tájékoztatóval 
kapcsolatos reagálásban több helyen is érintettként szerepel. Szeretné leszögezni, hogy 
valóban İ könyvel a polgárırségnek, de nem az İ feladata, hogy a képviselı-testület által 
hozott döntésekrıl tájékoztassa az egyesület elnökét. Nem szeretne postás lenni. Az 
egyesületet érintı döntések kerüljenek írásban megküldésre az elnöknek.  Kapott mostanában 
a hivataltól a polgárırséggel kapcsolatban pld. statisztikai jelentéshez nyomtatványt, valamint 
az adóbevallással kapcsolatos regisztrálási felhívást – amely még Petrovai Dénes elnök nevére  
szól -. Az a kérése, hogy az egyesülettel kapcsolatos valamennyi levelet, megkeresést Tóth 
József elnök részére küldje ki a hivatal, ne pedig neki. 
Szintén a reagálásban szerepel, hogy a polgárır helyiségben az életveszély elhárításának 
megoldása érdekében azt javasolta, hogy az önkormányzat az álmennyezet elkészítéséhez 
szükséges anyagot biztosítsa és véleménye szerint a kivitelezés társadalmi munkában 
megtörténhet, ezért munkadíjat nem kell fizetni.  İ olyat nem mondott, hogy társadalmi 
munkában végezik el a polgárırök, hanem azt mondta, hogy van még annyi pénz, hogy 
megelılegezik az anyagköltséget és a munkadíjat pedig majd a következı évi támogatásból 
fogják kifizetni. 
 
Kis József polgármester: 
Ezt a részt İ fogalmazta meg a reagálásban és valószínő, hogy félreértelmezte, illetve rosszul 
emlékezett az akkori javaslatra. Elnézést kér ezért. 
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület elnöke: 
İ a bontásról semmit sem tudott, nem kapott errıl sem semmiféle értesítést.  
A rezsiköltséggel  kapcsolatban mondja, hogy ha most neki kell fizetni ezeket a költségeket, 
akkor szaladgálnia kell a számlák után, erre azonban nincs ideje, ezt nem tudja vállalni.        
  
Szegedi Csaba képviselı: 
Nem olyan sok rezsije, számlája van a polgárır helyiségnek. Véleménye szerint ezt a 
bankszámláról is lehet rendezni.  
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület elnöke: 
Kérdése, hogy miért kapott İ levelet a körzeti megbízotti gépkocsi visszakérésével 
kapcsolatban?  
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Kis József polgármester: 
Van egy olyan elképzelés, hogy ha a rendırségen lecserélésre kerül a Lada-Níva gépkocsi, 
akkor az ne idegen kézbe kerüljön, hanem kapja vissza a három község és ez szolgálja majd a 
három község polgárır egyesületet, de lehet az is, hogy egészségügyi szolgálatba, vagy 
mezııri szolgálatba  kerül. A lényeg azonban az, hogy visszakaphassuk. Ha bőnt követett el 
azzal, hogy megfogalmazta ezt a levelet és kiküldte az egyesület elnökének, hogy írja alá, 
akkor elnézést kér. 
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület elnöke: 
Ki írta alá ezt a levelet ? 
 
Kis József polgármester: 
A bényei Polgárır Egyesület elnöke Balatoni József aláírta a levelet. 
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület elnöke: 
A képviselı-testületi döntés teljesen másról szól, mint az a levél. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs a polgárır egyesület tájékoztatójával 
kapcsolatban, úgy kéri annak elfogadását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a tájékoztató elfogadását illetıen 4 
igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, 3 tartózkodással szavazott, így a tájékoztatót n e m 
fogadta el. 
 
Kis József polgármester: 
Miután a tájékoztatót nem fogadta el a képviselı-testület, így szavazásra teszi fel, hogy 
továbbfolytatásra kerüljön-e a tájékoztató megtárgyalása a mai ülésen, vagy pedig a 
következı soros ülésen, illetve egy év múlva a napirend ismételt tárgyalásakor térjünk erre 
vissza. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 
ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2006. / V.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
        határozott, hogy a gombai Polgárır Egyesület mőködésének 
        tapasztalatairól szóló tájékoztató a mai ülésen történjen 
        továbbtárgyalásra. 
 
        Határid ı: azonnal 
        Felelıs:    polgármester  
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Kis József polgármester: 
A képviselı-testületnek kiküldött tájékoztatóban is szerepel, hogy véleményünk szerint az 
egyesület elnöke által adott tájékoztató nem a 2005 évi mőködésükrıl szól, hanem arról, hogy 
a hivatal, valamint a hivatal vezetıi hogyan nehezítik meg a polgárırség mőködését. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
İ a maga részérıl bele érzi a mőködés tapasztalataiba azokat a dolgokat is, amelyeket az 
egyesület elnöke leírt. 
Az írásos válasz indította arra, hogy tartózkodjon, mert İ mint közvetítı van ebben 
szerepeltetve. 
Az önkormányzat csak segítheti a polgárır egyesület munkáját, a mőködését azonban nem 
befolyásolhatja.  Szeretné kérni, hogy az önkormányzattal való együttmőködésükön javítsunk, 
ha kapunk írásban megkeresést, akkor arra válaszoljunk írásban. Ha valamilyen problémája 
van az egyesület elnökének, akkor tiszteljük meg azzal, hogy válaszolunk a megkeresésére. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Egyetért azzal, hogy írásban kell az egyesület elnökét tájékoztatni, ezzel sok vitát 
elkerülhettünk volna. Azért nem fogadta el a tájékoztatót, mert azt szerette volna, ha a 
polgárırség mőködésével kapcsolatban kap néhány számadatot. Most tudta meg nemrégen, 
hogy nem járnak ki a polgárırök szolgálatba. Arról szeretett volna tájékoztatást kapni, hogy 
kik járnak ki, hányan járnak ki. 
 
