
 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2006. július 27.-én 15 órai 
kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak: Kis  József     polgármester, 
   Tasi Kálmán     alpolgármester, 
   Fodor Béla, Lehota Vilmos, 
   Révész György, Szegedi Csaba, 
   Tóth Sándor, Dr. Zimonyi Károly  képviselık.  
 
   Maczó Jánosné    körjegyzı  
 
 
Bejelentéssel távol: Erdélyi Zsolt és Tasi Péter   képviselık 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
 
   Fehér Imréné     A Fáy András Általános 
        képviselıje. 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Maczó Jánosné körjegyzıt, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen 6 képviselı jelen van, így az határozatképes. 
Erdélyi Zsolt és Tasi Péter képviselık elızetes bejelentéssel vannak távol a mai ülésrıl. 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendek elfogadását az ülés anyagául. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N a p i r e n d  
 

T á r g y:        E l ı a d ó: 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói,  Polgármester, 
     kérdések, felvetések.      Alpolgármester, 
         Bizottságok elnökei, 
         Képviselık. 
 
2./ Fáy András Általános Iskola igazgatói állására beérkezett 
     pályázatok elbírálása.      Polgármester 
 
3./ Iskolai tankönyvtámogatás, iskolakezdési támogatás  
     nagyságrendjének és a biztosítás elveinek meghatározása. Körjegyzı 
 
4./ Helyi választási bizottság megválasztása.   Körjegyzı 
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5./ E g y é b    ügyek. 
 
/ Idıközben megérkezett az ülésre Szegedi Csaba képviselı, így a jelenlévı képviselık száma 
7-re változott / 
 
Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Fodor 
Béla és Tóth Sándor képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítésére Fodor Béla és Tóth Sándor 
képviselıket  elfogadta. 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések felvetések. 
 
Kis József polgármester: 
Javasolja, hogy a 2006. június 29.-én hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatón 
megtárgyalásával kezdjük e napirendet. 
A 67/2006. sz. határozatával a Gombai Református Egyházközség részére biztosította 
ingyenes a melegítı-konyha bérbevételét a képviselı testület, a július 10-14 közötti napközis 
gyermektábor idıszakára.  
A napközis tábor jól sikerült, felolvassa Ács Mihály református lelkész köszönı levelét a 
melegítı-konyha biztosításával kapcsolatban. 
 
A 68/2006. sz. határozatával a SAT-CONSULTING Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t jelölte ki 
a képviselı-testület vevıként a Gomba, Rózsa utcai ingatlanokra. A szerzıdés megkötésre 
került és a vevı a vételárat kifizetette. A testület döntésének megfelelıen a vételár összegének 
50 %-a tartalékon, lekötött betétben várja a felhasználást. 
 
A Gólyafészek Óvoda villamos energia ellátásának bıvítésével kapcsolatban elsıként 
Bardóczi Gábort kereste meg, aki ígéretet tett arra, hogy  az óvodai energia ellátás bıvítése,   
Illetve a gallyazási munkák elvégzése ügyében az árajánlatot meg fogja adni. A tegnapi napra 
jelentkezett be, hogy 10 órára hozza az árajánlatokat, de telefonált, hogy elromlott az autója és 
nem tud jönni. A mai napon viszont nem tudta telefonon elérni Bardóczi Gábort, mert délelıtt  
csak a hangpostája jelentkezett be, délután pedig azt jelezte, hogy mőszaki okok miatt nem 
kapcsolható.  
Megköszöni Fodor Béla képviselınek a gallyazási munkák elvégzéséhez elkészített 
kimutatást.  
A Ki.ti Bt-tıl is kért árajánlatot a gallyazási munkák elvégzésére. Kiss Tibor azt mondta, hogy 
nem nyújt be árajánlatot, mert leveles állapotban nem vállalja a fák kivágását, gallyazását. 
 
Révész György képviselı: 
A hirdetıtáblákon idırıl-idıre jelennek meg hirdetések fák kivágására, gallyazására, 
telefonszámmal ellátva.  Véleménye szerint ezeket is fel kellene hívni telefonon és kérni tılük 
árajánlatot, mert nem az ÉMÁSZ Rt. a  legolcsóbb.  
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a tegnapi napon Felsıfarkasdon a villanyvezetékekbe 
nyúló fák levágása megtörtént. 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Gombai Polgárır Egyesülettel a megállapodás 
aláírásra került.  
Az utcai árusokkal kapcsolatban mondja, hogy a testület döntésének megfelelıen a 
Községháza elıtti részen történik az árusítás és igyekeznek úgy kipakolni, hogy a gyalogos 
forgalmat ne akadályozzák.  
A Községháza melletti illemhely tetıszerkezetének felújítására augusztus 7.-ét követıen fog 
sor kerülni, mert jelenleg Szalma Péter szabadságon van. Amikor visszajön a szabadságról, 
akkor a többi fizikai dolgozóval összefogva az óvoda indulásához szükséges munkákat 
elvégzik, ezt követıen pedig el fogják készíteni az illemhely tetıszerkezetét. Úgy gondolja, 
hogy augusztus 20.-ra készen lesz a tetı. 
 
A Kossuth tér 2. szám alatti üzlethelyiség bérlıje azzal a kérelemmel fordult a képviselı-
testülethez, hogy engedélyezze számára, hogy az épület külsı szigetelését, valamint az eresz 
meghosszabbítását saját költségén elvégezhesse.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Kérdése, hogy nem lesz majd nagyon alacsony az ereszrész a meghosszabbítást követıen? 
 
Kis József polgármester: 
Meg fogjuk beszélni a bérlıvel, hogy megfelelı magasságban készítse el. 
Kéri a képviselı-testület döntését a munkálatok elvégzésének engedélyezését illetıen. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

89/2006. / VII . 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
    Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
    engedélyezi, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı 
    Gomba, Kossuth tér 2. szám alatti helyiség bérlıje  
    saját költségén az épület külsı szigetelését, illetve az 
    eresz meghosszabbítását elvégeztesse. 
 
