
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2006. június 29.-én 15 órai 
kezdettel  megtartott   n y i l v á n o s  ülésérıl. 
 
J e  l e n   vannak:  Kis József              polgármester 
    Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
    Lehota Vilmos, Révész György, 
    Szegedi Csaba, Tasi Péter, 
               Dr. Zimonyi Károly                        képviselık 
 
    Maczó Jánosné            körjegyzı  
 
Bejelentéssel távol:  Tasi Kálmán             alpolgármester 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
 
     Dr. Zimonyi Károlyné      Gólyafészek Óvoda  
         Vezetıje, 
 
     Kiss Benjamin       volt sportegyesület vezetı 
     Bokros Imre          érdeklıdı állampolgár. 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Maczó Jánosné körjegyzıt, 
valamint Dr. Zimonyi Károlyné óvoda vezetıt, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen 7 képviselı jelen van, így az határozatképes. Tasi Kálmán 
alpolgármester és Tóth Sándor képviselı bejelentéssel van távol a mai ülésrıl. 
Javaslatot tesz a mai ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását 
javasolja az ülés anyagául. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N a p i r e n d  
 

T á r g y:        E l ı a d ó: 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói  Polgármester, 
     Kérdések, felvetések.      Alpolgármester, 
         Bizottságok elnökei, 
         Képviselık. 
 
2./ A község sport helyzetének megtárgyalása.   Polgármester. 
 
3./ E g y é b   ügyek. 
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Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Erdélyi 
Zsolt és Lehota Vilmos képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az ülés jegyzıkönyvének hitelesítésére Erdélyi Zsolt és Lehota Vilmos 
képviselıket e l f o g a d t a. 
 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések felvetések. 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy az elmúlt héten ismeretlen tettes ellopta Fáy András 
mellszobrát az iskola díszudvaráról. Felvette a kapcsolatot Oláh Szilveszter szobrásszal, aki 
azt mondta, hogy még meg van neki a forma, így ez meg fogja könnyíteni az emlékmő 
pótlását.  A lehetı legrövidebb idın belül meg fogja kérni a szobrásztól az árajánlatot. 
A Református Templomtól is eltulajdonította ismeretlen tettes a torony felújítása során 
leszedett réz lemezeket, illetve a már leszállított készre gyártott új lemezeket is.  
Tápiószentmártonban is történt lopás, ott egy hét  szoborból álló szoborcsoportból loptak el 
ötöt. A lopássorozattal a megyei rendırkapitányság foglalkozik, így az elkövetık kilétének 
felkutatására nagyobb remény kecsegtet, de azért illúzióink nem igen lehetnek.    
 
Az elmúlt testületi ülésen az alpolgármester úr hívta fel a figyelmét a Szıke Ferenc utcában 
lévı gödörrel kapcsolatban. Másnap kiment a helyszínre és látta, hogy akkorra  a hiba 
kijavítása már megtörtént.  
 
A Kenyeres-kerti útnyitással kapcsolatban mondja, hogy beszélt Kazár Lászlónéval, aki azt 
mondta, hogy még nincs a nevén az ingatlan, meg fogja sürgetni a Földhivatalnál a 
tulajdonjog átvezetést. Kezdeményezte Kazár Lászlónénál, hogy legalább egy elıszerzıdést 
kössön az önkormányzattal az ingatlan értékesítését illetıen, de azt válaszolta, hogy a 
szándékai komolyak, de amíg nincs a nevén az ingatlan, addig nem ír alá semmit. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Nem érti ezt a hozzáállást Kazár Lászlóné részérıl. Meg kell próbálni valamilyen módon 
elıbbre jutni ez ügyben, mert közeleg a búcsú ideje és lehet, hogy fel fogja majd emelni az 
árat. 
 
Révész György képviselı: 
 Mi nem tudnánk megsürgetni az átírást a Földhivatalnál ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Megpróbálhatunk segítséget nyújtani Kazár Lászlónénak ez ügyben.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Mikor vásárolta meg Kazár Lászlóné ezt az ingatlant ? 
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Kis József polgármester: 
Ebben az évben vásárolta meg az ingatlant. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Nagyobb elıbbrejutásra lenne már szükség az útnyitással kapcsolatban, tudni kellene, hogy 
hol van a telek, kik a tulajdonosai. Az lenne jó, ha ezt már mind tudnánk és alá is írhattuk 
volna a szerzıdést. 
 
Kis József polgármester: 
Átengedi  szívesen bármelyik képviselınek a Kazár Lászlónéval történı tárgyalást és akkor 
majd meglátják, hogy hogyan beszél, milyen nehéz vele  kontaktust teremteni. Ha már az 
általa mondottakra nem úgy reagál az ember, észrevesz valamit az arcán, akkor rögtön 
befejezettnek is tekinti a tárgyalást. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Milyen elıbbrejutás történt a többi telekkel és ezek vételárával  kapcsolatban ? 
 
Kis József polgármester: 
A többi tulajdonossal még nem tárgyalt, mert elsıként a Kazár Lászlónéval kell megegyezni, 
mert ha İ nem hajlandó eladni részünkre a területet, akkor nem lehet ott utat létesíteni.  
Úgy gondolta, hogy ha már biztosak leszünk abban, hogy ez a vétel létrejön, akkor fog majd 
tárgyalni a többi ingatlantulajdonossal, mert addig felesleges dolognak tartja. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Úgy volt, hogy a mai ülésre hozza a polgármester úr a költségbecslést az út kiépítésére 
vonatkozóan. Véleménye szerint ehhez nem kell a Kazár Lászlóné. Szeretne látni egy rajzot, 
hogy mekkora területet kell megvenni, ezek megvásárlása mennyibe kerülne és egy 
árajánlatot, hogy az út kiépítésére vonatkozóan.  
 
Kis József polgármester: 
Mi értelme van a rajznak és a költségbecslésnek, ha már az elsı láncszemnél elakadhat az 
útnyitás.  
Holnap el fogja küldeni e-mailben Szegedi képviselı részére, hogy a Molnár Sándorné és a 
Fehér Imre mennyi összegért értékesítené részünkre a szükséges területet. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A következı ülésig legyen ez meg és az is, hogy mennyibe kerülne az út kiépítése. İ a maga 
részérıl háromszor hozta fel már az üléseken a búcsú helyének eldöntését, és egyszer Erdélyi 
Zsolt képviselı, de a polgármester még egyszer sem. Már februárban lehetett volna ezekrıl a 
dolgokról dönteni.  
 
Kis József polgármester: 
Jó, akkor csináljuk a dolgokat fordítva. Holnap el fogja küldeni e-mailben Szegedi képviselı 
részére, hogy mennyiért adja el a másik két tulajdonos a területet. 
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Tájékoztatja a testületet, hogy a Református Egyházközség fordult kérelemmel a nyári 
gyermektáborban biztosítandó étkeztetési lehetıséggel kapcsolatban. 2006. július 10 – 14 
között kerül megrendezésre a „napközis „ nyári gyermektábor, ahová Nyáregyházáról is 
érkezik 25 fı hittanos gyermek és gombai gyermekek is jelezték részvételüket. Szeretnének 
valamennyi, táborban résztvevı gyermek részére ebédet biztosítani, ezért az a kérésük, hogy a 
melegítı-konyha igénybevételéhez járuljon hozzá a képviselı testület, engedélyezze 
számukra, hogy a táborban résztvevı gyermekek étkeztetése itt kerülhessen megoldásra. A 
melegítı-konyha dolgozója Molnár Sándorné elvállalta a fızést,  illetve az ott elvégzendı 
összes feladatot.  
Az a javaslata a képviselık felé, hogy költségtérítés nélkül biztosítsa az önkormányzat a 
Református Egyházközség részére ezen idıszakra a melegítı-konyhát. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

67/2006. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
       határozott, hogy a melegítı-konyhát a Gombai Református 
       Egyházközség részére – a 2006. július 10 – 14. között 
       megrendezésre kerülı „napközis” nyári gyermektáborban 
       résztvevı gyermekek étkeztetése céljára – térítésmentesen 
       bérbeadja. 
 
       Határidı:2006. június 29. 
       Felelıs:  polgármester, körjegyzı 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Rózsa utcai ingatlanok értékesítésérıl szóló 
határozat módosítása válik szükségessé, mégpedig azért, mert a Furioso Kft. fıtulajdonosa 
létesített egy új Kft-t, melynek a neve SAT-Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Az 
ingatlanokat a fıtulajdonos vásárolja meg, így a személyben változás nem történt, csak a cég 
nevében. A Földhivatalnál történı átvezetéshez szükséges a határozatban a cég nevének 
módosítása, a határozat többi része változatlan marad. 
 
Révész György képviselı: 
Szeretné, ha nem lennének ebbıl jogi problémáink, mert mi a Furioso Kft.-t jelöltük ki 
vevıként, nem pedig mást. Nehogy utólag majd kártérítési igénnyel éljenek felénk a Furioso 
Kft.-ben lévı társtulajdonosok.  
 
Tasi Péter képviselı: 
Azt nem tudjuk, hogy a Furioso Kft-ben hány tulajdonos volt. Most ebbıl kettı átvitte az 
érdekeltségét a másik Kft-be, a többi tag viszont ott maradt.  
 
Kis József polgármester: 
Az elızı kérelmet is Solymosi Antal írta alá, és most is İ a kérelmezı. 
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Tasi Péter képviselı: 
Az ügyvezetı személye lehet más, de attól, hogy İ átvitte az érdekeltségét egy másik Kft-be, 
a Furioso Kft-ben a többi tag még ott maradt. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Az a javaslata, hogy a Furioso Kft. vonja vissza a kérelmét és nyújtson be egy új kérelmet a 
SAT-Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. az ingatlanok megvásárlására vonatkozóan és 
akkor a képviselı-testület majd kijelöli vevıként.  
Most is dönthetünk ezzel kapcsolatban, de a döntés így szóljon. 
 
Kis József polgármester: 
Tehát a Furioso Kft. lépjen vissza a vételi szándékától, a SAT-Consulting Kft. pedig nyújtsa 
be írásban a kérelmét az ingatlanok megvásárlására vonatkozóan. Ezt követıen a SAT-
Consulting Kft. vevıként kijelölésre kerül a korábbi határozatban megjelölt feltételekkel és 
azokkal a területekkel, amelyekre már módosítottuk. 
Aki ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

68/2006. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
  1./Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
       a 34/2006. /III.23./ sz. határozatának 1./ pontját, mely 
       a vevıkijelölésre vonatkozik v i s s z a v o n j a  a 
       határozat többi pontjának változatlanul hagyása mellett. 
 