Révész György képviselı: 
Személy szerint azért tartózkodott a szavazáskor, mert nem tudja, hogy kell-e valamit 
elfogadni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl azért szavazott igennel, mert a jegyzıkönyvben benne vannak a válaszok, 
azokra a kérdésekre pedig, amelyekre az ülésen nem került meg a válaszadás, 15 napon belül 
írásban megkapja a választ az egyesület elnöke a jegyzı asszonytól. 
Ha nem fogadjuk el a tájékoztatót – igaz nincsenek benne számok – akkor miután ismeri  
egyesület elnökét, tudja, hogy ezt hogyan fogja majd megélni.  
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A tavalyi évben leállította a kijárást Tóth József a vezérkarával együtt. Ezt a maga részérıl 
rossz döntésnek tartja. Rossz ómen a vezetınek a rossz mellé állni, inkább csitítgatnia kellett 
volna az indulatokat, nem pedig melléjük állni.  
Rossz ötletnek tartja tehát, hogy leállította a polgárırséget és fıleg azt, hogy a karácsonyi, 
szilveszteri idıszakban. 
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület elnöke: 
Akkor állították le a kijárást, amikor megkapták a hivataltól a levelet a számlák kifizetését 
illetıen.  
Ha jól meggondolja, akkor İ teszi tönkre a polgárırséget, mert a 80 embernek mindig van 
kérdése, problémája, amire válaszolni kell. 
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Révész György képviselı: 
Javasolja, hogy a képviselı-testület vegye tudomásul a tájékoztatót. Hozzon egy határozatot 
arra vonatkozóan, hogy minden testületi döntésrıl, ami a polgárırségre vonatkozik, írásban 
kapjon értesítést az egyesület elnöke és az írásos megkeresésekre is mindig írásban történjen 
meg a válaszadás.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Van egy helyiség, amit le lehet zárni és ami abban van, az mind a polgárır egyesület 
tulajdona. Az önkormányzat a polgárırség mellett van, ha elfogy a pénzük, akkor szólni kell. 
A számlákat is a polgárırség fizesse ki, mert az is az övé. Véleménye szerint mindenki a 
sajátjának fogja majd érezni ezt a helyiséget, be lehet rendezni. Oda lehet vinni kondi gépet, 
pingpong asztalt stb és ezáltal a  tagok nem csak a szolgálat idején használhatnák a helyiséget, 
hanem a szabad idejükben is, ezzel is erısödhetne az összetartás, mint ahogy  az egyesület 
elnökének is volt ilyen elképzelése. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Amit a polgárır egyesület elnöke leírt, tudomásul veszi, de az a kérése az elkövetkezendı 
idıszakra, hogy az egyesület mőködésével kapcsolatos beszámoló az tényleg beszámoló 
legyen. Tudja, hogy az egyesület vezetését illetıen felelıssége is van, de a felelısséget fel kell 
vállalni. 
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület elnöke: 
Neki még mindig aggályai vannak a számlák fizetését illetıen, mert İ dolgozik és nem tud a 
leolvasókkal szaladgálni és számlákat fizetni. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Az a javaslata, hogy kerüljön együttmőködési megállapodás megkötésre a polgárır 
egyesülettel, amelyben tisztázásra kerül, hogy mit fizet az önkormányzat és mit a polgárırség. 
Azt is megoldhatónak tartja, hogy a Polgárır Egyesület elnöke egy évben egyszer kap egy 
tájékoztatást a kifizetésekrıl.  
 
Kis József polgármester: 
A következı ülésre a képviselı-testület elé terjesztünk egy együttmőködési megállapodás 
tervezetet, amelyben szabályozásra kerül, hogy kinek mi a feladata. 
 
Fodor Béla képviselı: 
A polgárırség mobil telefonjával kapcsolatban mondja, hogy amikor a képviselı-testület 
tárgyalta ennek a finanszírozását, akkor derült ki, hogy olyan készülék van az egyesület 
tulajdonában, amelyre a szerzıdést még évekkel ezelıtt Petrovai Dénes kötötte és 120.- Ft a  
beszélgetések percdíja. 
 
Tóth József a gombai Polgárır Egyesület elnöke: 
Egyetért azzal, hogy a telefon megszüntetésre került, csak azt sérelmezi, hogy errıl nem 
kapott értesítést.  
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Kis József polgármester: 
A következı ülésre tehát elıkészítésre kerül egy együttmőködési megállapodás tervezet, 
amelyben 2006 évre vonatkozóan 500.000.-Ft pénzeszköz átadás fog szerepelni. Ez a 
támogatási összeg azonban a mindenkori költségvetési rendelet szerint változhat. 
A közüzemi számlákat pedig át kell íratni a Polgárır Egyesület nevére és az egyesület 
elnökének a címére. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Amennyiben évközben úgy ítéli meg az egyesület elnöke, hogy az önkormányzat által nyújtott 
támogatás kevésnek bizonyul az egyesület fenntartásához, akkor nyújtson be kérelmet a 
képviselı-testülethez a támogatási összeg megemelését illetıen.  
 
Kis József polgármester: 
Az együttmőködési megállapodás tervezet elıkészítésére, valamint az egyesület által használt 
helyiség közüzemi számláinak átíratására vonatkozóan kéri a képviselı-testület döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2006. / V. 25. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
       határozott, hogy a következı soros ülésre kerüljön  
       elkészítésre és a testület elé terjesztésre az önkormányzat 
       és a gombai Polgárır Egyesület között létrejövı  
       együttmőködési megállapodás tervezet. 
       Történjen intézkedés arra vonatkozóan is, hogy a Polgárır 
       Egyesület által használt helyiség közüzemi szerzıdései 
       kerüljenek átíratásra az egyesület nevére, levelezési címére. 
 