    Határidı:  2006. július 27. 
    Felelıs:    Polgármester, 
          Körjegyzı 
 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy Felsıfarkasdon az élemiszer boltot az új bérlı megnyitotta, 
így az ottani lakosság alapvetı élelmiszerekkel történı ellátása ismét biztosított.  
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Az önkormányzati épületek névtábláinak elkészítésére vonatkozóan felvette a kapcsolatot 
Ötvös István gombai lakossal, aki úgy nyilatkozott, hogy anyaggal együtt 10.000.-Ft/db 
költségért tudná elvállalni a munkát, a gond viszont az, hogy nem számlaképes. 
 
Révész György képviselı: 
Az a javaslata, hogy olyan összegért vegyen anyagot, amennyibe a munkadíjjal együtt 
kerülnének a táblák és ezt nyújtsa be. 
 
Kis József polgármester: 
El kell viszont dönteni, hogy melyik épületekre készíttessünk névtáblát. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy mi lett a Civil Szervezetek Háza táblával ? 
 
Kis József polgármester: 
Még itt van a tábla, mert addig nem akarta visszaadni a készítınek, amíg nem tudta, hogy 
Ötvös István milyen árajánlatot fog adni, illetve hogyan dönt a testület. 
 
Révész György képviselı: 
Arról volt szó, hogy csak az önkormányzati intézményekre készíttettünk táblát. A 
Gyógyszertárat pedig nem mi üzemeltetjük.  
Véleménye szerint a melegítı-konyhára csak „Konyha” felirat kerüljön. 
 
Kis József polgármester: 
Az egészségháznál jelenleg olyan felirat van, hogy Orvosi Rendelı. 
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint csak Egészségház felirat kerüljön a táblára. 
 
Kis József polgármester: 
A következı intézmény a Faluház. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Faluháznál melyik oldalra kerüljön kihelyezésre a tábla ? 
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint a Petıfi u. felıli részre kerüljön elhelyezésre. 
 
Révész György képviselı: 
Az a javaslata, hogy az épület Rákóczi út felıli oldalára ki kellene tenni egy táblát, hogy 
„Faluház bejárat „ és egy nyíllal jelölni, hogy a Petıfi utcai részrıl lehet megközelíteni.  
 
Kis József polgármester: 
A Faluházra tehát 2 db. tábla kerüljön elkészítésre és az egyiken egy nyíl legyen. 
Kérdése, hogy a Községháza épületére készüljön-e új felirat? 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint ezen az épületen megfelelı a mostani felirat, nem javasol újat készíttetni. 



 
5 
 

Kis József polgármester: 
5 tábla van tehát eddig. Kérdése, hogy mi legyen a Zöldségbolt, Fodrász és Gyógyszertár 
épületekkel? 
 
Révész György képviselı: 
Arról volt szó, hogy azért készíttetünk névtáblákat, hogy ezzel különböztetjük meg a mi 
intézményeinket. A Fodrászüzletet, Zöldségboltot és a Gyógyszertárat pedig nem mi 
üzemeltetjük. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint meg kell kérdezni a bérlıket, hogy vállalják-e annak költségét, hogy új 
névtábla kerüljön az üzlethelyiségekre.  
 
Kis József polgármester: 
Miután önkormányzati épületekrıl van szó, így az a javaslata, hogy a költség 50 %-át 
fizetessük ki csak a bérlıkkel. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha vállalják az ár 50 %-át, akkor készüljön ezekre az épületekre is új névtábla. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Szerinte a Faluház névtábláját készíttessük el elsıként és meg kell mutatni a bérlıknek, hogy 
nem-e akarnak İk is ilyen névtáblát készíttetni az üzlethelyiségükre. 
 
Ha valaki a faluba érkezik, azt látja, hogy a Patay kastélyra ki van írva, hogy Mővelıdési Ház, 
fordított Z betővel. Le kellene vetetni a tulajdonossal a táblát, mert aki ide érkezik azt hiszi, 
hogy ilyen rossz állapotban van a mővelıdési házunk.  
 
Kis József polgármester: 
Fel fogja venni a kapcsolatot dr. Bajkai Istvánnal a tábla levételét illetıen. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy a gallyazási listában elkülönítve szerepelnek-e a magántulajdonok, illetve az 
önkormányzati közterületek ? 
 
Fodor Béla képviselı: 
Nem szerepelnek teljesen elkülönítve, de felírta, hogy melyik fa van magántulajdonon és 
melyik  önkormányzati területen. 
Nehéz azonban eldönteni abban az esetben, ha van az utcán pld.  meggyfa az ingatlan elıtt,  
azt az ott lakó személy ültette el, gondozza, permetezi, leszedi a gyümölcsét. A fa azonban 
közterületen van. Ebben az esetben kinek kell elvégeztetni a gallyazási munkát? 
Kevés olyan fa van, amely az ingatlanról nyúlik bele a villanyvezetékbe, többségében a 
közterületen lévı fák okoznak problémát. Van benne sok önkormányzati terület is.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A lakosságot nem lehet kötelezni arra, hogy a közterületen lévı fák gallyazásáról 
gondoskodjon. A lakosság gondozza az ingatlana elıtti közterületen lévı fákat, ha  



6 
 
gyümölcsfáról van szó, akkor leszedik a gyümölcsöt, de arra kötelezni, hogy a vezetékekbe 
nyúló ágak levágásáról gondoskodjon, nem lehet. Más a helyzet a magánterületen lévı fákkal.   
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint a közterületen lévı fák gallyazási munkáinak költsége az önkormányzatot 
terhelje, a magáningatlanokról kinyúló fák gallyazását viszont a tulajdonos fizesse meg. 
 