  2./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete   
        az önkormányzat tulajdonát képezı gombai 560/1, 
        560/2 , 561 hrsz-ú összesen 11.645 m2 területő  
        ingatlanok vevıjéül a SAT-CONSULTING Szolgálató 
        és Tanácsadó Kft.-t / 1211. Budapest, Varrógépgyár u. 
        8-10/   k i je l ö l i. 
 
        Az ingatlan vételárát 1.000.-Ft/m2 + Áfa összegben 
        határozza meg. 
 
                              Határidı: 2006. június 29. 
        Felelıs:    polgármester, körjegyzı  
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Kis József polgármester: 
A SAT-Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. és az önkormányzat között létrejövendı 
településrendezési szerzıdés tervezetét valamennyi képviselı kézhez kapta.  A szerzıdés 
tervezetet az A.D.U. Építész Iroda vezetıje Dr. Gajdos István megnézte, jónak tartotta és 
javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A szerzıdés tervezetben van egy kiemelt mondat, hogy „ a megosztás elé az önkormányzat 
akadályt nem gördít”. Véleménye szerint azt még bele kellene írni, hogy abban az esetben, ha 
az érvényben lévı rendelet alapján történik. 
Úgy szóljon ez a pont, hogy Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi 0166/15 hrsz.-ú ingatlant a 
belterületté nyilvánítása után a tulajdonosa lakótelkekké megoszthatja. Az érvényben lévı 
rendeletünknek történı megfelelés esetén az önkormányzat a megosztás elé nem gördít 
akadályt.  
 
Révész György képviselı: 
Kérdése, hogy a 6-os pontra miért van szükség ? 
 
Kis József polgármester: 
Ezt a szakhatóságok felé kell belefoglalni a szerzıdésbe. 
 
Révész György képviselı: 
A 7./ pontban egy elütés van, az a bető után pont van, ami nem kell oda. 
 
Kis József polgármester: 
Aki a településrendezési szerzıdés megkötésével egyetért úgy, hogy a 4./ pont  Lehota 
Vilmos képviselı javaslatával kerüljön kiegészítésre, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2006. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a  
       SAT-Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft.  
       / 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10/ és az önkormányzat 
       között létrejövı  településrendezési szerzıdés megkötésével 
       egyetért úgy, hogy az ülésen elhangzott javaslat a 4./ pontba 
       történjen belefoglalásra.  
 
        Határidı:  2006. június 29. 
        Felelıs:     polgármester,  
               körjegyzı 
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Kis József polgármester: 
Írásos megkeresés érkezett a képviselı-testülethez a Gólyafészek Óvoda vezetıjétıl, melyet 
valamennyi képviselı kézhez kapott. A megkeresés az óvoda elektromos rendszerének 
mőködésével kapcsolatos. Szerepel a megkeresésben, hogy a probléma megoldásával 
kapcsolatban felkérték Fodor Béla képviselıt, hogy nézze át az óvoda elektromos hálózatát 
annak kiderítése érdekében, hogy mi okozhatja az áramkimaradásokat. 
Felkéri Fodor Béla képviselıt, hogy mondja el az ott tapasztaltakat, illetve adjon javaslatot a 
megoldásra. 
 
Fodor Béla képviselı: 
A probléma a bejövı automatáknál mutatkozik, mivel most csak 3 x 16 amper van, és ha több 
mindent használnak egyszerre, akkor nem bírja a terhelést. Véleménye szerint 3 x 20 amper 
lenne szükség az óvodában, a biztonságos mőködést így lehetne megoldani. Megítélése 
szerint a terveken is így kellett volna már szerepeltetni annak idején, de mivel ez kimaradt a 
tervbıl, így maradt a 3 x 16 amper. 
Az áramerısség megemelésére vonatkozóan a hálózatfejlesztési hozzájárulási költséget, mely 
amperonként 4.000.-Ft, ez összesen 108.000.-Ft.,  valamint szintén amperonként havi 140.-Ft 
összegő alapdíjat kellene fizetni. Ehhez jön még a szerelési és kiszállási költség. 

 
Kis József polgármester: 
Összességében tehát 150 – 200 000 Ft-ba kerülne ez az önkormányzatnak.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Mielıtt döntene a képviselı-testület errıl,  lenne egy javaslata az óvodával kapcsolatban. 
Közel három hónapig a nyári idıszakban  az óvodai nyitva tartást  mindössze 27 szülı 
igényelte. A három hónapból 1 hónapig zárva is lesz az óvoda.  Napok óta már csak 8 
gyermek alszik az óvodában és ehhez a 8 gyermekhez 9 felnıtt van. Véleménye szerint ebben 
az idıszakban össze kellene vonni a csoportokat és így kevesebb dolgozónak kellene bent 
lennie. A most kapott több szabadidıt viszont betudhatnák majd abban az idıszakban, amikor 
helyettesíteniük, illetve túlórázniuk kell.  
Ezt a javaslatot azért teszi, mert mint a képviselık elıtt tudott, az önkormányzat pénzügyi 
nehézségekkel küzd és a költségvetés nagyon nehezen bírja el ezeket a kiadásokat. 
Az óvodai 5. csoport beindítása olyan megterhelést jelentett az önkormányzat 
költségvetésében – és még fog jelenteni a további években is -, hogy nem fogunk tudni 
semmilyen pályázatot benyújtani, mert nem tudjuk biztosítani a hozzá szükséges önrészt. 
biztosított pótlólag összeget  a képviselı-testület az óvoda költségvetéséhez a túlórákra, 
helyettesítésekre. Véleménye szerint az elıbbiekben javasolt megoldással megspórolhatnánk 
ezt az összeget és finanszírozhatnánk belıle az áramnövelés költségét.  
Évekig nem lesz saját erı biztosítására lehetıségünk, ha nem racionálunk.  
 
Dr. Zimonyi Károlyné a Gólyafészek Óvoda vezetıje: 
Két nyári hónap az, amikor ilyen kevés gyerek van az óvodában, mert a szülık meg tudják 
oldani a gyermekük felügyeletét. Otthon vannak szünidın a nagyobb gyermekek és ilyenkor a 
kicsiket sem hozzák az óvodába. Vannak viszont olyan szülık, akik nyáron is igénylik az 
óvodát. 
 
Kis József polgármester: 
A szülıi mentalitással szemben sajnos nem tudunk mit tenni. 



8 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A maga részérıl csak örülni tud annak, hogy a gyermekek a nyári hónapokat családi körben 
tudják eltölteni. Ebben az idıszakban a foglalkozások megszőnnek az óvodában, ez is lehet az 
oka annak, hogy ilyenkor nem viszik el a gyerekeket az óvodába. 
 
Lehetne-e olyan megoldást eszközölni, hogy nem normál díjas áramról mőködtetnénk a 
boylereket az óvodában ? Csökkene-e ezzel a költség, illetve kiválthatnánk az villanyfőtéses 
boylereket gázboylerre. 
 
Kis József polgármester: 
Az éjszakai áram valóban olcsóbb, de kérdés, hogy elegendı lenne-e egy bojler melegvíz az 
óvodában. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Vezérelt áram van, nem pedig éjszakai. Ezt központilag vezérlik és a nap különbözı 
szakaszaiban be tudják kapcsolni, így egyenletessé teszi a melegvíz ellátást. 
 
Költséges lenne most kiépíteni az éjszakai áramot, az építéskor kellett volna még 3 x 16 
ampert kérni. A 3 x 25 amper lenne a legmegfelelıbb megoldás, de az 1 x 25 amper  és 2 x16 
amper is megoldás lehet. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy a 16 ampert mi kértük, vagy így építették meg ? 
A maga részérıl megérti a jegyzı asszony érvelését, mert az a dolgunk, hogy próbáljunk meg 
ahol tudunk  spórolni. Ott próbáljuk meg, ahol van spórolási lehetıség. A tavalyi évben 
végigrágtuk a spórolási lehetıségeket több ülésen is.  Amilyen kihatásai vannak ennek a 
határok közé szorított társadalomnak, ahol élünk, ott számunkra az oktatás-nevelés az 
elsıdleges. Kifizettünk 5.000.000.-Ft-ot a kátyúzási munkákra, amely már meg sem látszik, 
ezen kívül az év elején úgy döntött a képviselı-testület, hogy legyen a Faluháznak fıállású 
intézményvezetıje, véleménye szerint az az összeg, amelyet ezen feladatokra biztosítottunk, 
sok intézmény-fenntartási költségre elegendı lenne. 
Ha fenntart az önkormányzat olyan intézményben egy fıállású vezetıt, ahol kevés munka 
keletkezik, akkor az oktatás-nevelés nem lehet hátrányban.  
  
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A kivitelezıvel kell beszélni, hogy az óvodabıvítésnél az áram hogyan lett átszerelve. A 
másik dolog pedig az, hogy a mőszaki átadás-átvétel hogyan történt meg.  
Az óvoda bıvítés az önkormányzat erején felül történt meg és az lenne az ideális, ha nyáron is 
78-80 gyerek lenne az óvodában. Ha valóban ilyen kevés gyermek van, akkor ennek oka van, 
bár a bıvítés elıtt is odahaza voltak a gyerekek a nyári idıszakban. Ezt a kérdést nem lehet 
annyival lezárni, hogy a jó dolog az, hogy a szülık családi körben tudnak a gyermekekkel 
nyáron lenni. 
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
Tény és való, hogy spórolni kell mindenhol, de az áram megoldását külön venné ettıl a 
témától. Véleménye szerint a legolcsóbb megoldást kellene megtalálni e téren annak 
érdekében, hogy ne okozzanak gondot az állandó áramkimaradások. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
Soha nem úgy számolunk a beruházások költségeivel, hogy bekerülési költség, hanem az 
üzemeltetési költséggel is számolni kell.  
Véleménye szerint próbáljuk meg a vezérelt áramos megoldást, mert lehet, hogy 2 éven belül 
visszahozná az üzemeltetési költség a bekerülési költséget. 
 
Kis József polgármester: 
Kérdése Fodor Béla képviselıhöz, hogy a vezérelt áramos megoldásra vonatkozóan tud-e 
árajánlatot beszerezni ? 
 
Fodor Béla képviselı: 
Igen, be tud szerezni erre vonatkozóan árajánlatot, két költségvetést fog hozni, egyet  a 
vezérelt áramos megoldásra és fog hozni egy olyan költségvetést is ami a nappali áramra 
vonatkozik. Mennyi ennek a beszerelési, illetve azt követıen az üzemeltetési költsége. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Javasolja, hogy egy olyan határozatot hozzon a mai ülésen a képviselı-testület, hogy az óvoda 
energiaellátásával kapcsolatos problémát a legkedvezıbb megoldással oldja meg az 
önkormányzat.  
 
Fodor Béla képviselı: 
Villany boylerben hosszú távon gondolkodni nem érdemes, mert drágább mint a gázfőtéses. 
 