       Határid ı:  2006. június 22. 
       Felelıs:     körjegyzı 
 
 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel a gombai Polgárır Egyesület mőködésének tapasztalatairól szóló 
tájékoztató elfogadását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül a gombai Polgárır Egyesület mőködésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót 
e l f o g a d t a. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését arra vonatkozóan is, hogy 2006. május 25.-ét követıen a 
polgárır egyesülettel kapcsolatos valamennyi testületi döntésrıl, valamint az egyesület elnöke 
által benyújtott kérelmekre, megkeresésekre minden esetben írásban történjen meg a  
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tájékoztatás még abban az esetben is, ha az egyesület elnöke, vagy az elnökség bármely tagja 
jelen van az ülésen.   
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

54/2006. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
 

       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
       határozott, hogy a polgárırséget érintı önkormányzati 
       döntésekrıl, valamint az egyesület elnöke által benyújtott 
       kérelmekre, megkeresésekre vonatkozóan valamennyi  
       esetben írásos tájékoztatás kerüljön megküldésre az egyesület 
       elnöke részére még abban az esetben is, ha a testületi ülésen 
       az elnök,vagy az elnökség bármely tagja jelen van.  
 
       Határid ı:  2006. május 25. 
       Felelıs:      polgármester, 
     Körjegyzı 
 
 
3./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések, felvetések. 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy – Lehota Vilmos képviselı felvetésére – érdeklıdött 
fekvırendır elhelyezésével kapcsolatos árat illetıen. A fekvırendır ára 1500.-Ft + Áfa/db. 
Egy méter hosszú útfelületre 4 db. fekvırendır felállítása lenne szükséges. A 
sebességkorlátozó tábla pedig 30.000.-Ft-ba kerülne.  A Gólyafészek Óvoda elıtti útra 2 db 
fekvırendır elhelyezése lenne szükséges, valamint 2 db. tábla kihelyezése. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy honnan került az árajánlat beszerzésre? 
 
Kis József polgármester: 
Közvetlenül a gyártótól kérte meg az árajánlatokat. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Fagyizó elıtti részen is szükséges lenne fekvırendır elhelyezése, mert ott is nagy 
sebességgel jönnek az autók. 
 
Kis József polgármester: 
Kérdése a képviselı-testülethez, hogy az árak ismeretében kíván-e tovább foglalkozni 
intézményesen  a fekvırendırök, illetve a sebességkorlátozó táblák elhelyezésével ? 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint tájékoztassuk errıl a lakosságot,mert ha az önkormányzat megcsináltatja 
az intézmények elıtt, akkor fognak jönni majd az igények a többi utcákra vonatkozóan is.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Köszöni a polgármester úrnak a tájékoztatást. A Csiperkében meg fogják jelentetni, hogy a 
fekvırendır, illetve a sebességkorlátozó tábla elhelyezése mennyibe kerül. 
 
Kis József polgármester: 
A Kenyeres-kert megközelítésével kapcsolatban tájékoztatja a képviselıket, hogy a Forrai 
Istvánék ingatlana nyeles telekként van kialakítva, olyan keskeny, hogy azon keresztül utat 
nem lehet kialakítani. A megoldás tehát csak a Kazár Lászlóné ingatlanán keresztül 
lehetséges. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy ha rendezıdik a terület megvásárlása, akkor mennyi idıt vesz igénybe az út 
kialakítása ? 
 
Kis József polgármester: 
Zúzott kıvel egy hét alatt elkészülhet. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Amennyiben igent mond Kazár Lászlóné, akkor a búcsúi mutatványossal a helyszíni szemlét 
meg lehet tartani. 
 
Révész György képviselı: 
A mutatványosok bérleti díjára vonatkozóan is döntenie kellene a képviselı-testületnek. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Véleménye kauciót kell kérni a mutatványosoktól és ha a levonulásukat követıen minden 
rendben lesz a területen, akkor visszakapják az összeget. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl 200.000.-Ft bérleti díjat javasol és döntse el a testület, hogy ezen felül még 
mennyi összegő kauciót kérjünk tılük. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
100.000.-Ft kaució letételét  javasolja a mutatványosok részérıl. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Miután illemhelyet biztosítani kell a búcsú területére, ezért az lenne a javaslata, hogy a kinti 
WC.-t kellene megcsináltatni, mert ez még mindig olcsóbbnak tőnik, mint ha bérelünk mobil 
WC-t. 
 
Kis József polgármester: 
A mutatványosok nem kérnek mobil WC.-t, az önkormányzatnak viszont biztosítania kell az 
illemhelyet.  A tavalyi évben is mi hozattuk ki a mobil WC.-ket pénteken és hétfın vitték el.  
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Két illemhelyet biztosítani kell a vásárosok és a látogatók számára. A kinti WC.-t is meg lehet 
csináltatni, cserép van, csak faanyag kell hozzá.     
 
Kéri a képviselı-testület döntését a mutatványosok bérleti díjára, valamint az általuk leteendı 
kaucióra vonatkozóan. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2006. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2006.  
       évben a búcsúi mutatványosok bérleti díját 200.000.-Ft-ban 
       határozza  meg. 
       A bérleti díjon felül a mutatványosok kötelesek 100.000.-Ft 
       kaució letételére, amelyet a levonulásukat követıen visszakapnak 
       abban az esetben, ha az általuk használt területen kárt, környezet- 

szennyezést  nem okoznak, azt az eredeti állapotának megfelelıen adják  
át  az önkormányzatnak. 
 