Kis József polgármester: 
Mi van akkor, ha az ingatlan tulajdonosa nem tudja kifizetni a gallyazási munka költségét, 
mert olyan nehéz anyagi helyzetben van, hogy erre nincs lehetısége. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ki kellene hogy fizesse az ingatlan tulajdonosa a költséget. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Megpróbálunk egyezséget kötni a munka elvégzése elıtt az ingatlan tulajdonosával azon fák 
gallyazási költségére, melyek magántulajdonon vannak és onnan nyúlnak ki. Közöljük velük 
azt az összeget, amelyet meg kellene fizetnie, és  ha nem hajlandó  kifizetni, akkor be fogjuk 
hajtani adók módjára.  
 
Fodor Béla képviselı: 
Az ingatlanokról kinyúló fák gallyazásának elvégzése a tulajdonos kötelessége, mert a 
vezetékbe nyúló ágakkal veszélyezteti az energia ellátást. Az İ dolguk lenne, hogy 
megfelelıen kezeljék a fákat, ne hagyják belenıni az elektromos vezetékbe.  
Az ÉMÁSZ Rt. kötelessége lenne, hogy felszólítsa  az ingatlan tulajdonosokat, de sajnos nem 
foglalkoznak vele.   
 
Kis József polgármester: 
Az ingatlan tulajdonosokkal tehát egyeztetni fogunk a gallyazási munkák elvégzését illetıen.  
 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy az útfelújítási pályázatunkat nem tudjuk ebben az évben 
benyújtani, mert a CÉDE pályázat leállításra került. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Megkérte, így írásban is megküldték a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácstól, hogy a 
CÉDE pályázat leállításra került, mivel márciusban egy olyan nagy összegő pályázat 
támogatásáról döntöttek, hogy elfogyott a keretük.  
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy érdeklıdött az útkátyúk betonnal történı betömítését 
illetıen. A Kavics Beton Kft.-nél  a beton ára 10.899.-Ft+Áfa/m3, a mixer fuvar díja 2.500.-
Ft+Áfa/m3, a mixer idıdíja pedig 2.600.-Ft+Áfa/1/2 óra. Minimum 4 m3 betont szállítanak 
ki. Ez tehát egy drága megoldás. A Kavics Beton Kft.-nél azt javasolták, hogy megkeverik 
részünkre a szükséges betont tehergépkocsi platóra és ezt 2-3 ember le tudja rakni a kátyúkba, 
mielıtt megköt. 
Az egyik módszer tehát rendkívül drága, a másik módszer viszont kevésbé hatékony. 
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Tóth Sándor képviselı: 
Az is megoldás lehetne, hogy hígabb betont kérünk és csövön leengedjük a teherautó 
platójáról a kátyúkba.   
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha késıbb fel fogjuk majd szedni az aszfaltot, mert felújítjuk az utat, akkor nem fog gondot 
jelenteni a betonnal történı kátyúzás? 
 
Kis József polgármester: 
Ez nem fog semmiféle gondot okozni, nem nehezíti meg a késıbbi útfelújítást. 
 
Révész György képviselı: 
Az Arany János utcában és a Szıke Ferenc utcában tonna mennyiségő betonra lenne szükség, 
mert olyan rossz állapotban van az út. 
 
Kis József polgármester: 
A Szıke Ferenc utcában a KÖVÁL Rt. elvégezte a betonozást, az Arany János utca és a 
Dózsa György utca elején is megcsinálták az aszfaltjavítást. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint próbaként meg kellene csinálni ezzel a megoldással egy kátyút és 
megnézni, hogy milyen minıségő. Erre 5 m3 beton elég lenne. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy a mi embereink ezt meg tudnák-e csinálni ? Véleménye szerint inkább egy 
kımőves csoportot kellene erre megkérni. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Az a vállalkozó, aki az iskola udvarát aszfaltozta, mondta, hogy betonozást is vállalnak. Meg 
fogja keresni, hogy küldjön árajánlatot, illetve csináljon egy referencia munkát és akkor majd 
meglátjuk, hogy milyen minıségő lesz. Holnap fel fogja hívni ez ügyben a vállalkozót. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Vannak már ilyen próba kátyúk a faluba, a betonos módszer tehát mőködik.  
Véleménye szerint nem biztos, hogy az olcsóbb megoldás a jobb, mert ha beledobálják az 
autóról a kátyúkba a betont, nem biztos, hogy jó lesz.  Embereket kellene beszervezni, akik 
eligazítják a mixerbıl kiöntött betont. Kötésgyorsítós betont kellene rendelni és akkor nem 
lesz vele semmi gond, mert az autók nem tudják tönkretenni. 
A maga részérıl szeptember közepe tájékán javasolná a munka elvégzését. Meg kell keresni 
útépítı céget, hogy vállalnának-e ilyen munkát. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Több útépítı céget is meg kell keresni, hogy vállalnak-e ilyen munkát és mennyiért. 
 
Révész György képviselı: 
Ez tipikusan olyan feladat, hogy sok emberre van szükség, viszonylag rövid ideig. Ilyen 
munkára még mőszaki ellenırt sem tudunk alkalmazni.  
Mi lenne ha megjelölnénk egy idıpontot és aktivizálnánk az utcák lakosságát.  



 
8 
 

Lehota Vilmos képviselı: 
Tegyünk közre felhívást, hogy abban az utcában, ahol jelentkeznek a lakosok, hogy 
társadalmi munkában beletömítik a kátyúkba a betont, oda biztosítja az önkormányzat a 
szükséges mennyiséget. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Adhatunk egy esélyt a lakosságnak. Az igényt kellene felmérni és amikor a felhívást közzé 
tesszük, már tudjuk hogy mennyit kell fizetnünk. A betont szombati napon is elhozzák, így a 
lakosság el tudná végezni a munkát.  
Kérdése, hogy kaptunk-e kedvezményt a Kavics Beton Kft.-tıl ? 
 