Kis József polgármester: 
A következı ülésig Fodor Béla képviselı kidolgozza a villanyárammal mőködı boylerek 
üzemeltetésére vonatkozó költségeket,  İ pedig a gázboylerre vonatkozóan fog kidolgozni 
egy bekerülési, üzemeltetési költséget.  
 
Amennyiben a képviselı-testület úgy gondolja, akkor döntsön a mai ülésen arra vonatkozóan, 
hogy a óvoda elektromos áram problémáinak megoldása érdekében kerüljön felszerelésre 1 
db. 25 amperes, 1 db. 16 amperes és 1 db. 20 amperes automata. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2006. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
       határozott, hogy a Gólyafészek Óvoda villamos energia 
                             ellátásának biztonságos mőködése érdekében  
    1 db. 25 amperes,  
    1 db. 20 amperes, 
    1 db. 16 amperes  
       automatával történı bıvítésre kerüljön sor.  
       Az áramerısség növelésével kapcsolatban a szükséges  

     intézkedést  a polgármester tegye meg  az ÉMÁSZ Rt. felé. 
 
     Határidı:   2006. június 29. 
     Felelıs:      polgármester. 
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2./ A község sport helyzetének megtárgyalása.       
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésre idıközben megérkezett Kiss Benjamin volt sportegyesület vezetıt. 
A képviselı-testület írásos elıterjesztést nem kapott e napirendi ponttal kapcsolatban.  
Abból, hogy a testület napirendre tőzte ezt a napirendet, látszik, hogy fontosnak tartja a 
községben élı gyermek és felnıtt lakosság sporttal történı mozgatását. Nehéz anyagi 
helyzetben van az önkormányzat, de szeretnénk, ha elmozdulnánk errıl a holtpontról és a jövı 
évben már lehetne az aktív községi sportéletrıl beszélgetnünk.  
 
Kiss Benjamin volt tömegsport egyesületi vezetı: 
Sajnos csak arról tudja a képviselı-testületet tájékoztatni, hogy a községben nincs semmiféle 
sportélet. Évekkel ezelıtt nem is tudta volna azt elképzelni, hogy ez ennyire vissza fog esni. 
 
Kis József polgármester: 
Kérdése, hogy ennek technikai okai vannak, vagy pedig a lakosság sport aktivitása csökkent 
le ennyire ?  
 
Kiss Benjamin volt tömegsport egyesületi vezetı: 
Amióta az önkormányzat értékesítette a Patay kastélyt, azóta nincs sportélet a faluban. Sem a 
fiatalok, sem pedig a felnıttek nem tudnak hová menni sportolni, nincs ami motiválja İket. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha rendszeres, szervezett  sportélet  lenne a községben, akkor sok ember energiáját le lehetne 
kötni, de sajnos nincs.  
A tornaterem építést az önkormányzat csak abban az esetben tudja megvalósítani, ha nyerünk 
a címzett támogatásra benyújtott pályázaton. Futballpálya kialakítására sincs lehetıség, mert 
belterületen nincs erre alkalmas rész.  
 
Kis József polgármester: 
Régen sem volt normál futballpálya, mert nem volt erre alkalmas terület a községben. Ezért 
került még a közös tanács idejében Káva községben kialakításra. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Azon irányú törekvésünk, hogy a Kenyeres-kert kiváltja a Patay kastély területét, nem jött be. 
El kellene azonban valamilyen irányban indulnunk. A mai gyerekek sajnos nem akarnak 
sportolni, de ettıl függetlenül elég sokan lejárnak a Kenyeres-kertben lévı füves pályára. 
Véleménye szerint itt kellene egy rendes pályát kialakítani és mint ahogy  már korábban is 
javasolta, a tóból lehetne locsolni a füvet, mert a mostani füves pálya nagyon rossz állapotban 
van. Legyen egy megfelelıen gondozott füves pálya, amely kerüljön felfestésre, legyenek 
hálók. Véleménye szerint mozduljunk el erre és akkor majd jönnének a gyerekek, fiatalok, 
felnıttek sportolni.  
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Révész György képviselı: 
Úgy gondolja, hogy ennek a kérdésnek három vetülete van; tárgyi, személyi és anyagi 
feltételek.  Ha arról beszélünk, hogy miért vagyunk szerencsétlenek, ebbıl nem lesz sportélet. 
A sport szó a labdarúgáson kívül még egy-két tevékenységet magába foglal. Az óvodásokat 
az iskolaudvaron szokta látni görkorcsolyázni. 
Ha olyan foci lenne Magyarországon, akkor a gyerekek is jobban fociznának. Ma a 
labdarúgásnak nincs akkora vonzereje, minden másnap azonban van. Megjelentek olyan 
sportágak, amelyek vonzóbbak, pld. a görkorcsolya és soha annyi gyerek nem járt úszni, mint 
amennyi most jár. A mai fiatalok már inkább a divatos sportokat őzik.  
Úgy gondolja, hogy arra kell építeni, amire lehet és amelynek megteremthetık a feltételei. Az 
nem nagy gond, hogy meglocsoljuk a pályát.  Arról kell beszélni, hogy a képviselı-testület 
feladata az, hogy hogyan lehet a sportéletet megszervezni. Ahhoz hogy itt valami mőködjön 
kellene valami, valaki, valakik, akik ezt mőködtetik. Elsısorban ezt kell megnézni, hogy ez 
ügyben mit lehet tenni.  
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Véleménye szerint pénz nélkül is el lehetne mozdulni a holtponról. Káva községben például 
kihúztak egy hálót, leöntöttek egy fuvar homokot és strand röplabdáznak a gyerekek. El 
kellene kezdeni újra az alapoktól, mert véleménye szerint mozognának a fiatalok, csak újra 
kellene indítani a sportéletet. 
 
Kiss Benjamin volt tömegsport egyesületi vezetı: 
Sajnos a kiesett korosztályt már nagyon nehéz újraindítani. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az igaz, hogy a sport nem a fociból áll.  Kérdése, hogy az egyesületet el lehetne-e újból 
indítani, és mi az a sportág, amelyet beindítanának, szerveznének? 
Ezt a kérdést azért tette fel, mert véleménye szerint, ha  valaki azt mondaná, hogy ennyien 
vagyunk, ezt szeretnénk sportolni és ez ennyibe kerülne, akkor a testület támogatná az 
elképzelést. Össze kell fogni a sportágakat és a sportolni vágyókat. 
 
Kiss Benjamin volt tömegsport egyesületi vezetı: 
Ha van locsolási lehetıség, akkor véleménye szerint a Kenyeres-kertben lévı pályát vörös 
salakkal kellene megtölteni és ezt locsolni, mert jobban védi a lábat, mint a beton. Ez a pálya 
több sportolási lehetıségre is alkalmas lenne, csak körbe kellene keríteni, hogy ne menjenek 
rá autóval és egy vízelvezetıt kiépíteni a pálya mellé.  
 
Kis József polgármester: 
A Kenyeres-kertben lévı füves pálya nyírásáról folyamatosan gondoskodunk és tavasszal a 
kifoltosodott részt is újra fogjuk füvesíteni. A pálya elkészítésekor a terep adottságait és az 
önkormányzat anyagi helyzetét kellett figyelembe venni és ezek függvényében készült el. 
 
Kiss Benjamin volt tömegsport egyesületi vezetı: 
Homokréteget kell a fő alá tenni. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Vannak építı jellegő megjegyzések és bízik benne, hogy meglesznek azok az emberek is, akik 
összefogják a sportolni vágyó fiatalokat. Kell egy személy, aki összefogja a gyerekeket. 
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A maga részérıl úgy gondolja, hogy próbáljunk meg gondolkodni a salakos pálya 
kialakításán.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha döntünk arról, hogy a Kenyeres-kertbe pálya legyen, akkor a búcsú már nem is kerülhet itt 
megtartásra. Akkor meg szükséges-e az út kialakításához terület vásárlás. 
 
Kis József polgármester: 
A képviselı-testület fontosnak tartja és szeretné, ha lenne a községben sportélet. Ha 
megjelenik elıttünk egy kézzel fogható igény, akkor a testület támogatni fogja az elképzelést. 
A szándék megvan és ha az anyagiakat is elı tudja teremteni, akkor igyekezni fog a 
sportéletet támogatni.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint társadalmi vitát kellene kezdeményezni azzal kapcsolatban, hogy jelenleg 
a Kenyeres-kertet tervezzük a búcsú helyszínéül, de ha a község lakossága sportéletet akar, 
akkor nem éri meg az önkormányzatnak pénzt invesztálni a terület megközelítése érdekében 
tervezett út kiépítésére és az ehhez szükséges területek megvásárlására. El kell tehát dönteni, 
hogy búcsú legyen, vagy pedig sportélet. Az út kialakítására fordítandó összegbıl meg 
lehetne valósítani a kézilabda pályát. 
  
 
Kis József polgármester: 
Gomba község lakossága ezt a 10 embert ruházta fel a községi feladatok ellátásával, így nem 
tartja indokoltnak a társadalmi vita kezdeményezését. 
 
Kéri Kiss Benjamint, hogy éljen majd jelzéssel a képviselı-testület felé, hogy mire lenne 
igény.  
 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a községi sport 
helyzetével kapcsolatban, úgy ezt a napirendi pontot lezárja. 
 
Javasolja, hogy térjen vissza a képviselı-testület az elsı napirendi pont tárgyalására. Az 
óvoda árambıvítését már megbeszéltük, de felvetıdött ezen intézmény vonatkozásában a 
spórolási lehetıség, errıl kell tovább beszélni. A jelenlegi és az elmúlt idıszak képviselı-
testületeinek is a legfontosabb téma mindig az oktatási intézmények helyzete volt, ezen a 
területen spóroltunk a legkevesebbet. Nem tudja, hogy tud-e még spórolni ezen a területen az 
önkormányzat.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Számára is elsı helyen az oktatási intézmények szerepelnek és mindig arra törekedett és 
törekszik most is, hogy amiben tud segítsen. Az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt 
azonban megszorításokra, spórolásokra van szükség valamennyi területen.  
A maga részérıl úgy látja, hogy az óvodában délutánonként lehetne csoportösszevonást 
alkalmazni, az 5 csoportból elegendı lenne 4 csoportnak mőködni, mert sok gyereket korán 
elvisznek a szülık. Ezáltal is tudnánk spórolni. A túlóra és helyettesítési díjak vonatkozásában 
már elmondta az ülés elején a spórolási lehetıséget.  
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Ha úgy gondolja a képviselı-testület, hogy ne foglalkozzunk vele, akkor nem foglalkozunk, 
de az İ lelkiismerete így tiszta, hogy ezeket a lehetıségeket elmondta. 
Azért kell az önkormányzatnak milliókkal többet kiadnia, mert mi mindenben túl jól akarunk 
megfelelni.  
Javasolja a képviselı-testületnek megfontolásra az általa elmondottakat. 
Tasi Péter képviselı: 
Nem az indokot elutasítva mondja, hogy a fejkvótát sem úgy kapjuk, hogy délelıtti támogatás 
és délutáni támogatás, hanem egész napra. 140 gyerekre, egész napra, ehhez pedig 5 csoport 
kell. Az óvodai ellátás biztosítása kötelezı feladata az önkormányzatnak, a kulturális 
intézmény mőködtetése azonban nem kötelezı, fıleg egy fıfoglalkozású alkalmazottal.  Év 
elején elvetettük a GRAMI-val történı együttmőködés lehetıségét, ha azonban megnézzük a 
Falunap 3 napos mősorát, akkor abból kiderül, hogy ebbıl két napon a Grami adta a mősort, a 
Faluház csak helyszínként szolgált.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy miért csak most járnak le a melegítı-konyha dolgozói segíteni az óvodai 
konyhai alkalmazottnak? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Mert úgy volt, hogy a dajkák be fognak segíteni a konyhai dolgozónak, de ismereteink szerint 
ez maradéktalanul nem történik meg, ezért nagy a konyhai dolgozó leterheltsége. 
 