Határid ı:  2006. május 25. 
Felelıs:      polgármester 
 

 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a mobil WC. biztosítására a búcsú helyszínén, valamint a 
hivatal épülete melletti kinti WC. helyreállításával kapcsolatban.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2006. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
        határozott, hogy a búcsú megtartásának helyszínén 2 db 
        mobil WC. kerüljön  biztosításra a vásárosok és a látogató 
        közönség számára, és kerüljön a polgármesteri hivatal  

      területén lévı kinti WC. is helyreállításra. 
      
        Határid ı:  2006. május 25. 
        Felelıs:      polgármester  
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Kérdése, hogy a WC. felújításhoz nem kell pénzt hozzárendelni ? 
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Kis József polgármester: 
Ez párezer forintból megoldható. 
 
Révész György képviselı: 
Szeretné javasolni, hogy kerüljön felkérésre a gombai Polgárır Egyesület, hogy a búcsú elıtt, 
illetve a napján tartson ügyeletet a helyszínen.   
 
Kis József polgármester: 
Az intézményeink, illetve az üzletek névtábláival kapcsolatban mondja, hogy több szakember 
véleményét is kikérte és a javaslat az volt, hogy tagosított táblán, mart betőkkel kerüljön 
elkészíttetésre. A fém betők nagyon drágák, a poliészter betőket viszont – a tapasztalatok 
alapján – a harkályok szétverik, leszedik. A tagosított tábla ára bemarással, 20 cm-es betőkkel  
a Gyógyszertár vonatkozásában 20.000.-Ft + Áfa lenne. Az ár változhat, ha a marás hossza 
nı. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A tábla kihelyezését illetıen a Gyógyszertár, Civil Szervezetek Háza, Faluház, Egészségház, 
Melegítı-konyha, Fodrász üzlet helyiségekre vonatkozóan történt a javaslat. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselık döntését, hogy kerüljön-e tábla megrendelésre, ha igen, akkor hová. 
Rendeljen-e 6 db táblát, vagy sem, illetve elfogadható-e az a javaslat, hogy fatábla, mart 
betőkkel.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Nem mindegy az sem, hogy milyen széles a bető. Véleménye szerint legalább 30 cm-es 
betőméret kellene.  
 
Kis József polgármester: 
Az a javaslata, hogy megrendel egy 30 cm betőnagyságú Civil Szervezetek Háza feliratú 
táblát a következı ülésig és bemutatja a képviselı-testületnek. A képviselı-testület az 
elkészült tábla alapján el tudja majd dönteni, hogy ez megfelelı-e, illetve hogy rendeljünk-e 
még belıle, vagy sem. 
 
Révész György képviselı: 
A maga részérıl a kiskapitális betőformával javasolja a feliratot. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül úgy foglalt állást, hogy a következı soros ülésre a polgármester rendeljen meg egy 
névtáblát, amely tagosított fatábla legyen 30 cm-es mart betőkkel, kiskapitális 
betőtípussal. A kész tábla megtekintését követıen fog majd a képviselı-testület döntést 
hozni a többi névtábla megrendelését illetıen. 
 
/ Lehota Vilmos képviselı eltávozott az ülésrıl, így a jelenlévı képviselık száma 7-re 
változott / 
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Kis József polgármester: 
Az ülés elıtt kiosztott a képviselık részére egy írásbeli megkeresést  Solymosi Attila részérıl 
a Rózsa utcai ingatlanok vonatkozásában. A Fuiroso Kft és a 0166/15 hrsz.-ú földterület 
tulajdonosaként arról tájékoztat bennünket, hogy a Rózsa utcai 1,1 ha területő ingatlanra 
vonatkozó vételi szándékuk továbbra is fenn áll. A kitőzés után azonban kiderült, hogy 
jelentıs eltérés van az anno bemutatott és a ténylegesen hasznosítható terület között, ezért az 
alábbiakat javasolják és kéri. 
 
Az 561 hrsz. földdarab ( 5499 m2 ) vételárának 15 %-os mérséklését kéri, továbbá az 560/2 
hrsz.-ú telek melletti önkormányzati útként feltüntetett területbıl a valós állapot szerint, a 
telekhez kapcsolódó kb. 2000 m2-es terület megvásárlásának a lehetıségét 200.-Ft/m2 áron. 
 
A közmővek közül a csatorna nem a felkínált telek határán található, így annak odavitele 
216.480.-Ft –áfa költséget jelent. Ezen összeg beszámítását is kérik. 
 
A kitőzések alapján kiderült, hogy a Rózsa utca tényleges utca teste magáningatlanokon 
fekszik. Kérik, hogy az önkormányzat teremtsen a jövıre nézve rendezett állapotot e 
tekintetben ( egy közösen meghatározott ésszerő határidın belül ) mivel a megvételre kínált 
ingatlanokat csak errıl az utcáról lehet szilárd burkolaton megközelíteni.  
 
A részben tulajdonában álló 0166/15 hrsz.-ú, jelenleg külterületi besorolású föld belterületbe 
vonásához szükséges szakhatósági elvi hozzájárulás ( pl. Duna-Ipoly Nemzeti Park / 
beszerzéséhez is kéri az önkormányzat segítségét. 
 
A fentiekben történt megállapodás után a vételár 50 %-át 2006. május 31-ig az önkormányzat 
rendelkezésére bocsátják, a fennmaradó részt pedig ügyvédi letétbe helyezik.  
 
A vevı elfogadta az alpolgármester úrral kialakított 200.-Ft/m2 vételár összeget az 
önkormányzati útból történı terület megvásárlását illetıen, ezen felül pedig kéri a 561 hrsz-ú 
ingatlan vételárának mérséklését a hasznosíthatatlan terület miatt, illetve a csatorna közmő 
bevitele miatt ármérséklést. 
A csökkentésekkel, illetve az önkormányzati útból történı terület megvásárlásával a vételár 
összege 11.003.670.-Ft-ra módosulna. 
 