Kis József polgármester: 
Igen kaptunk kedvezményt, Gyömrı sokkal drágább. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Jónak tartja ezt az elhatározást, de megkérdezi a képviselı-testületet, hogy ezen feladat 
finanszírozását mibıl kívánja megoldani? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az útfelújítási pályázat önerejére szánt összegbıl. 
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint ha össznépi megmozdulást szervezünk, akkor mindenki jelentkezni fog, 
mert minden utcában van kátyú. 
 
Révész György képviselı: 
Sok igen csúnya kátyú van a községben, de ha megnézzük térfogatra, akkor nem olyan 
veszélyes. 300 – 500.000.- Ft körül kell gondolkodni.  500.000.-Ft-ért 28 m3 betont lehet a 
kátyúkba elhelyezni. 
 
Kis József polgármester: 
Megpróbál egy megközelítıen pontos felmérést készíteni az útkátyúkra vonatkozóan. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Kerüljön felmérésre az egész falu, mert a telepi rész már eddig is hátrányban volt.   
 
2./ Fáy András Általános Iskola Igazgatói állására benyújtott pályázatok elbírálása. 
 
Kis József polgármester: 
Az igazgatói állásra a pályázat kiírása megtörtént. A kiírásra két pályázat érkezett be az egyik 
pályázó Czigléné Farkas Katalin 1039. Budapest, Frigyes u. 15 szám alatti lakos, a másik 
pályázó pedig Tasi Kálmán jelenlegi iskolaigazgató. Mindkét pályázat megfelelt a kiírt 
pályázati feltételeknek. Az érvényben lévı törvény értelmében a képviselı-testület döntését 
megelızıen a pályázatokat a tantestület, a szülıi munkaközösség, valamint a 
diákönkormányzat véleményezte.  
Az írásos anyagot valamennyi képviselı kézhez kapta.  
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Felkéri Fehér Imrénét a Fáy András Általános Iskola képviselıjét, hogy tájékoztassa a 
testületet a pályázatokkal kapcsolatban. 
 
Fehér Imréné a Fáy András Általános Iskola tantestületének képviselıje: 
Az iskolában dolgozó valamennyi pedagógus elolvasta a benyújtott pályázatokat, melyeket a 
Szülıi Munkaközösség és a Diákönkormányzat is véleményezett. A Szülıi Munkaközösség 
egyhangúlag, a Diákönkormányzat pedig 7:1 arányban Tasi Kálmán pályázatát támogatja.  
Az iskolában két értekezletet tartottak. Az egyik a szakalkalmazotti értekezlet volt, ahol a 
részvételi arány 95 %-os volt, itt a szavazási arány a következıképpen alakult: 
Czigléné Farkas Katalin 6 igen és 15 nem szavazatot kapott. Tasi  Kálmán pedig  19 igen és 2   
nem szavazatot kapott. 
Az alkalmazotti értekezleten a részvételi arány szintén 95 %-os volt. Itt a szavazás eredménye 
a következıképpen alakult: 
Czigléné Farkas Katalin 5 igen és 20 nem szavazatot kapott, Tasi Kálmán 22 igen és 3 nem 
szavazatot kapott.  
A tantestület, a diákönkormányzat, valamint a szülıi munkaközösség tehát a jelenlegi 
igazgató, Tasi Kálmán pályázatát támogatja. 
 
Kis József polgármester: 
A tantestület, a diákönkormányzat, valamint a szülıi munkaközösség Tasi Kálmán jelenlegi 
iskolaigazgató pályázatát támogatja.  
Kéri a képviselı-testület véleményét, javaslatát a pályázatokkal kapcsolatban, illetve a döntést 
az iskolaigazgató kinevezését illetıen. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Miután érintett, így a szavazásban nem fog rész venni. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

90/2006. /VII.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
      a Fáy András Általános Iskola igazgatói feladatainak 
      ellátására 2006. augusztus 1-tıl – 2011. július 31-ig, 

    5 év idıtartamra  Tasi  Kálmánt  k i n e v e z i.  
 
    Határid ı:  2006. július 27. 
    Felelıs:      Polgármester, 
                       Körjegyzı 
 
 
 

Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola igazgatója: 
Megköszöni a képviselı-testület bizalmát. Megpróbálja az iskolát továbbra is a törvényes 
keretek között és a legjobb színvonalon mőködtetni. 
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3./ Iskolai tankönyvtámogatás, iskolakezdési támogatás nagyságrendjének és biztosítási  
     elveinek meghatározása. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Mint minden évben, ebben az évben is beterveztük a költségvetésünkbe a tankönyv  
támogatást. A tavalyi évben erre a célra 850.000.-Ft-ot használtunk fel. Miután ebben az 
évben fokozott takarékosságra van szükség, ezért 600.000.-Ft került betervezésre e célra. 
Lehetısége van a képviselı-testületnek ezt az összeget kiegészíteni a tavalyi év összegének 
megfelelıen, de ha így döntenek a képviselık, akkor azt is kéri megjelölni, hogy honnan 
kerüljön elvonásra pénz ennek a fedezetére, miután tartalékkal nem rendelkezünk. 
A tavalyi évben történtek olyan kijelentések is néhány szülı részérıl, hogy miután ingyen 
megkapták a tankönyveket, akkor most mire használja fel ezt a támogatást. A maga részérıl 
azt javasolja, hogy azok a gyermekek, akik ingyen kapják meg a tankönyveket, ne 
részesüljenek a 2000.-Ft-os támogatásban.   
 