Kis József polgármester: 
Az tény, hogy az idızítés nem a legszerencsésebb, hiszen most kevés gyerek van az 
óvodában, de szeptembertıl is tovább fognak segíteni folyamatosan. 
 
Tasi Péter képviselı: 
Biztos, hogy egy rossz pontot szerez megint a hivatalban, de szeretné megkérdezni a jegyzı 
asszonytól, hogy itt meddig tart a munkaidı? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
16,30 h-ig tart a munkaidı. 
 
Tasi Péter képviselı: 
Ezt azért kérdezte meg, mert 16,23 h-kor köszönt be a Kovács Krisztina, hogy elmennek. 
Ha a munkaidı kihasználtságról van szó, akkor a hivatalban is be kell tartani a munkaidıt. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Valóban néhány perccel korábban mentek el a dolgozók, de az elmúlt héten többször is 
túlóráztak 18-19 h-ig a gazdálkodási dolgozók, ezért történhetett meg, hogy a mai napon 
néhány perccel  korábban elmentek. A maga részérıl mindig odafigyel a munkaidı pontos 
betartására, 16,30 h elıtt nem szoktak elmenni a dolgozók. 
 
Dr. Zimonyi Károlyné a Gólyafészek Óvoda vezetıje: 
Folyamatosan azon vannak, hogy minél kevesebbet költsenek, ahol tudnak ott spóroljanak. 
77.000.-Ft volt a túlóra elszámolás, azon vannak, hogy minél kevesebb túlóra kerüljön 
elszámolásra. Csak abban az esetben biztosít túlórát a dolgozóknak, ha valaki tanulmányi 
szabadságon, vagy pedig betegállományban van és emiatt kell tovább maradniuk. Egyéb 
esetekben mindenki a szabadidejébıl végzi a munkát. 
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A nyitva tartással kapcsolatban is megkérdezték a szülıket. Több szülınek 7,30 h-kor el kell 
mennie a munkába és délután sem érnek haza 16 óra elıtt. 
A konyhai dolgozónak mindig segítenek a dajkák. Reggel a kenyerek megkenésében, délben 
pedig a mosogatásnál. Azt a konyhai dolgozó sem mondja, hogy nem segítenek neki. 
Ha a melegítı-konyhán 80 napközis étkezik, akkor véleménye szerint ott lesz nagy a 
leterhelés az ott maradó dolgozó számára, ha egyik  lejön az óvodába segíteni.  
 
Kis József polgármester: 
A melegítı-konyhán ritkán étkezik 80 gyerek, csak az év elején ilyen magas a létszám, ezt 
követıen mindig csökken. 
 
Révész György képviselı: 
İ mint tanár szokta vinni a gyerekeket az étkezıbe. A csoport valóban nem olyan nagy 
létszámú, akik a melegítı-konyhán étkeznek, de az összétkezık száma magas. Pontos 
számadatot azonban nem tud mondani. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az intézményvezetıkkel ezt meg kell beszélni, mert az óvodában 1 fı nem elég a konyhai 
munkára. 
 
Dr. Zimonyi Károlyné a Gólyafészek Óvoda vezetıje: 
Meg tudják ezt oldani óvodán belül. Véleménye szerint ha gyorsabb lenne a dolgozó, akkor 
egyedül is el tudná látni a feladatot. Régebben is sok gyerek volt az óvodában és akkor is csak 
egy konyhai alkalmazott volt, mégis gyızte a munkát. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Az esélyeket meg kell adni annak a gyereknek  is, akinek az anyja elmegy korán reggel 
dolgozni és csak késı délután jön haza és annak a gyereknek is, akinek az anyja idehaza van. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Felhívja a képviselı-testület figyelmét,hogy a költségvetés elfogadása óta több olyan 
kötelezettséget is vállalt a testület,  ami nem szerepel a költségvetésben, annak ellenére, hogy 
fedezettel nem terhelt tartalék nincs a költségvetésbe tervezve. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Amíg nem kap a képviselı-testület ezzel kapcsolatban elıterjesztést, addig nem tud dönteni.  
 
Kis József polgármester: 
Az elhangzott vélemények alapján az állapítható meg, hogy a képviselı-testület nem kíván 
azzal foglalkozni, hogy az óvodában esetleges csoportösszevonásokat, illetve nyitvatartási idı 
módosítást alkalmazzon, mert ez a költségvetésünkben nem jelentene olyan sok megtakarítást. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Az a kérése, hogy ha nem panaszkodott az óvoda konyhai dolgozója, akkor ilyen dolgok ne 
kerüljenek a képviselı-testület elé, az intézmény vezetıje és a jegyzı asszony üljön le és 
beszélje meg. 
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Dr. Zimonyi Károlyné a Gólyafészek Óvoda vezetıje: 
146 gyerek került beíratásra az óvodába. Szeptember 1-tıl 125 gyerekkel indulnak és 
folyamatosan fog feltöltıdni. 
 
 
Kis József polgármester: 
Az elmúlt ülésen tájékoztatta a képviselı-testületet arról, hogy a rászorult családok részére 
liszt kiosztására lesz lehetıség. Ez az akció május 3.-án indult el és idıközben már le is zárult, 
de azt ígérték, hogy július közepén ismét indítanak ilyen akciót és akkor a községünk is 
részesülni fog a lisztbıl. 
 
A Gombai Polgárır Egyesülettel megkötendı együttmőködési megállapodást a képviselık 
írásban kézhez kapták, Lehota Vilmos képviselı által tett kiegészítéssel együtt. 
 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Szeretné ha a az együttmőködési megállapodásba az is belekerülne, hogy a polgárırség 
részére biztosított helyiség felmondásáról az önkormányzatnak mennyi idıvel elıbb kell 
értesíteni az egyesületet. 
 
 
Kis József polgármester: 
Bele kell írni egy pontba, hogy az önkormányzat vállalja, hogy a polgárırség részére 
biztosított helyiséggel kapcsolatos esetleges változtatás esetén minimum 60 nappal írásos 
értesítést küld az egyesület részére. 
 
Tasi Péter képviselı: 
A bevezetıbe a zárójelek elé nem kell vesszı. Az elsı mondatból úgy tőnik ki, mintha most 
alakult volna meg az egyesület. Véleménye szerint úgy kell beleírni, hogy a községben 
mőködı Polgárır Egyesület. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl javasolja egy pontba belefoglalni azt is, hogy a polgárırség vállalja, hogy 
évente egy alkalommal beszámol a képviselı-testületnek az elızı évi mőködésérıl, 
tapasztalatairól. 
 
Kis József polgármester: 
Aki ezen változtatási javaslatokkal együtt egyetért a Polgárır Egyesülettel megkötendı 
együttmőködési megállapodással és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt annak 
aláírására, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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71/2006. /VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a  
        Gombai Polgárır Egyesülettel megkötésre kerülı  
        Együttmőködési megállapodásban foglaltakkal – az  
        ülésen elhangzott kiegészítésekkel – egyetért. 
        felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt az  
        együttmőködési megállapodás aláírására. 
 
        Határidı:   2006. június 29. 
        Felelıs:     polgármester, 
    körjegyzı  
 
 
Kis József polgármester: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy egy több aláírással ellátott lakossági megkeresés 
érkezett az alkalmi utcai árusokkal kapcsolatban. A beadvány fénymásolatát valamennyi 
képviselı megkapta. A beadványt aláírók az árusítás jelenlegi helyét kifogásolják, 
véleményük szerint balesetveszélyes. Kérik a képviselı-testületet, hogy jelöljön ki másik 
árusításra alkalmas területet. A maga részérıl a lakossági megkereséssel egyetért, miután 
azonban a lakosság igényli az ilyen jellegő árusítást, így azt teljes mértékben megszüntetni 
nem lehet. Ezen kívül azt is kifogásolják, hogy az elmenetelüket követıen szemetet hagynak 
maguk után a területen. 
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
Véleménye szerint nem a földön, hanem asztalon kellene az áruikat tartani az árusoknak. 
A maga részérıl nem is tartaná feltétlenül szükségesnek a községben az ilyen fajta árusítást. 
 
Révész György képviselı: 
Megfontolandó a beadványban írt azon megjegyzés, hogy a drága pénzen épített parkolót 
elfoglalják az árusok. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A júliusi ülésre több mindent is összeírt felvetésként, ebben az alkalmi árusítás után fizetendı 
bérleti díj összege is benne szerepel.  
Amikor megállapításra került a bérleti díj összege, akkor azt az alkalmi árusok túl magasnak 
tartották, ezt követıen csökkentésre került. Véleménye szerint a mostani bérleti díj összege 
viszont alacsony. 
 
 Révész György képviselı: 
Az esztétikai érzékét sérti ez az állapot. Úgy gondolja, hogy ez nem az a kategória, amit 
áremeléssel meg lehet oldani, itt radikális lépéseket kell tenni. Amennyiben az árusítási nap 
végeztével tılük eredı szemét marad a területen, akkor a következı alkalommal ne kapjanak 
engedélyt a kirakodásra. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
El kell dönteni, hogy akarjuk-e az ilyen jellegő árusítást, illetve tudunk-e erre alkalmas helyet 
találni. Megfelelne-e e célra a beadványban javasolt Községháza elıtti közterület. Azt is el 
kell dönteni, hogy hozzányúljunk-e a megállapított bérleti díjhoz. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A búcsú helyérıl azért kezdtünk el gondolkodni, mert kaptunk egy hasonló kaliberő lakossági 
levelet. A búcsú egyszer van csak egy évben, az árusok viszont többször jönnek, egy héten 
háromszor, így megérti azokat, akik a levelet aláírták. 
 