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselık véleményét, javaslatát. 
 
Révész György képviselı: 
A tényleges út jogi helyzetének visszaállításával kapcsolatban terheli-e költség az 
önkormányzatot? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Bírósági úton, elbirtoklás alapján lehet rendezni az út visszaállítását, mivel az ottani terület 
magántulajdonban van és ennek van költségvonzata. 
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Kis József polgármester: 
A Solymosi Attila által írt levél utolsó bekezdését szeretné tisztázni, ahol a szakhatósági elvi 
hozzájárulások beszerzéséhez kér segítséget. A földmérı megijesztette ıket, hogy egy csomó 
szakhatóságnak hozzá kell járulni a belterületbe vonáshoz, így a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak 
is, aki lehet, hogy nem fogja engedélyezni. 
A jegyzı asszony utána nézett ennek a dolognak. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 
véleményezi a belterületbe vonást, de nincs olyan ok, amibe beleköthet, ami miatt nem 
adhatja meg a hozzájárulását.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Településrendezési szerzıdést kell kötni az önkormányzatnak a Furioso Kft.-vel  annak 
érdekében, hogy a szakhatóság ne kössön bele a belterületbe vonásba. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a Rózsa utcai ingatlanok módosított vételárának elfogadását 
illetıen. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2006. / V. 25. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       a Fuiroso Kft. kérelmét - melyet az általa megvásárolandó 
       gombai 560/1, 560/2, 561 hrsz.-ú, összesen 11645 m2 területő 

     önkormányzati  ingatlanok vételárának csökkentésére vonatkozóan 
     nyújtott be  – elfogadja  és a korábban meghatározott 11.645.000.-Ft 
     összegő vételárat  10.603.670.-Ft-ra módosítja.  
     

      Határid ı:  2006. május 25. 
      Felelıs:     polgármester, 
             körjegyzı 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a Furioso Kft és az önkormányzat között megkötendı 
településrendezési szerzıdés megkötésével kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2006./ V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
                            határozott, hogy a gombai 0166/15hrsz.-ú ingatlan  
      vonatkozásában kerüljön településrendezési szerzıdés  
      megkötésre az önkormányzat és a Furioso Kft. között. 
                           Határid ı: 2006. május 25.     Felelıs:  polgármester, körjegyzı 
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Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a gombai 0184 hrsz.-ú, kivett út besorolású ingatlanból 
történı terület értékesítését illetıen. Az ingatlanból oly mértékben kerül terület értékesítésre, 
hogy az ott lévı két ingatlan között viszonylag egy 6 méter széles út kialakulhasson.  
A terület megvásárlását illetıen a Furioso Kft. vételi ajánlata 200.-Ft/m2. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2006. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határozott, 

     hogy a Furioso Kft. részére  az önkormányzat tulajdonában álló, 
     0184 hrsz.-ú, kivett út besorolású ingatlanból értékesít akkora  
     területet, hogy ezáltal megközelíthetılegesen egy  6 m. széles út  
     kialakítható legyen.  
     Az értékesítendı terület vételárát 200.-Ft/m2 összegben határozza meg. 
 
     Határid ı:  2006. május 25. 
     Felelıs:      polgármester, 
                         körjegyzı 
        

    
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Faluház melletti telken keletkezett pincebeszakadás 
feltárása megtörtént. A keletkezett üreg betömegelése a kisiskola udvarából szállított földdel 
elvégzésre került. Összesen 6 órai gépmunkát fizettünk érte, 36.000.-Ft összegben. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A Bénye-Káva Általános Iskola finanszírozási gondjaival kapcsolatban megbeszélésre került 
sor, amelyen részt vettek Gomba –Bénye - Káva községek polgármesterei, jegyzıi, az iskolák 
igazgatói, valamint a monori Kistérségi Társulás képviselıi. A mikro társulás megalakításával 
kapcsolatban hozott anyagot az Oktatási Minisztériumból, sıt egy szakértıt is kihívott ezzel 
kapcsolatban. Vannak még azonban kérdések ezzel kapcsolatban. Az elsı kérdés, hogy kinek 
mennyibe fog ez kerülni. Bénye és Káva község polgármesterei tettek már lépéseket a 
Belügyminisztériumnál az iskola fenntartásával kapcsolatban, úgy tőnik, hogy ezt az évet 
végig tudják vinni. A mikro térségi társulást azonban a következı tanévig nem tudják 
elıkészíteni. A maga részérıl ezt nem is bánja, de továbbra is az a véleménye, hogy a 
2007/2008-as tanévre valamit ki kellene dolgozni annak érdekében, hogy amikor a következı 
év költségvetését készítjük elı, akkor legyen egy kidolgozott megállapodás a feltételekkel 
együtt.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Bénye és Káva községek polgármesterei a Belügyminisztériumban biztatást kaptak arra 
vonatkozóan, hogy a 2006-os évben még hiányzó 7.000.000.-Ft-ot biztosítják az iskola 
fenntartásához. 
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 2007 évtıl pedig mikro térségi társulás formájában mőködhet tovább a két iskola. A 
nagykátai Kistérségi Társulástól kapott információ alapján úgy tőnik, hogy Bénye és Káva 
meg tudja oldani az iskolák fenntartásával kapcsolatos problémáit. A két polgármester 
folyamatosan eljár ez ügyben, el fognak menni egy olyan helyre is, ahol ilyen jellegő mikro 
társulás mőködik.  
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Baphista Szeretetszolgálat kereste meg azzal, hogy 
szeretne Gomba községben a létminimum alatt, vagy annak közelében élı családok részére 
lisztet adományozni. Összesen 21.120 kg liszt gyors és szervezett kiosztásához kérik az 
önkormányzat segítségét.  
 