Kis József polgármester: 
A korábbi gyakorlat alapján megvalósult az az elképzelésünk, hogy ne csak az általános 
iskolai tanulók, hanem a közép és felsıoktatási intézményben tanuló gyermekek is kaphattak 
2000.-Ft támogatást. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl azt javasolná, hogy a szociális és gyámügyi bizottság döntsön a támogatások 
odaítélésérıl igénylés alapján. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola igazgatója: 
A tankönyv csak 10.000.-Ft összegig jár ingyenesen azoknak a gyermekeknek, akik erre 
jogosultak. Ezért felhívta a kollégái figyelmét arra, hogy a tankönyvek összköltsége a 
10.000.-Ft-on belül maradjon. Ebbe nem tartozik bele a feladatlap, ellenırzı lap, munkafüzet. 
Azt fogják csinálni, hogy ezeket a taneszközöket minden szülıvel ki fogják fizettetni.  
Véleménye szerint ebben az évben az kapjon beiskolázási segélyt, aki ez irányú kérelmet 
nyújt be az önkormányzathoz és a szociális bizottság döntsön a kérelmekrıl. Az ez évre 
betervezett keretbıl teljesítse a bizottság a kérelmeket és azoknak a családoknak, akik nagyon 
nehéz anyagi helyzetben vannak 2000.-Ft-nál magasabb összegő támogatást is adhat 
gyermekenként.  
 
Kis József polgármester: 
Azok a családok, akik ingyenes tankönyvtámogatásban részesülnek, nehéz szociális 
helyzetben vannak, így pont nekik fog gondot jelenteni a munkafüzetek, feladatlapok 
megvásárlása.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Minden gyermekre 10.000.-Ft összegő támogatást kapunk. A jogosultak részére a 
tankönyveket ingyen kell biztosítani és ami összeg ezen felül még megmarad, azt szét lehet 
osztani a többi gyerek között.  
 
Révész György képviselı: 
Az önkormányzat által nyújtott támogatás beiskolázási támogatás és a tankönyveken kívül 
még sok egyéb felszerelésre van szükségük a gyerekeknek.  
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A maga részérıl támogatja Szegedi Csaba képviselı javaslatát, hogy csak a rászorultak 
kapjanak beiskolázási támogatást. Ezek a családok viszont kapjanak magasabb összegő 
támogatást, mert a 2000.-Ft nem jelent sokat azoknak, akik drágább felszereléseket tudnak 
venni a gyermekeiknek, aki viszont csak olcsót, annak sokat jelent az önkormányzat által 
nyújtott támogatás. A szociális bizottság döntsön rászorultsági alapon. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Kicsit furcsán érzi magát, mert nincs olyan ismerete, hogy döntsön. Kicsit bizonytalan, mert 
lehet, hogy majd megint vissza kell vonni az ezzel kapcsolatban hozott  határozatot. 
Ha rendeletet kell alkotni errıl, akkor most nem lehet a mai ülésen dönteni.  
Csatlakozik Szegedi Csaba javaslatához, hogy csak a rászorult családok részesüljenek 
beiskolázási támogatásban, a rászorultságot viszont jobban meg kell vizsgálni.  
A maga részérıl tartózkodni fog a szavazástól. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Javasolja, hogy alkossunk rendeletet erre vonatkozóan. Készítsen el a jegyzı asszony egy 
beiskolázási támogatás rendelet-tervezetet. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Véleménye szerint meg lehet határozni a rendeletben, hogy a családban élı gyermekek 
számának figyelembevételével  milyen összegő beiskolázási támogatást nyújt a szociálisan 
rászorult családok részére az önkormányzat és ez meggyorsítja a döntést. 
 
Kis József polgármester: 
Eddig rászorultság nélkül alanyi jogon kapott minden tanuló az önkormányzattól támogatást, 
mert azt mondtuk, hogy az iskolakezdés mindenkit megterhel anyagilag. Nem kellett tehát 
semmit elıkészíteni az ülésre, mert ha most is ezt a gyakorlatot folytatnánk, akkor csak arról 
kellett volna döntenie a képviselı-testületnek, hogy milyen összegő támogatást kapjon a 
szülı.  
Azt kell tehát eldönteni, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelıen történjen-e ebben az évben 
is a beiskolázási támogatás, vagy pedig módosít ezen a képviselı-testület és csak kérelemre 
nyújt támogatást a rászorult családok részére. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Azt szeretné kérni, hogy amíg a rendelet nem születik meg, addig úgy menjen ki a faluba, 
hogy az önkormányzat ebben az évben nem biztosítja a 2.000.-Ft összegő támogatást. Majd 
aki a rendeletnek megfelel, a beadott kérelem alapján részesülhet beiskolázási támogatásban. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését, hogy változtat-e az eddigi gyakorlaton. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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91/2006. / VII. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

     Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
     határozott, hogy rászorultsági alapon, kérelemhez kötötten 
     kívánja a beiskolázási támogatásokat biztosítani.  
     Az ezzel kapcsolatos rendelet-tervezetet a jegyzı a következı 
     ülésre készítse el és terjessze a képviselı-testület elé.  
 
     Határid ı:  2006. augusztus 24. 
     Felelıs:     Körjegyzı 
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint a 2007 évi költségvetés elıtt készüljön el a rendelet-tervezet, ebben az 
évben pedig a szociális és gyámügyi bizottság rendkívüli segély keretén belül biztosítsa a 
kérelmezık részére a beiskolázási támogatásokat, az idı rövidsége miatt. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Ez nem segít, mert csak augusztusban fognak a szülık ezzel szembesülni. Szeptemberben kell 
a könyveket kifizetni. Kérdése, hogy ha lesz olyan szülı, aki nem tudja a könyvek árát 
kifizetni, akkor hivatalból kérhet-e rendkívüli segélyt a részükre e célra. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A hivatalból történı segélykéréssel nem ért egyet, mert a szülıknek is felelısséget kell 
érezniük, tudják, hogy a gyermekük beiskolázása pénzbe kerül, így tartalékoljanak a 
könyvekre, ne azt várják, hogy az önkormányzat fizesse ki helyettük. 
 