Révész György képviselı: 
Olyan döntést nem lehet hozni, hogy kinek engedélyezzük és kinek nem az árusítást, így csak 
azt lehet eldönteni, hogy engedélyezzük-e vagy sem. 
Azt is tisztázni kellene, hogy ennek betiltásával milyen összegő bevételtıl esne el az 
önkormányzat. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Pontos összeget nem tud mondani, de kb. 250.000.-Ft körül van az éves bevételünk az ilyen 
irányú területbérletbıl? 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Osztja Révész György képviselı véleményét. Véleménye szerint szabályozzuk be az árusokat 
normális keretek közé és adjunk részükre határidıt, hogy betartják-e ezeket a szabályokat, 
vagy sem. 
 
 Szegedi Csaba képviselı: 
A tavalyi évben m2 ár lett részükre meghatározva, ezt azonban soknak találták az árusok, nem 
fizették be, így a határozatunk nem lett betartva.  
Véleménye szerint úgy kell meghatározni a díjat, hogy az-az árus, aki asztalon árul, alkalmi 
díjat fizessen, aki viszont a földön, az-az igénybevett terület utáni m2 díjat. 
Véleménye szerint megfelelı hely lenne számukra a polgármesteri hivatal elıtt lévı utcai 
terület, mert ott vannak fák is, így árnyékos helyen lehetnének, illetve a hivatal területén lévı 
udvari illemhelyet is használni tudnák.  
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint elsıként döntsön a képviselı-testület arra vonatkozóan, hogy engedélyezi-
e a községközpontban az alkalmi árusítást. 
 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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72/2006. VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
       határozott, hogy a községközpontban / Rákóczi út –  
       Petıfi u. sarkán / az alkalmi árusok kirakodását nem 
       engedélyezi.   
 
       Határid ı:  2006. június 29. 
       Felelıs:      polgármester,  
     Körjegyzı 
 
Kis József polgármester: 
Most arra vonatkozóan kéri a képviselı-testület döntését, hogy más helyszínen engedélyezi-e 
a községben a kirakodó stílusú árusítást. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2006. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
      határozott, hogy a 72/2006. /VI.29./ sz. Ök.határozatban   
      megtiltott helyszín kivételével  a községben a kirakodó 

    jellegő alkalmi árusítást engedélyezi.   
  
      Határid ı: 2006.június 29. 
      Felelıs:     polgármester, 
             körjegyzı  
 
 
Kis József polgármester: 
Most viszont azt kellene eldöntenie a képviselı-testületnek, hogy mely helyszín lenne a 
legmegfelelıbb az alkalmi árusok kirakodására. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A maga részérıl javasolná a Fodrászüzlet melletti közterületet. 
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint ez a terület kicsi lenne e célra. Meg kell a helyszínen nézni, hogy 
megfelelı-e. 
Szünetet rendel el a nézzék meg a képviselık, hogy alkalmasnak tartják-e ezt a területet, ki 
tudnak-e az árusok úgy pakolni, hogy az ott lakókat a közlekedésben ne gátolják.  
 
/       szünet    / 
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Kis József polgármester: 
Erdélyi Zsolt képviselı kiment a helyszínre és megnézte a területet. Azt állapította meg, hogy 
nem felel meg e célra, mert az árusok gátolnák az ott lakók közlekedését. 
 
Az a javaslata, hogy a Községháza elıtt lévı közterületen a hársfák alatt, az Óvoda felé lévı 
részen kerüljön kijelölésre az alkalmi árusok árusítóhelye. 
 
Tasi Péter képviselı: 
Feltételeket kell azonban szabni az árusoknak, hogy az árusítás befejezésével össze kell 
szedniük a szemetet. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselık döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2006. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
      határozott, hogy 2006. július 1-tıl kezdıdıen a kirakodó 
      jellegő alkalmi árusok árusításának helyszínéül  - a  
      község faluközpontjában -  a Községháza elıtt lévı közterületen,  

    a Gólyafészek Óvoda  felé esı részt jelöli ki.    
      Az alkalmi árusok az árusítást befejezıen kötelesek az általuk  

    keletkezett szemetet összeszedni. Ennek elmulasztása azt vonja 
    maga után, hogy a képviselı-testület a faluközpontban a kirakodó 
    jellegő árusítást meg fogja szüntetni.  
 
    Határid ı:  2006. június 29 
    Felelıs:      polgármester, 
                       Körjegyzı  

 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Községháza udvarán lévı udvari WC.-vel  mi a helyzet, hogyan áll a helyreállítása ? 
 
Kis József polgármester: 
Megmondja ıszintén, hogy eddig nem foglalkozott még vele, de a helyreállításhoz pénzt kell 
hozzárendelni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Akkor rendeljen hozzá pénzt a képviselı-testület. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a Községháza udvarán lévı kinti WC. tetıszerkezetének  
helyreállítására vonatkozóan. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2006. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
      határozott, hogy a Községháza épülete melletti udvari 
      illemhely tetıszerkezete  a lehetı legrövidebb idın belül  
                            kerüljön elkészíttetésre.   
 
      Határidı:   2006. június 29. 
      Felelıs:     polgármester  
 
Kis József polgármester: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a Kossuth tér 2.sz. alatti  üzlethelyiségünk ismét 
szabaddá vált, mivel a bérlı felmondta a bérletet. 
Az üzlet bérelésére vonatkozóan már érkezett is be újabb kérelem. A kérelmezı Pataky 
Lászlóné Gomba, Iskola u. 61. szám alatti lakos. Kérelmezı azonos céllal kéri a bérbeadást, İ 
is zöldség-gyümölcs üzletet szeretne itt nyitni. 
Az elızı bérlı 15.000.-Ft/hó összegő bérleti díjat fizetett az önkormányzatnak az 
üzlethelyiségért. 
A maga részérıl javasolja a bérbeadást az elızı bérlı által fizetett bérleti díjjal. 
Kéri erre vonatkozóan a képviselı-testület döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2006. /VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       az önkormányzat tulajdonát képezı Gomba, Kossuth tér 2. 
       sz. alatti helyiség bérlıjéül 2006. július 15-tıl kezdıdıen 
                            Pataky Lászlóné Gomba, Iskola u.61. szám alatti lakost  
                            k i j e l ö l i.   
      A helyiség bérleti díját bruttó 15.000.-Ft/hó összegben határozza  
      meg.    
 
         Határidı:  2006. június 29. 
      Felelıs:     körjegyzı 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az elmúlt ülésen döntött a képviselı-testület a Rózsa u. 10. sz. alatti önkormányzati lakás 
felújításával kapcsolatban. A képviselı-testület döntése úgy szól, hogy a bérlı végeztesse el 
saját költségén a szükséges felújításokat és annak összegét részére az önkormányzat 
bérbeszámításként fogja eszközölni.  
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Írásban értesítettük Surmanné Nagy Krisztina védınıt a testület döntésérıl, aki az alábbi 
válaszlevelet küldte: 
„ Elfogadva a képviselı-testület javaslatát, vállalom a Rózsa u. 10. szám alatti szolgálati lakás 
renoválási munkálatainak elvégeztetését, amennyiben a felmerülı költségek bérbeszámításba 
kerülnek. 
 
Kérem a hozzájárulást, hogy 2006. június 1-tıl esedékes lakbér megfizetése helyett, annak 
értékében javíttatási és anyag számlákat adhassak be. 
 
Gomba, 2006. 06. 18. 
 
     Tisztelettel:   Surmanné Nagy Krisztina s.k. „ 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A képviselı-testület kapjon majd tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy összesen mennyibe 
került a felújítás. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a felsıfarkasdi üzlethelyiséget is visszaadta a bérlı. 
Erre a helyiségre is jelentkezett azonban már új bérlı, mégpedig Pap István Gomba, 
Felsıfarkasd 51 szám alatti lakos, aki szintén élelmiszer üzletként szeretné hasznosítani.  
A helyiség bérleti díja bruttó 13.200.-Ft volt.  Javasolja a képviselı-testületnek, hogy adja 
bérbe a helyiséget Pap István részére. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2006. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
       Gomba, Felsıfarkasdon lévı önkormányzati helyiséget 
                             2006. július 1. napjával a MÉRFÖLD-TRANSZ Kft. 
                             / képviselıje:  Pap István Gomba,Felsıfarkasd 51./ 
        részére  b é r b e  adja. 
       A helyiség bérleti díját bruttó 13.200.-Ft/hó összegben 
       határozza meg. 
 
        Határidı:  2006. június 29. 
        Felelıs:     körjegyzı 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Kis József Gomba, Jókai u. 2/a. szám alatti lakos 
nyújtott be kérelmet tulajdonostársával Kis Géza Monor, Batthyány u. 22. szám alatti lakossal  
a gombai 03/34  hrsz.-ú, 2. ha. 5094 m2 területő külterületi szántó mővelési ágú ingatlan 
településszerkezeti tervben történı  tanyás beépítéső átsorolásának engedélyezésére.  
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A településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos költségeket az A.D.U. Építész Iroda Kft. 
felé, valamint az átsorolással kapcsolatos földhivatali költségeket vállalják. 
 
Bokros Imre érdeklıdı állampolgár: 
A lakóháza mögött lévı szántó a településrendezési tervben közparkká van átminısítve. Kéri 
ennek a kijavítását.  
 
Tasi Péter képviselı: 
A tervben valóban így szerepel, ezért ki kell javítani. 
 
Kis József polgármester: 
Ha tényleg így szerepeltette az A.D.U. Építész Iroda a településrendezési tervben ezt a 
területet, akkor ingyen ki kell javítaniuk, mert tévedés történt a részükrıl. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Kéri a képviselı-testület döntését Kis József kérelmével kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2006. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       hozzájárulását adja, hogy a gombai 03/43  hrsz.-ú, 
       2.ha. 5094 m2 területő, szántó mővelési ágú ingatlan 
                             a Településszerkezeti tervben  tanyás beépítéső övezetbe 
                             kerüljön átsorolásra.    
        A településszerkezeti tervben történı módosítás, valamint 
       az átsorolással kapcsolatos költségek az ingatlan  
       tulajdonosait terhelik. 
 