Révész György képviselı: 
Köszönjük a jószándékot, İ támogatja, de nem tudja, hogy milyen feladatot jelent ez a 
hivatalnak.  
 
4./ E g y é b  ügyek. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tóth József és neje Gomba, Deési Pál u.18. szám alatti lakosok rendezési terv módosítási 
ügyével kapcsolatban  az elızı ülésen  az-az álláspont született, hogy kerüljenek átnézésre a 
rendezési terv tárgyalásával kapcsolatos testületi jegyzıkönyvek, illetve ha már akkor készült 
az ülésekrıl hanganyag, akkor az is kerüljön meghallgatásra, annak érdekében, hogy a 
képviselı-testület bizonyosságot szerezzen arról, hogy a tervtárgyaláskor Tóth József kérte-e 
az ingatlanainak oly formában történı besorolását, minısítését, mint ahogy azt a tavalyi évben 
beadott kérelmében leírta.  
A jegyzıkönyveket elıkerestük, átnéztük. Azokból megállapítható, hogy Tóth József a 
rendezési terv elfogadásakor vett részt, mint képviselı az ülésen, de a szóban forgó 
ingatlanokkal kapcsolatban felvetése, az ingatlanok besorolásával kapcsolatos kérés nem 
hangzott el részérıl. Két hozzászólása volt, de egyik sem a saját ügyével kapcsolatban. 
A rendezési terv tárgyalása idıszakában az ülésekrıl hangfelvétel még nem készült.    
Megkértük az A.D.U. Építész Iroda Kft. vezetıjének a véleményét  is az üggyel kapcsolatban, 
melyet írásban megkaptak a képviselık. 
Összefoglalva tehát az állapítható meg, hogy a rendezési terv tárgyalásakor, illetve annak 
elfogadásakor Tóth József nem kérte az ingatlanok besorolásának módosítását, azt csak a 
képviselıi tagságának lemondását követıen nyújtotta be írásban a képviselı-testülethez. A 
kérelmét a képviselı-testület támogatta, helyt adott a kérelmének a kért ingatlanok rendezési 
tervben történı besorolásának módosítását illetıen, az ezzel kapcsolatos költségeket viszont a 
testület döntése alapján az ingatlan tulajdonosának kell viselnie.  
Idıközben kiderült az is, hogy a tulajdoni lap tanúsága szerint a gombai 636 hrsz.-ú 9.ha 8318 
m2 területő ingatlanban 161635/196636-od tulajdoni hányadban  Dr. Eiselt Györgyné a 
tulajdonos, 17501/196636-od tulajdoni arányban  Tóth József, 17501/196636-od tulajdoni 
arányban pedig Tóthné Polyák Ágnes. Az ingatlan nagyobb részében tehát Dr. Eiselt 
Györgyné a tulajdonos, így ahhoz, hogy az ingatlanra vonatkozóan bármilyen változtatás is 
történhessen, az İ hozzájárulása, illetve kérelme is szükséges. 
 
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Sza.Ki Bt. által benyújtott kártérítési igénnyel 
kapcsolatban felkereste Dr. Szalai István ügyvédet Nagykátán. Az ügyvéd úr az iratokat 
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átnézte és az volt a véleménye, hogy ha bíróságra kerül az ügy, akkor az önkormányzat 
megnyerheti a pert. Megjegyezte azonban,hogy a szándéknyilatkozat megtétele nem volt egy 
jó lépés az önkormányzat részérıl.  
Azt mondta, hogy mindig a legutolsó szerzıdés van érvényben, az anulálja az elızıleg 
megkötöttet. Ha bíróságra kerül az ügy, akkor hajlandó vállalni az önkormányzat képviseletét. 
A mostani jogi tanácsot ingyen adta számunkra.  
Azt mondta, hogy tárgyalni fog Dr. Vágó Zsuzsannával a Sza.Ki  Bt. jogi képviselıjével is.  
Véleménye szerint egy várható vesztési ügyben nem fognak letenni annyi pénzt, így nem fog 
a bíróság elé menni ez a kártérítési ügy. 
 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Surmanné Nagy Krisztina védını kérelmet terjesztett 
elı az általa bérelt Gomba, Rózsa u. 10. szám alatti lakás állagmegóvása érdekében 
szükségessé vált munkálatok elvégzésével kapcsolatban. 
A hivatal mőszaki elıadója helyszíni szemlét tartott az ingatlanon és megállapította, hogy a 
lakóház keleti sarka részben leomlott. A leomlás következtében látható, hogy a lakóház 
fıfalai gázszilikát falazó elembıl készültek. A leomlott falsarok mögötti helyiség a 
fürdıszoba, mely okozója lehet az épület állagromlásának, ugyanis az épület hosszú ideig 
lakatlan állapotban volt, mely idıszak alatt a fürdıszoba víz és csatorna rendszere 
meghibásodhatott, a meghibásodás következtében a helyiség víz alá került, mely a falat 
eláztatta. Erre utal, hogy a homlokzati részen – még ahol a homlokzati vakolt is megmaradt – 
lévı foltosodás jelenleg is tapasztalható. Az is elképzelhetı azonban, hogy a fürdıszoba 
falában, illetve padlószerkezetében lévı csırendszerbıl a víz még most is szivárog és ez 
folyamatosan áztatja a gázszilikátból készült fıfalat. A nedvesedés hatására leomlott 
falsaroknál a gázszilikát fıfal kézzel morzsolható állapotban van.  
Ezen megállapítások alapján a lakóház sürgıs állagmegóvása indokolt a további károsodás 
elkerülése miatt is.  
Az állagmegóvási munkálatok elvégzésének költsége csak a feltárást követıen állapítható 
meg.  
Kéri a képviselık véleményét, javaslatát az állagmegóvási munkálatok elvégzését illetıen. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Javasolja, hogy a védını finanszírozza meg a szükséges munkálatok elvégzését a legolcsóbb 
megoldással  és annak költsége kerüljön részére lakbérbeszámításra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2006. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
      határozott, hogy Surmanné Nagy Krisztina a Gomba, 
      Rózsa u. 10. szám alatti önkormányzati lakás bérlıje  
      saját költségén – a legolcsóbb megoldással – végeztesse  
      el a lakóház állagmegóvása érdekében szükséges  
      munkálatokat és ennek költsége kerüljön a lakbérébe 
      beszámításra.  
        