4./Választási Bizottság megválasztása. 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
2006. október 1. napjára került kiírásra a helyi önkormányzati választás. A választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (2) bekezdése értelmében a települési 
önkormányzat képviselı-testülete a választási bizottságot a választás kitőzését követıen, 
legkésıbb a szavazás napja elıtti 51. napon választja meg.  
Az elıterjesztésében javasolt személyek már hosszú évek óta látják el ezt a tisztséget. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Említette a jegyzı asszony, hogy már hosszú idı óta Szádváriné Fekete Márta látja el a 
választási bizottság elnöki tisztségét. A maga részérıl jobbnak tartaná, ha egy felkészültebb 
ember látná el ezt a tisztséget. Ezt azért mondja,mert az elızı választás alkalmával is merült 
fel probléma. Az alakuló ülésen is Bodonyi Zoltánné helyettesítette Szádváriné Fekete Mártát. 
Sok feladatban segít Szádváriné Fekete Márta – vöröskereszt, tüdıszőrés lebonyolítása, stb – 
de véleménye szerint a választási bizottság elnöki feladatának ellátására egy jobban felkészült 
személyt kellene állítani. A maga részérıl Dr. Benedek Pétert javasolja a választási bizottság 
elnökévé. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Kellemetlen számára, mert már mindenkit megkérdezett,hogy vállalja-e ezt a feladatot, most 
pedig azt kell majd mondani, hogy a képviselı-testület úgy döntött, hogy nem választja meg. 
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Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a választási bizottság megválasztásával kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

92/2006. / VII. 27. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
    Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
    a Választási Bizottság 
    Elnökének:  Dr. Benedek Péter 
    Tagjainak:  Szádváriné Fekete Márta 
       Bodonyi Zoltánné 
 
    Póttagjainak:  Liska Jánosné 
       Tóth Sándorné 
       Szemık Józsefné 
 
    gombai lakosokat  m e g v á l a s z t o t t a. 
 
    Határid ı:   2006. július 27. 
    Felelıs:       Körjegyzı  
 
Kis József polgármester: 
Az általános iskola elıl eltulajdonított Fáy szobor pótlásával kapcsolatban tájékoztatja a 
képviselı-testületet, hogy beszélt a szobor készítıjével Oláh Szilveszterrel, aki azt mondta, 
hogy tudja pótolni 350.000.-Ft + Áfa költségért. Ennek a költségnek a 90 %-a anyagköltség, 
csak minimális munkadíj van benne. Abban az esetben ha pótolni szeretnénk, december elején 
meg tudja csinálni.  
Kérdése a képviselı-testülethez, hogy kívánjuk-e pótolni a szobrot ennyi összegért. Amíg 
nem tudott árat, addig nem kereste meg az OTP-t és egyéb intézményeket a támogatást 
illetıen.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Pótolni kívánjuk, de kérdése, hogy feltétlenül bronzba kell gondolkodnunk ? 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A maga részérıl magasnak találja az összeget. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Amennyiben a támogató szervezetek biztosítanak részünkre pénzt a szobor pótlását illetıen és 
összejön ennyi összeg, akkor megcsináltatjuk, ha nem akkor valamilyen olcsóbb megoldásban 
kell majd gondolkodnunk.  
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül úgy foglalt állást, hogy a Fáy szobor pótlásával kapcsolatos döntést elhalasztja a 
szeptemberi ülésig. 
 
Kis József polgármester: 
A Kenyeres-kerthez vezetı úttal kapcsolatban tájékoztatja a képviselıket, hogy ma kapott 
információt Kazár Lászlónétól, hogy megtörtént az elidegenítési tilalom levétele, bízik benne, 
hogy az adás-vételi szerzıdés is mielıbb megkötésre kerülhet. Elıreláthatólag augusztusban 
már bejegyzett ingatlannal fog rendelkezni.  
Kérdezte Kazár Lászlóné, hogy az önkormányzat milyen árat gondolt a területért kifizetni 
számára ? 100 fm út megvételérıl van szó, a minimális útszélesség 12 méter. Ha 1.000.-Ft-os 
vételárat veszünk figyelembe, akkor 1.200.000.-Ft-ba kerülne az önkormányzatnak ez a 
terület. 
Véleménye szerint 500.000.-Ft-tal kellene indítani a tárgyalást Kazár Lászlónéval. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Megér-e nekünk 1.200.000.-Ft-ot ez az útnyitás. Ezt azért kérdezi, mert az elmúlt ülésen szó 
volt arról, hogy egy salakos pályát kellene a Kenyeres-kertben kialakítani, amennyiben 
igényelné a lakosság a sportlehetıséget. Ha azonban ezt nem igénylik és a búcsú kerül itt 
megtartásra, akkor már nem éri meg ilyen összeget belefektetni az útba. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Csak egy útnak való ingatlan kerülne 1.200.000.-Ft-ba az önkormányzatnak. 
 
Kis József polgármester: 
Az ingatlan megvásárlásán felül az út kialakítása 2.000.000.-Ft-ba kerülne. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
İ már korábban is javasolta, most ismét megteszi, hogy kerüljön közmeghallgatás 
megtartásra és döntse el a lakosság, hogy salak pályát, vagy pedig búcsút szeretne. 
 
Kis József polgármester: 
Támogatja a közmeghallgatás összehívását, de ezt csak szeptemberben lehetne megtartani, 
mert most  szabadságolások vannak. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A maga részérıl 8 méternél szélesebb utat nem javasol kialakítani. Ha késıbb parcelláznak ott 
ki telkeket, akkor majd kerüljön kisajátításra terület a közmővek létesítésére, hiszen a 
telektulajdonosok érdeke lesz ennek a kialakítása. 
 
Kis József polgármester: 
Elhangzott egy javaslat közmeghallgatás megtartására vonatkozóan. Kérdése, hogy milyen 
idıpontban kerüljön megtartásra. A maga részérıl szeptember második hetét javasolja. 
 