       Határidı:  2006. június 29. 
       Felelıs:    Körjegyzı  
  
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az áprilisi ülésén foglalkozott a képviselı-testület az elsı lakásépítési vásárlási 
támogatásokkal. Az áprilisi ülésre egy kérelem sem érkezett be, így a költségvetésben e célra 
betervezett összegre vonatkozóan olyan döntést hozott a testület, hogy az kerüljön 
áthelyezésre az általános tartalékba. 
Az áprilisi ülés óta érkezett azonban négy kérelem lakásfelújítási támogatásra. Kérdése, hogy 
foglalkozik-e ezekkel a kérelmekkel a képviselı-testület, miután a benyújtási határidı a 
rendeletünk értelmében minden év március 31., így a  határidı már lejárt. 
Az alábbi személyek nyújtottak be kamatmentes kölcsön kérelmet: 
Özv. Zsigri Józsefné Gomba, Dózsa Gy. u. 22 szám alatti lakos, Papné Szabó Katalin Gomba, 
Dózsa Gy. u.11. szám alatti lakos, Serfızı Róbertné Gomba, Kölcsey u. 26. szám alatti lakos, 
valamint Ordasi Györgyné Gomba, Nefelejcs u. 17. szám alatti lakos. 
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A Szociális és Gyámügyi Bizottság is megtárgyalta a kérelmeket, felkéri Fodor Bélát a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság álláspontjáról. 
 
Fodor Béla képviselı, a Szociális és Gyámügyi Bizottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta a kérelmeket és azon megállapítást tette, hogy a kérelmekben foglalt 
felújítások költsége olyan magas, hogy ahhoz az önkormányzat által nyújtandó, 
rendeletünkben meghatározott összegő támogatás nem jelentene megfelelı segítséget, mivel a 
kérelmezık anyagi helyzetét ismerve, azt önerıbıl kiegészíteni nem tudnák, ezáltal nem 
valósulhatna meg a kérelemben foglalt cél. 
A négy kérelem közül azonban egyet támogatna a maga részérıl, mégpedig Ordasi Györgyné 
Gomba, Nefelejcs u. 17. szám alatti lakos kérelmét. Kérelmezı mozgáskorlátozottá vált, így 
szükséges a közlekedéséhez a lakásban, illetve a fürdıszobában átalakítások elvégzése. Ez az 
átalakítás nem kerülne olyan magas összegbe, hogy az önkormányzat által adandó 100.000.-Ft 
kamatmentes kölcsönt ne tudná még esetlegesen önerıbıl kiegészíteni. 
A kérelmezı mozgáskorlátozottsága miatt javasolja a képviselı-testületnek, hogy tegyen 
kivételt ebben az egy esetben és nyújtson Ordasi Györgyné részére kamatmentes kölcsönt.     
Javasolja továbbá, hogy Ordasi Györgyné részére oly módon nyújtson kamatmentes kölcsönt 
az önkormányzat, hogy a 100.000.-Ft-nak csak a felét kelljen visszafizetnie, a másik felét 
kapja meg vissza nem térítendı támogatásként. Ezt a bizottság is támogatta.  
Azért javasolja ezt a kedvezményt, mert kaptak már az önkormányzattól a betegségük miatt 
más személyek is vissza nem térítendı támogatást.  
 
Kis József polgármester: 
A többi kérelem vonatkozásában a maga részérıl azt javasolná, hogy a kérelmezıkkel 
közöljük, hogy kezdjék el önerıbıl a szükséges felújításokat és ha már csak annyi összeg 
hiányzik részükre, amennyit a rendeletünk értelmében kaphatnának kamatmentes 
kölcsönként, akkor nyújtsák be ismét a kérelmüket a képviselı-testülethez. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl támogatja Ordasi Györgyné kamatmentes kölcsönét. A  javasolt 
kedvezményrıl pedig véleménye szerint külön döntsön a testület. 
 
Révész György képviselı: 
Szerinte megnyugtató a polgármester úr javaslata, hogy most ne adjunk kamatmentes kölcsönt 
a kérelmezıknek, csak akkor ha már csak annyi összeg hiányzik a teljes felújításhoz, 
amennyit a rendeletünk értelmében kaphatnak. Akkor adják be újra a kérelmüket.   
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését. Elhangzott egy javaslat arra vonatkozóan, hogy Ordasi 
Györgyné vonatkozásában  – mozgáskorlátozottságára tekintettel – tekintsen el a képviselı-
testület a rendeletünkben meghatározott benyújtási határidıtıl és részesítse 100.000.-Ft 
összegő kamatmentes kölcsönben. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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79/2006. /VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       Ordasi Györgyné Gomba, Nefelejcs u. 17. szám alatti 
       lakos részére – mozgáskorlátozottságára tekintettel –  
       kivételes méltányosságból 100.000.-Ft összegő kamatmentes 
                             kölcsönt biztosít a lakásában szükséges átalakítási munkálatok 
       elvégzéséhez. 
   
                            Határidı:  2006. június 29. 
      Felelıs:    polgármester, körjegyzı 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését özv. Zsigri Józsefné Gomba, Dózsa Gy. u. 22. szám alatti 
lakos kérelmével kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

80/2006. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       Özv. Zsigri Józsefné Gomba, Dózsa Gy. u. 22. szám 
       alatti lakos lakásfelújításra benyújtott kamatmentes 
       kölcsön kérelmét   e l u t a s í t j a . 
 
       A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jogszabály- 
       sértés esetén a kézhezvételt követı 30 napon belül a  
                             Pest Megyei Bírósághoz címzett, de  a polgármesteri  
                             hivatalnál benyújtandó keresettel lehet élni. 
 

 
I n d o k o l á s  

 
      Özv. Zsigri Józsefné Gomba, Dózsa Gy. u. 22. szám alatti 
      lakos lakásfelújítás céljára nyújtott be kamatmentes kölcsön 
      kérelmet a képviselı-testülethez.  
      Az elsı saját tulajdonú lakáshoz jutók támogatásáról szóló  
                           7/2004. /VI.10./ sz. Ök. rendelet 3.§. /1/ bekezdése alapján 
      a támogatási kérelem benyújtásának határideje minden év  
     március 31. Az ezen idıpontig beérkezett kérelmeket minden évben 
                           az  áprilisi ülésen tárgyalja meg a képviselı-testület.  
     Özv.Zsigri Józsefné a benyújtási határidı  leteltét követıen, 

   2006. június 14.-én nyújtotta be a kérelmét. 
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   A döntésénél  azt is figyelembe vette a képviselı-testület, hogy  

     a kérelemhez becsatolt költségbecslést figyelembe véve a lakásfelújítás 
     költségéhez nyújtható önkormányzati  támogatás nem jelentene 
     megfelelı segítséget kérelmezı részére, mert a jövedelmi helyzetére 
     tekintettel nem tudná azt önerıbıl kiegészíteni, ezáltal 
     nem valósulhatna meg az a cél, amelyre a támogatást kéri.  

   Ezen indokok alapján a képviselı-testület a kérelmet elutasította.     
    
   Határidı:    2006. június 29. 

     Felelıs:       körjegyzı      
    

Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését Papné Szabó Katalin Gomba, Dózsa Gy. u. 11.szám alatti 
lakos kérelmével kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2006. / VI. 29./ sz.Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       Papné Szabó Katalin Gomba, Dózsa Gy. u. 11. szám 
       alatti lakos lakásfelújításra benyújtott kamatmentes 
       kölcsön kérelmét   e l u t a s í t j a . 
 
       A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jogszabály- 
       sértés esetén a kézhezvételt követı 30 napon belül a  
                            Pest Megyei Bírósághoz címzett, de  a  polgármesteri hivatalnál  
                            benyújtandó keresettel lehet élni. 
 

I n d o k o l á s  
      Papné Szabó Katalin Gomba, Dózsa Gy. u. 11.  szám alatti 
      lakos lakásfelújítás céljára nyújtott be kamatmentes kölcsön 
      kérelmet a képviselı-testülethez.  
      Az elsı saját tulajdonú lakáshoz jutók támogatásáról szóló  
                           7/2004. /VI.10./ sz. Ök. rendelet 3.§. /1/ bekezdése alapján 
      a támogatási kérelem benyújtásának határideje minden év  
     március 31. Az ezen idıpontig beérkezett kérelmeket minden évben 
                           az  áprilisi ülésen tárgyalja meg a képviselı-testület.  
     Papné Szabó Katalin  a benyújtási határidı  leteltét követıen, 

   2006. június  28.-án nyújtotta be a kérelmét. 
     A döntésénél  azt is figyelembe vette a képviselı-testület, hogy  
     a kérelemhez becsatolt költségbecslést figyelembe véve a lakásfelújítás 
     költségéhez nyújtható önkormányzati  támogatás nem jelentene 
     megfelelı segítséget kérelmezı részére, mert a jövedelmi helyzetére 
     tekintettel nem tudná azt önerıbıl kiegészíteni, ezáltal 
     nem valósulhatna meg az a cél, amelyre a támogatást kéri.  

   Ezen indokok alapján a képviselı-testület a kérelmet elutasította.     
   Határidı:    2006. június 29.               Felelıs:       körjegyzı     
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Kis József polgármester: 
Serfızı Róbertné Gomba, Kölcsey u. 26. szám alatti lakos kérelmével kapcsolatban kéri a 
képviselı-testület döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2006. /VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
      Serfızı Róbertné Gomba, Kölcsey u. 26. szám 
      alatti lakos lakásfelújításra benyújtott kamatmentes 
      kölcsön kérelmét   e l u t a s í t j a . 
 
      A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jogszabály- 

                sértés esetén a kézhezvételt követı 30 napon belül a  Pest Megyei                 
                Bírósághoz címzett, de  a polgármesteri hivatalnál benyújtandó  
                keresettel lehet élni. 

 
I n d o k o l á s  

 
      Serfızı Róbertné Gomba, Kölcsey u. 26.   szám alatti 
      lakos lakásfelújítás céljára nyújtott be kamatmentes kölcsön 
      kérelmet a képviselı-testülethez.  
      Az elsı saját tulajdonú lakáshoz jutók támogatásáról szóló  
                           7/2004. /VI.10./ sz. Ök. rendelet 3.§. /1/ bekezdése alapján 
      a támogatási kérelem benyújtásának határideje minden év  
     március 31. Az ezen idıpontig beérkezett kérelmeket minden évben 
                           az  áprilisi ülésen tárgyalja meg a képviselı-testület.  
     Serfızı Róbertné  a benyújtási határidı  leteltét követıen, 

   2006. június 19.-én nyújtotta be a kérelmét. 
     A döntésénél  azt is figyelembe vette a képviselı-testület, hogy  
     a kérelemhez becsatolt költségbecslést figyelembe véve a lakásfelújítás 
     költségéhez nyújtható önkormányzati  támogatás nem jelentene 
     megfelelı segítséget kérelmezı részére, mert a jövedelmi helyzetére 
     tekintettel nem tudná azt önerıbıl kiegészíteni, ezáltal 
     nem valósulhatna meg az a cél, amelyre a támogatást kéri.  

   Ezen indokok alapján a képviselı-testület a kérelmet elutasította.     
   Határidı:    2006. június 29. 