      Határid ı:  2006. május 25.    Felelıs:  körjegyzı 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
Kaptak egy elıterjesztést a képviselık az építésügyi igazgatási társulással kapcsolatban.  
Szınyi István építésügyi fıelıadó bejelentette Nyáregyháza jegyzıjének, aki a munkáltatói 
jogkör gyakorolja, hogy 2006. szeptember 1-tıl kéri a munkaviszonya alóli felmentést 2007. 
március 1.-vel. Vasadon, Gombán és Bényén továbbra is elvállalná az építésügyi feladatok 
ellátását megbízás alapján.  
Az elıterjesztésében leírta, hogy a kiemelt építésügyi igazgatási ügyben eljáró hatóság 
további mőködésére több lehetıség is van, ezek közül kell dönteni a képviselı-testületnek, 
hogy melyik formában mőködjön ez tovább. 
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselık véleményét, javaslatát. 
 
Kis József polgármester: 
Szınyi István megfelelıen, a törvények betartásával végzi a feladatát, gond, probléma nem 
merült fel a munkájával kapcsolatban. 
 
Révész György képviselı: 
Az a véleménye, hogy a továbbiakban is Szınyi Istvánt bízzuk meg az építéshatósági 
feladatok ellátásával, hozzunk létre Vasad és Bénye községek önkormányzataival társulást 
erre vonatkozóan. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2006. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
          1./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
     határozott, hogy az építéshatósági feladatok ellátásával  

   kapcsolatban  1997. szeptember 17.-én aláírt megállapodás 
   9./ pontjára hivatkozással a társulásból 2006. szeptember  
   1.-ei határidıvel kilép. 
 
   Határid ı:közlésre 2006. június 15. 
   Felelıs:    polgármester, 
                    Körjegyzı 
 
2./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Vasad 
     és Bénye községek önkormányzatával építéshatósági 
     igazgatási társulást hoz létre 2006. szeptember 1 -ei   
     hatállyal. A munkáltatói jogok gyakorlásával Gomba  
     község körjegyzıjét bízza meg.  
 
3./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri    
     a körjegyzıt, hogy Vasad község jegyzıjével közösen a hatósági 
     igazgatási társulással kapcsolatos eljárást haladéktalanul 
     indítsák el, illetıleg a megállapodást készítsék el és azt terjessze 
     a testület elé. 

                             Határid ı:  folyamatos 2006. július 30.    Felelıs:  körjegyzı 
 
Kis József polgármester: 
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Kéri a képviselı-testület döntését Szınyi István építésügyi fıelıadó munkavégzés alóli 
felmentésével kapcsolatban.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2006. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       Szınyi István építésügyi fıelıadót 2006. szeptember 
       1-tıl – 2007. március 1-ig, 6 hónap idıtartamra a  
       munkavégzési kötelezettsége alól  f e l m e n t i. 
 
       Határid ı:  2006. május 25. 
       Felelıs:     körjegyzı  
 
 
5./ Épített és természeti helyi jelentıségő értékek védelmérıl szóló rendelet  
     felülvizsgálata, aktualizálása. 
 
 
Révész György képviselı: 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban csak egy rövid kiegészítése van. Nem teljesen biztos abban, 
amit Vidra Tamással kapcsolatban írt, mert úgy emlékszik, hogy elküldte részére az anyagot, 
de nem reagált rá a mai napig sem. Ezt követıen is írt egy újabb megkeresést Vidra Tamás 
részére és most csak ezt a második levelet találta meg a számítógépén az elküldött üzenetek 
között, így lehetséges az is, hogy az elsı levelet el sem küldte. 
A közrend, közbiztonság helyzetérıl szóló napirendi pont tárgyalásakor felmerült, hogy a 
forrásláp környékét tönkre teszik a kvadosok és ha ez a rész természetvédelmi terület lenne, 
akkor lehetne szabálysértési eljárást kezdeményezni ellenük. Ezzel kapcsolatban a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósága követett el mulasztást, mert annak idején megkereste ıket, hogy 
adják meg azokat a területeket, amelyek természetvédelmi területbe tartoznak, de a 
forráslápról megfeledkeztek. Azt mondta a Vidra Tamás, hogy most már nagyon gyorsan 
intézkedni fognak. Olyan lehetıség is van azonban, hogy mi terjesztjük be a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságához, hogy minısítsék természetvédelmi területté. 
Javasolja az elıterjesztésében, hogy készüljön el a következı öt épület védetté nyilvánítására 
vonatkozó javaslat. A maga részérıl azt nem akarta felvállalni, hogy ez mely épületekre 
vonatkozzon. Azért nem akarta felvállalni, mert a maga képviselıi pályafutásából már csak 
négy hónap van hátra, és semmiképpen nem akar olyan elıterjesztést, javaslatot tenni, aminek 
a kivitelezése másra hárulna.  Ezért gondolta azt is, hogy ezt a napirendi pontot tőzze a 
képviselı-testület a mai ülésre.   
Amennyiben Vidra Tamás nem tud részünkre segítséget nyújtani, akkor az a javaslata, hogy 
forduljunk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságához.  
 
 
 
 
Kis József polgármester: 
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Amennyiben kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a napirendi ponttal 
kapcsolatban úgy javasolja az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat alapján a határozat 
meghozatalát. 
      