Révész György képviselı: 
A maga részérıl augusztus utolsó hetét javasolja és amennyiben lehetséges, akkor jelenjen 
meg elıbb a Csiperke újság és ebben is fel lehetne hívni a lakosság figyelmét, hogy a 
képviselı-testület közmeghallgatást hív össze annak érdekében, hogy döntse el a lakosság, 
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hogy a búcsú kerüljön-e megtartásra a Kenyeres-kertben, vagy pedig a sportolni vágyók 
részére  készüljön el itt egy salakos sportpálya. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl azt javasolja, hogy az augusztus 24.-én ülés kerüljön kibıvítésre a 
közmeghallgatással, 19 h-kor felmegy a képviselı-testület a Faluházba a közmeghallgatásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül úgy foglalt állást, hogy 2006. augusztus 24.-én / csütörtökön/ 19 órai kezdettel a 
Faluházban kerüljön közmeghallgatás megtartásra annak érdekében, hogy a lakosság 
döntse el, hogy a búcsú megtartásának helye legyen-e a Kenyeres-kert, vagy pedig a 
községben sportolni vágyók részére alakítson ki itt az önkormányzat egy salakos 
sportpályát. 
 
5./ E g y é b  ügyek 
Kis József polgármester: 
Ismerteti a testülettel, hogy a KÖRKOOR Környezetvédelmi Koordinátor Kht. / 1072. 
Budapest, Rákóczi út 22. / kereste meg levélben az önkormányzatot, hogy a térségünkben 
több településen ( Pánd, Albertirsa, Újhartyán ) szerveznek szelektív hulladékgyőjtési akciót, 
melynek keretében veszélyes hulladékot győjtenek be a lakosságtól. Szolgáltatásuk teljesen 
ingyenes, nekünk csak a begyőjtési helyszíneket kell megjelölni. Amennyiben úgy ítéli meg a 
képviselı-testület, hogy történjen ilyen győjtés a községben, akkor kéri a javaslatokat a 
helyszíneket illetıen. 
 
Révész György képviselı: 
A maga részérıl a Rákóczi úti buszfordulót, a kínai üzlet melletti területet, illetve a volt 
vízmő helyét javasolja. 
 
Kis József polgármester: 
Kapott az ülés megkezdése elıtt egy kérelmet és egy elıterjesztést a képviselı-testület a 
Hunland Farm Szövetkezet iparőzési adójának  mérséklésére vonatkozóan.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az adóerı képesség alapján megállapított, beszedhetı adó beszámít az állami finanszírozásba, 
vagyis amennyi a beszedhetı adó, azt az önkormányzatoknak be kell szedniük, mert ennek a 
figyelembevételével történik az állami finanszírozás megállapítása. Ennek 
figyelembevételével nem javasolja a Hunland Farm iparőzési adójának mérséklését.  
Fel kell hívni a figyelmüket az elıterjesztésében leírt törvény által meghatározott  adóalap 
csökkentési lehetıségre. Véleménye szerint ezt a jogszabályi lehetıséget használják ki, mert 
az önkormányzat nincs olyan anyagi helyzetben, hogy az iparőzési adót mérsékelni tudja. 
 
Kis József polgármester: 
A jogszabály adta lehetıségre kell felhívni a Hunland Farm figyelmét, mert az  iparőzési adó 
összegének mérséklését a képviselı-testület ebben az évben nem tudja eszközölni. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
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93/2006. / VII.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
     Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
     határozott, hogy a Hunland Farm Kft / 2217. Gomba, 
     Felsıfarkasd/ iparőzési adó módosításával, illetve egyéni 
     elbírálás alapján az iparőzési adójának mérséklésével 
     kapcsolatban benyújtott kérelmét  nem támogatja. 
     Az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel 
     az iparőzési adó módosítását, illetve mérséklését ebben 
     az évben a képviselı-testület  nem tudja  eszközölni. 
 
     Határid ı:  2006. július 27. 
     Felelıs:      Körjegyzı 
 
 
Kis József polgármester: 
Kapott a képviselı-testület egy elıterjesztést a jegyzı asszonytól Kalmár Attila Bénye, 
Alkotmány u. 5. szám alatti lakos kérelmével kapcsolatban.   
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselık véleményét, javaslatát. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint a belterületbe vonást másként kellene kezelni, mint a többi átsorolási 
kérelmet. A kérelmezı részére a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülı költségeken 
felül az önkormányzatnak is származhatna díjbevétele.  A maga részérıl a belterület növelését 
díjhoz kötné.  
Hozzájárulunk a belterületbe vonáshoz, de kellene egy ilyen díjat megállapítani. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Erre rendeletet kell alkotnia a képviselı-testületnek. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Támogatja Szegedi Csaba képviselı álláspontját, hogy díjat kellene kérni a belterületbe 
vonások alkalmával.  
Kalmár Attila kérelmével kapcsolatban mondja, hogy véleménye szerint nem is olyan fekvéső 
ez a terület, amelyet belterületté kellene nyilvánítani. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri, hogy a kérelem vonatkozásában döntsön a képviselı-testület, majd ezt követıen pedig 
arról, hogy mikor tárgyalja újból a rendezési tervvel kapcsolatos kérelmeket. 
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint napoljuk el a kérelemre vonatkozó döntést és kerüljön kidolgozásra a 
díjfizetési rendelet. 
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Tóth Sándor képviselı: 
Van egy gazos terület, rét, amelynek a belterületbe vonását kéri a kérelmezı. Amennyiben ez 
engedélyezésre kerül, akkor jobb állapotba fog kerülni ez a rész, nem lesz továbbra is is 
elhanyagolt. Ha azonban felmerül egy ilyen kérés, akkor a képviselı társai részérıl rögtön 
felmerül az is, hogy kérjünk díjat ezért.  
 