     Felelıs:       körjegyzı      
 Kis József polgármester: 
Elhangzott egy javaslat Fodor Béla képviselı, a Szociális és Gyámügyi Bizottság elnöke 
részérıl, hogy Ordasi Györgyné Gomba, Nefelejcs u. 17. szám alatti lakos - akit a 
mozgáskorlátozottságára tekintettel különös méltányosságból 100.000.-Ft összegő 
kamatmentes kölcsönben részesített a képviselı-testület – a kölcsön összegének csak a felét, 
azaz 50.000.-Ft-ot fizessen vissza az önkormányzatnak, a másik 50.000.-Ft-ot kapja meg 
vissza nem térítendı támogatásként. 
Ezzel kapcsolatban kéri a képviselı-testület véleményét, javaslatát. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Nehéz lenne neki így döntenie, mert az önkormányzat a nagyon nehéz anyagi helyzetben élı 
rászorulók részére sem tud ilyen összegő átmeneti segélyt biztosítani. Sok esetben azért utasít 
el a Szociális és Gyámügyi Bizottság kérelmeket, mert pár forinttal túllépi a kérelmezı család 
jövedelme a jogszabályokban meghatározott összeget. Ordasi Györgyné családjában nem 
mondható alacsonynak az egy fıre jutó havi jövedelem, ezért a maga részérıl nem javasolja 
az 50.000.- Ft összegő vissza nem térítendı kedvezmény megadását. 
 
Bokros Imre érdeklıdı állampolgár: 
Meg kellene kérdezni a családot, hogy a Mozgáskorlátozottak Országos Egyesületétıl kértek-
e már valamilyen támogatást. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Milyen jogcímen adná meg a képviselı-testület a kedvezményt, mert a rendeletben 
meghatározott jogcím nem arra szól, hogy vissza nem térítendı támogatás. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Ordasi Györgyné kamatmentes kölcsönt kér az önkormányzattól, ezért véleménye szerint 
maradjunk ennél. Ezt a segítséget várta a képviselı-testülettıl, ezt pedig meg is adtuk részére. 
 
Kis József polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért azzal, hogy Ordasi Györgyné a részére biztosított 100.000.-
Ft összegő kamatmentes kölcsönbıl csak 50.000.-Ft-ot fizessen vissza az önkormányzatnak, 
50.000.-Ft-ot pedig kapjon meg vissza nem térítendı támogatásként, az kézfenntartással 
szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, 5 
ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta: 
 

83/2006. /VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
       határozott, hogy Ordasi Györgyné Gomba,Nefelejcs u. 
       17. szám alatti lakost a kamatmentes kölcsön visszafizetésére  
       vonatkozóan nem részesíti kedvezményben, nem biztosít 
       részére 50 %- os vissza nem térítendı támogatást. 
 
                  Határidı:  2006. június 29. 
       Felelıs:     körjegyzı  
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A májusi ülésen hozott határozatot a képviselı-testület az építéshatósági feladatok ellátásával 
kapcsolatban. Idıközben azonban kiderült, hogy nem lehet önálló építéshatósági jogkört 
létrehozni, így vagy maradunk továbbra is Nyáregyházával társulásban, vagy pedig ha  
kilépünk a társulásból, akkor Monorhoz fogunk tartozni. 
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Tárgyaltunk Nyáregyházával és megbeszéltük, hogy 2 fı 4 órás építésügyi elıadó kerül 
alkalmazásra, az egyik fı Nyáregyházán látja el a feladatokat, Szınyi István pedig továbbra is 
Gomba, Bénye községekben, illetve Vasadon.  Marad tehát minden ugyanúgy, mint eddig az 
építéshatósági feladatok ellátását illetıen.  
Ezen indokok alapján kéri, hogy a képviselı-testület a május 25.-én hozott 61/2006. sz. 
határozatát vonja vissza. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

84/2006. /VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
       2006. május 25.-én megtartott ülésén hozott  
       61/2006. / V.25./ sz. határozatát   visszavonja. 
 
        Határidı:  2006. június 29. 
        Felelıs:     polgármester  
 
Kis József polgármester: 
A Civil Ház névtáblája elkészült, behozta megmutatni a képviselıknek. A táblát készítı 
gépész elnézést kér, hogy nem kiskapitálisú betővel készítette el, de úgy ítélte meg, hogy 
ezzel a betővel és a betétes megoldással esztétikusabb a névtábla. Ha a képviselı-testület ezt a 
formátumot választja, akkor így készítik el, ha ez nem megfelelı, akkor festett betővel. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Annak ellenére, hogy neki tetszik ez a tábla, azt mondja, hogy szerinte meg kellene vásárolni 
a névtáblák elkészítéséhez szükséges falapokat és Ötvös István gombai lakossal 
megcsináltatni, aki bele tudná vésni az intézmények nevét. 
Meg kell kérdezni Ötvös Istvánt, hogy vállalja-e ezeknek a névtábláknak az elkészítését és ha 
igent mond, akkor adjuk vissza a Civil Ház táblát a készítınek. 
 
Révész György képviselı: 
Az igaz, hogy nem kértünk betétes megoldást és kiskapitális betővel kértük, így lesz mire 
hivatkoznunk, ha visszaadjuk a táblát. İ azonban megvárná a visszaadással, hogy Ötvös 
István mennyiért csinálná meg a táblákat és hogy hogyan csinálja.  
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben úgy dönt a képviselı-testület, hogy ez a tábla nem megfelelı, adjuk vissza a 
készítınek és keressük meg Ötvös István Gomba, Bajcsy-Zs.u. lakost a táblák elkészítését 
illetıen, akkor İ ezt fogja végrehajtani. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
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85/2006. /VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
       határozott, hogy a  Civil Szervezetek Háza, Faluház, 
       Gyógyszertár, Egészségház, Melegítı-konyha és a Fodrász 
       üzlet helyiség névtábláinak elkészítésével kapcsolatban 
       kerüljön megkeresésre Ötvös István Gomba, Bajcsy-Zs.u. 
       lakos. 
 
       Határidı:  2006. június 29. 
       Felelıs:     polgármester 
 
Fodor Béla képviselı: 
A községben a villanyvezetékeket benıtték a fák, készített is képeket errıl. Érdeklıdött az 
ÉMÁSZ Rt.-nél, hogy mit lehetne ezzel kapcsolatban tenni. Azt mondták, hogy mindenki 
vágja le a saját fáját. Egyeztetett egy úriemberrel, aki azt mondta, hogy az ÉMÁSZ partner 
ebben, kijönnek és kikapcsolják az áramot arra az idıre, amíg a fák levágása megtörténik. Egy 
másik úr azt javasolta, hogy írjunk a gyöngyösi ÉMÁSZ-nak, hogy van egy ilyen jellegő 
problémánk és segítsenek a megoldásában, mert elképzelhetı, hogy meg fogják oldani.  
İ elvállalja, hogy felméri a községben, hogy hol vannak a vezetékekbe benyúló ágak, hol 
szükséges a gallyazás, illetve kivágás. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Hat évvel ezelıtt 400.000.-Ft-ot fizettünk ki az ÉMÁSZ által javasolt cégnek erre a munkára. 
Javasolja, hogy a lista elkészülte után elıször próbáljuk meg az ÉMÁSZ-on keresztül 
megoldani ezt a problémát, ha viszont ez nem sikerül, akkor meg kell kérdezni Kiss Tibort, 
hogy İ mennyiért vállalná el ezt a munkát. Lehetne pályázatot is kiírni ezzel kapcsolatban, 
hogy ki és mennyiért vállalná el. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

86/2006. /VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
       határozott, hogy a község elektromos hálózatába benyúló 
       fák gallyazását, illetve kivágását illetıen kerüljön meg- 
       keresésre az ÉMÁSZ Rt., hogy nyújtson segítséget  
       a megoldásában. 
       Kerüljön azonban árajánlat bekérésre a Ki.Ti Bt-tıl is a 
       munka elvégzését illetıen. 
       A munkálatok elvégzéséhez szükséges lista elkészítésével 
       Fodor Béla képviselıt bízza meg. 
       Határidı:   2006. június 29.             
                            Felelıs: polgármester, 
                    Fodor Béla képviselı. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
A közterületeink kaszálásával el vannak maradva a munkásaink, a malomi kanyarnál is már 
nagy a gaz, nem lehet jól belátni az utat. 
Eldöntötte a képviselı-testület, hogy a búcsú ne a Vár utca végén kerüljön megtartásra, de 
azért mindenképpen kellene oda küldeni embereket, hogy lekaszálják a területet annak 
érdekében, hogy a tábla látható legyen. 
Szeretné az I. félévi képviselıi és bizottsági  tiszteletdíját felajánlani a Gombai Polgári Kör 
részére. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

87/2006. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
      a Gombai Polgári Kör Egyesület részére  191.952.-Ft 
                            összegő támogatást nyújt. 
 
      Határidı:  2006. június 29. 
      Felelıs:     polgármester, 
             Körjegyzı 
 
 
Tasi Péter képviselı: 
A Dózsa György utca elején lévı útfelbontást a KÖVÁL Rt. még mindig nem állította helyre. 
 
Kis József polgármester: 
Július elején fognak jönni és a Szıke Ferenc utcában lévı javításokkal együtt ezt is elvégzik.  
 
Tasi Péter képviselı: 
A millenniumi emlékmőnél a kandelláber nem világít és  a Gyógyszertár elıtt nincs 
közvilágítás. A szurdikon is belenıtték  a fák a közvilágítási lámpákat. A Patay kastély 
udvarán is még mindig ég a lámpa. Kérdése, hogy a gesztenyefák permetezése megtörtént-e ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Megrendeltük a gesztenyefák permetezését is.  
 
Tasi Péter képviselı: 
Fel kell szólítani Bajkai Istvánt, hogy a Patay kastély elıtt tartsa rendbe a járdát, mert még 
most is tele van falevéllel, amit már a gaz is benıtt. 
Véleménye szerint a Dankó Pista utcában, ahol lemegy az út a Szemere Hubába, lehetne erre 
a partrészre vis maior pályázatot benyújtani. 
 