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
63/2006. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

H a t á r o z a t 
 

      1./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
                                 határozott, hogy kerüljön Vidra Tamás felkérésre annak 
                                 érdekében, hogy nyújtson segítséget  a természetvédelmi 
                                 kezelési terv elkészítésével kapcsolatban. 
                                 Amennyiben Vidra Tamás ezt nem tudja vállalni, úgy  a 
                                 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát kell megkérni  
           a szakmai segítségnyújtásra. 
 
      2./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
                                 megbízza Szınyi István építésügyi elıadót a Milleniumi 
                                 park, a Községháza és a Kisiskola épületének az épített  
                                 és természeti környezet helyi jelentıségő érdekeinek  
                                 védelmérıl szóló 19/2004. /X.28./ Ök. rendelet  
                                 6.§. (3) bekezdése szerinti fenntartási tervének elkészítésével.  
                              
       3./ Készüljön el a következı, öt épület védetté nyilvánítására 
                                  vonatkozó javaslat, mely javaslatot a képviselı-testület  
             tagjai teszik meg.  
             Amennyiben  önkormányzati tulajdonú épület védetté 
                                   nyilvánítására  történik javaslat, úgy arra vonatkozóan a 
                                   fenntartási terv elkészítésére kerüljön felkérésre Szınyi István 
                                   építésügyi elıadó. 
 
        4./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a rendelet 
                                   7. §. (2) bekezdésének megfelelıen a 2007. évi költségvetésében 
                                   történı támogatási keret biztosítását megerısíti.  
 
 
   Határid ı:  Folyamatos 
              Felelıs:     körjegyzı, 
           képviselık 
 
 
Révész György képviselı: 
Józsa Imre kereste meg a gyömrıi Rákóczi Szövetségtıl, hogy a Wartensleben Ágostonnak 
szeretnének emléket állítani a kastélynál  és ehhez kérnék a gombai önkormányzat 
hozzájárulását. A maga részérıl azt válaszolta Józsa Imrének, hogy nem hiszi, hogy e nemes 
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szándékkal kapcsolatban kifogása lenne a képviselı-testületnek, de hogy pénzt nem tud erre 
biztosítani, az biztos.   
Kérdése, hogy a képviselı-testület megadja-e az elvi hozzájárulását ahhoz, hogy az emlék 
felállításra kerül, illetve együttmőködik-e ezzel kapcsolatban a Rákóczi Szövetséggel ? 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését az emlékmő felállításával kapcsolatos együttmőködésre, 
illetve az elvi hozzájárulás megadására vonatkozóan. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

64/2006. / V. 25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Wartensleben Ágoston 
       emlékére a a gyömrıi Rákóczi Szövetség emléket állítson. 
 
       Határid ı: 2005. május 25. 
       Felelıs:     polgármester 
 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Az elmúlt ülésen nem volt jelen, így nem tudja, hogy hogyan került a Milleniumi parkhoz az 
újabb hirdetıtábla. A maga részérıl ennek felállítását nem tartja jónak, mert így már majdnem 
teljesen eltakarásra kerül az emlékmő. 
Az önkormányzati hirdetıtáblán is vannak véleménye szerint olyan hirdetmények, amelyek 
nem lennének odavalók, ezeknek a kitételét meg kellene tiltatni, illetve le kellene szedni 
onnan a kitételt követıen. 
 
Kis József polgármester: 
Az Intervallis Kft. kért és kapott engedélyt az elmúlt ülésen a hirdetıtábla felállítására, 
melyért bérleti díjat fizet az önkormányzat részére. 
A táblát igyekeztünk úgy elhelyeztetni, hogy az ne rontsa a képet, illetve az emlékmővet se 
takarja.         

 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint a hivatalnál alkalmazott fizikai dolgozókat kellene megbízni, hogy amikor 
a buszmegállót takarítsák a községközpontban, akkor a hirdetı táblán lévı hirdetéseket is 
nézzék át és szedjék le onnan azokat, ami nem oda való. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A buszmegállóknál van elhelyezve egy kemény lapú hirdetmény, véleménye szerint ilyen 
formában kellene megoldani, hogy a hirdetıtáblákra kerüljön kitételre az a tiltás, hogy 
ragasztott hirdetmény nem helyezhetı el rajta, illetve ez vonatkozzon a buszmegállókra is.  
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Kis József polgármester: 
A maga részérıl erre pénzt nem áldozna, mert véleménye szerint a kemény lapú tiltó táblára is 
ráragasztanák a plakátokat. Azt a megoldást tartaná jónak, hogy a közterületek tisztántartására 
alkalmazott dolgozók rendszeresen átnéznék a hirdetıtáblán lévı hirdetményeket és 
természetesen a lakossági hirdetmények kivételével, leszednék azokat, amelyek nem a 
községgel kapcsolatos információkat szolgálják. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A Szıke Ferenc utcában már három hónapja ott vannak azok a nagy gödrök a csatorna 
beszakadások következtében,  amelyek balesetveszélyesek, nem beszélve arról, hogy többen 
már ebbe dobálják bele a különbözı szemetet. 
Ha a KÖVÁL Rt.  nem hajlandó a helyreállításokat elvégezni, akkor az önkormányzat 
vitessen bele földet, mert az ott lakók jogosan vannak felháborodva emiatt. 
 
Kis József polgármester: 
Már a Penta Kft.-nél van ez az ügy.   
 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 22,30 h-kor 
bezárta. 
 
 
 
G o m b a , 2006. június 7. 
 
 
 
 
     Kis   József                     Maczó  Jánosné 
                                                           polgármester                       körjegyzı 
 
 
 
 
 
               Tasi  Kálmán                Dr. Zimonyi Károly 
            jegyzıkönyv  hitelesítık 
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