Kis József polgármester:    
Erre a részre lehet pályázatot benyújtani, csak az önrészt kell hozzárendelni. 
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Tasi Péter képviselı: 
Az iskolától ellopott Fáy szobor pótlásáról gondoskodni kell. Arra gondolt, hogy meg lehetne 
keresni  az OTP-t, a Magyar Tudományos Akadémiát és a Nemzeti Színházat, hogy a szobor 
pótlásához nyújtsanak anyagi támogatást az önkormányzatnak. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az Arany János utcában a tetején és a közepén elmosta a víz az utat, így az autók az árokba 
mennek bele. Az Arany János utca 14. szám elıtt megsüllyedt az aszfalt és ezáltal az autók 
fennakadhatnak az ott lévı csatorna fedélbe. 
Az a véleménye, hogy ne várjuk meg a júliusi ülést az út helyreállításával kapcsolatos 
döntéssel, mert a gépjármővek nem tudnak közlekedni a tönkrement úton, így az árokba 
mennek.  
Kérdése, hogy az útkátyúkkal akarunk-e valamit kezdeni, vagy pedig megvárjuk, amíg lesz 
pénzünk és szakaszosan csináljuk meg ? 
Végig kell járni az utcákat és felmérni az utak állapotát. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A céljellegő decentralizált pályázatnál van lehetıség  útépítési, felújítási támogatás 
elnyerésére. A pályázati kiírás szerint 70 %-os a támogatási arány és 30 % önrészt kell hozzá 
biztosítani. Ha biztosítani tudnánk a szükséges önrészt, akkor be lehetne nyújtani a pályázatot.  
Az a javaslata, hogy készíttessünk költségvetés néhány utcára. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Szıke Ferenc és az Akácfasor utcákkal valamit kezdeni kell, mert nagyon rossz állapotban 
vannak. 
  
Lehota Vilmos képviselı: 
Úgy gondolja, hogy amíg nem tudjuk felújíttatni az útjainkat, addig a jelenlegit meg kellene 
valahogy óvnunk. Javasolja, hogy betonnal kerüljenek a kátyúk betöltésre. 
 
Kis József polgármester: 
A Szıke Ferenc utca teljes felújítására vonatkozóan van egy árajánlat, ha úgy gondolja a 
képviselı-testület, akkor behozza.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Azt szeretné kérdezni, hogy a község lakossága felé milyen egységes álláspontot 
képviseljünk. Kátyúzni fogjuk az útjainkat vagy pedig utcánként teljes felújítást végzünk 
majd ahogyan  a pénzügyi lehetıségünk megengedi. 
 
Kis József polgármester: 
Az ideiglenes megoldás mellett tettük le a tavalyi évben is a voksot, mert sajnos a jó 
megoldásra nincs pénz. Azt is tudomásul kell venni azonban, hogy a lakosság szemében az 
ideiglenes megoldás csak pénzkidobást jelent. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy létezik-e olyan jó megoldás, ami nem 5.000.000.-Ft-ba kerül, de a Szıke 
Ferenc utca, Akácfasor utca, és a többi  utcában a nagyobb kátyúkat el tudjuk tüntetni.  
Vagy pedig az 5.000.000.-Ft-ból kerüljön felújításra a Szıke Ferenc utca és ha nyerünk a 
pályázaton, akkor jut pénz a többi utcák kátyúzására is. 
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Kis József polgármester: 
Amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy a Rózsa utcai ingatlanok értékesítésébıl 
származó bevétel 50 %-át az 5.000.000.-Ft-ot teljes útfelújításra akarja felhasználni, úgy ez az 
összeg elegendı lenne a Szıke Ferenc utca pályázati önerejére. 
Kéri a testület döntését, hogy benyújtsuk-e a pályázatot.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az Akácfasor utcán többen járnak, így véleménye szerint ezt kellene elsıként felújítani. 
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint a Szıke Ferenc utcánál ki lehetne spórolni az Akácfasor utca elejének 
felújítását. 
Lehota Vilmos képviselı: 
Már beszéltünk róla, hogy a kátyúkba betont kellene tenni, mert ez jobban bírja, mint az 
aszfalt. Meg kellene próbálni, hozatni kellene egy mixer betont és beleönteni a kátyúkba.  
Javasolja ezt a megoldást, de nem most, hanem majd ısszel, a Szıke Ferenc utca 
kivitelezıjével beszéljük majd ezt meg. 
A Szılı utca és a Bartók Béla utca sarkán is vagy egy kátyú. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a testület döntését arra vonatkozóan, hogy kerüljön pályázat benyújtásra a Szıke Ferenc 
utca teljes felújítási összegének nagyságrendjében. Kerüljön továbbá kidolgozásra az is, hogy 
az utak állapotának ideiglenes javításával kapcsolatban milyen termék bizonyulna a 
legolcsóbbnak.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Augusztusig kerüljön 3 árajánlat beszerzésre. 
 
Kis József polgármester: 
Ha várhatóan sikeres lesz a pályázatunk, akkor augusztusig három útfelújítási árajánlat 
kerüljön beszerzésre.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
  

88/2006. / VI.29./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
H a t á r o z a t  

                Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
      határozott, hogy a Szıke Ferenc utca teljes útfelújítási 
      összegére vonatkozóan kerüljön pályázat benyújtásra  
      céljellegő decentralizált támogatás elnyerésére.   
      Kerüljön azonban kidolgoztatásra költségbecslés arra 
      vonatkozóan is, hogy az útkátyúk  megszüntetése 

    érdekében milyen termék bizonyulna a legolcsóbbnak.  
    Amennyiben várható, hogy a benyújtott útfelújítási  
    pályázatunk sikeres lesz, úgy az augusztusi ülésre  
    kerüljön három árajánlat beszerzése a munkálatok elvég- 
    zésére vonatkozóan.   

      Határidı:  2006. június 29.          Felelıs: polgármester  
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Szegedi Csaba képviselı: 
A Jókai utca – Kölcsey utca sarkán a közvilágítási lámpa nem üzemel. 
 
Kis József polgármester: 
Kért általános vizsgálatot az egész falura vonatkozóan a közvilágítást illetıen. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy sikerült-e már kapcsolatot kialakítanunk az ÉMÁSZ Rt.-vel. 
 
Kis József polgármester: 
Még nem tudtunk kapcsolatot  kialakítani. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az Interszer Kft. által elvégzett garanciális munkákkal kapcsolatban  kér egy jegyzıkönyvi 
másolatot. 
 
Kis József polgármester: 
A garanciális munkák elvégzésével kapcsolatban a hiányosságok jegyzıkönyvbe kerültek 
rögzítésre, a Faluházban Máté Józsefnéval közösen vettek részt a bejáráson, a Civil 
Szervezetek Házában pedig İ volt a Hajas úrral. A munkálatok elvégzésérıl még nem készült 
átadási jegyzıkönyv, mert június 30. a befejezési határidı. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A felmérési jegyzıkönyvbıl kér akkor egy másolati példányt. 
A Kis-szurdikon a járdalapokat helyre kell állítani. 
A díszoklevél és emlékplakett átadásával kapcsolatban mondja, hogy véleménye szerint sokan 
nem tudták, hogy a Gombai Napok alkalmával megtartott elıadás után kerül ez átadásra. A 
Gombai Napok programjairól kap egy tájékoztatást a lakosság, de az külön nem szerepel 
benne, hogy ilyen eseményre is sor fog kerülni. Véleménye szerint ezt is külön fel kellett 
volna tüntetni a szórólapon.  
A képviselı-testület úgy döntött,hogy a díszpolgári címet a március 15.-i rendezvényen adjuk 
át, a Gombáért emlékplakettet és díszoklevelet pedig a Gombai Napok alkalmával. A március 
15.-i ünnepségen többen részt vesznek,a Gomb Színpad elıadásán csak egy szőkebb réteg, így 
nagyobb figyelemfelhívásra lenne szükség az emlékplakett átadását illetıen.  
 
Kis József polgármester: 
Akkor módosítani kellene a rendeletünket, hogy ne a Gombai Napok alkalmával, hanem más 
egyéb eseményen kerüljön ez átadásra és szabadtéri rendezvény keretén belül. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl megmondja ıszintén, hogy a „Gombai Napok” megnevezést nem szeretné  
még egyszer látni,  ha nem tudunk gombai napokat, falunapot szervezni. Ha ez nem megy, 
akkor legyen Gomba Színpad, Grami, stb. Mitıl volt ez  Gombai Napok ? Ezen el kell 
gondolkodni. Büszkék lehetünk arra, hogy nekünk ilyen rendezvényeink is vannak, de akkor 
ne nevezzük ıket gombai napoknak. 
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Erdélyi Zsolt képviselı: 
Nem egyszerő megrendezni egy falunapot, errıl közvetlenül tudomása van. Úgy gondolja 
azonban,  hogy ezeken a rendezvényeken ott kell lenni, részt kell venni úgy a lakosságnak, 
mint a képviselıknek. Sokan voltak pld. a Gomb Színpad elıadásán olyan emberek, akiket 
még életében nem látott és lelkesen tapsoltak, gratuláltak az elıadáshoz. Akkor büszke volt 
arra, hogy gombai lakos. Próbálkoztunk már virslis, sörsátoros falunappal is, az sem jött be .  
Sajnos többször ütköznek a dolgok, amióta nem mőködik a kulturális bizottság.  
  
Szegedi Csaba képviselı: 
Sokat gondolkodott ezen, az elmúlt két testületi ülés óta, de röviden úgy tudná 
megfogalmazni, hogy zéró tolerancia. A következı ülésre próbálja magát kicsit összeszedni és 
ezt a zéró toleranciát fogja a jövıben képviselni. Mit ért ez alatt. 
Ha mőködik a testület és annak a döntéseit végrehajtják, elvégzik a feladatukat illetve ha a 
maguktól keletkezett problémákról beszámol részükre úgy a polgármester, mint az apparátus, 
akkor azt mondja, hogy ez teljesen természetes. Ha jól teljesítünk, együtt vagyunk, segítjük 
egymást, akkor ezt képviseli mindenki felé. 
Ha hiányosságok vannak, észrevételt tesznek a lakosok, vagy mi veszünk észre dolgokat, 
akkor ez nem személynek szól, hanem annak, hogy mőködjünk együtt jól és végezzük el a 
feladatokat. Ez eddig is így volt, tudja ezt a polgármester is és jegyzı asszony is. Nem tudja 
elfogadni azt, hiszen nem azért választották meg képviselınek, hogy miután  már csak pár 
hónapig lesz a székében a  polgármester ezért így kell hozzáállni a feladatokhoz. Ugyanígy az 
új polgármestertıl sem tudja majd elfogadni azt, hogy még csak most került ide. Azokat a 
dolgokat, amiket elénk hoz az élet, meg kell oldani. İ a maga részérıl ezt fogja képviselni. 
Egy újfajta hozzáállást fog a következı üléstıl képviselni és teljesen mindegy, hogy ki fog 
majd a polgármesteri székben ülni és kik lesznek a képviselık.  
 
Kis József polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 22,10 h-kor 
bezárta.  
 
 
 
G o m b a , 2006. július 12. 
 
 
 
 
     Kis   József                      Maczó  Jánosné 
               polgármester                         körjegyzı  
 
 
 
     Erdélyi Zsolt                   Lehota Vilmos 
      Jegyzıkönyv hitelesítık 
 

 
 
 



  
  
   
 
 
 
 
 
 