Révész György képviselı: 
Úgy képzeli, hogy a belterületbe vonással az ingatlan értéke is növekszik, de ezzel 
kapcsolatban különbözı díjak, kiadások is vannak. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Ez már máskor is felmerült, hogy ha valaki beadott valamilyen kérelmet, akkor kitaláljuk, 
hogy fizessen díjat. 
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
Úgy gondolja, hogy a kérelmezıknek elıre tisztába kell lenniük a feltételekkel. A maga 
részérıl két évenként javasolná a rendezési terv felülvizsgálatát és aki ettıl eltérıen – 
gyorsított – elintézést kér, attól kérne díjat. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Teljesen jogszerően járunk el az érvényben lévı településrendezési tervünk alapján, ha úgy 
döntünk, hogy nem járulunk hozzá a belterületbe vonáshoz. 
 
Kis József polgármester: 
Véleménye szerint el kell fogadni, hogy az élet nagy sebességgel halad, a változások is és  az 
érvényben lévı településrendezési tervünkben meghatározott feltételek nem minden esetben 
találkoznak az emberek elképzelésével. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A tavalyi évben is felmerült már ez a kérdés, hogy milyen idıszakonként kívánja a képviselı-
testület a településrendezési tervét felülvizsgálni, az azzal kapcsolatos kérelmeket 
megtárgyalni. A maga részérıl javasolta, hogy hozzon határozatot erre vonatkozóan a testület, 
de a többség nem támogatta. Bejönnek a kérelmek és egyenként a képviselı-testület elé 
kerülnek. Véleménye szerint már a tavalyi évben kellett volna dönteni, hogy milyen 
idıszakonként foglalkozik ezekkel a kérelmekkel. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Javasolja, hogy hozzon határozatot a képviselı-testület, hogy hány év múlva foglalkozik  
legközelebb a településrendezési tervvel kapcsolatos kérelmekkel. A maga részérıl jónak 
tartja Dr. Zimonyi Károly képviselı javaslatát,hogy két évente foglalkozzon a képviselı-
testület a településrendezési terv felülvizsgálatával és ha ezen idıszak alatt valaki gyorsasági 
elintézést kér, az fizessen sürgısségi díjat. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A tavalyi évben abban állapodott meg a képviselı-testület, hogy majd a rendezési terv 
módosításával kapcsolatos rendeletben határozza meg a felülvizsgálat idıpontját. 
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Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését Kalmár Attila kérelmével kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2006. / VII.27. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
    Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  úgy  
    határozott, hogy Kalmár Attila Bénye, Alkotmány u. 5.sz. 
    alatti lakos kérelmét támogatja és a gombai 0166/51 hrsz.-ú 
    ingatlan rendezési tervben történı módosításához  
    hozzájárul.  
 
    A településrendezési tervben történı módosítás, valamint a 
    belterületbe csatolás költségei a kérelmezıt terhelik. 
 
    Határid ı:   2006. július 27. 
    Felelıs:       Polgármester, 
             Körjegyzı 
 
 
Kis József polgármester: 
Most arra vonatkozóan kéri a képviselı-testület véleményét, javaslatát, illetve ezt követıen a 
döntését, hogy milyen idıszakonként kerüljön sor a településrendezési terv felülvizsgálatára. 
A maga részérıl jónak tartja Dr. Zimonyi Károly által javasolt 2 évet. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A javaslata 1 év. Kerüljenek összegyőjtésre az ezzel kapcsolatos kérelmek és a decemberi 
ülésén döntene ezzel kapcsolatban a képviselı-testület. Ha azonban valaki ezen idıszakon 
belül kér sürgısségi elbírálást, az viszont fizessen díjat. 
 
Kis József polgármester: 
Kérdése Szegedi Csaba képviselıhöz, hogy abban az esetben is kérne díjat, ha valaki kivárja a 
felülvizsgálatot ? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl minden esetben javasolná a díj megfizetését. Meg kellene nézni, hogy a többi 
községben ez hogyan mőködik, szednek-e díjat, van-e rendeletük erre vonatkozóan. 
 
Révész György képviselı: 
Úgy gondolja, hogy rendelet formájában kerüljön ez meghatározásra. A rendelet komplett 
legyen, megnézve a környezı települések ez irányú rendeleteit. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Véleménye szerint ki kellene hirdetni, hogy mikor fog lejárni az az idı, amitıl kezdıdıen 
csak a meghatározott idıszakban foglalkozik a képviselı-testület ezen kérelmekkel. 
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Javasolná azt is, hogy osszuk fel részekre a községet, hogy melyik településrész rendezési 
tervvel kapcsolatos kérelmeivel mikor foglalkozik a képviselı-testület, és akkor nem lesz 
annyi dolga  Dr. Gajdos Istvánnak. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

95/2006. / VII. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
     Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
     határozott, hogy 2006. augusztus 15.-ét követıen csak  
     2 év múlva tárgyalja a településrendezési terv módosításával 
     kapcsolatos kérelmeket. 
 
     Határid ı:  2006. július 27. 
     Felelıs:      Körjegyzı  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Szathmáriné Kis Erzsébet Csömör, Vadvirág u. 2. szám 
alatti lakos nyújtott be vételi szándéknyilatkozatot a Gomba, Liliom u. fekvı 466 hrsz.-ú, 
2054 m2 területő ingatlan ½ részére.  
Mint tudott a képviselı-testület elıtt ez az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van az 
önkormányzat és Szathmáriné Kis Erzsébet között. Az önkormányzat tulajdonát képezı 1027 
m2 területre nyújtotta be a vételi szándékát és kéri az ingatlan vételárának meghatározását. 
A maga részérıl 2000.-Ft/m2 árat javasol. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl 2.200.-Ft/m2 vételárat javasol. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
Véleménye szerint maradjunk a 2000.-Ft/m2 összegnél. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Egyetért a 2000.-Ft/m2 vételárral, de szerinte megpróbálhatnánk  2.200.-Ft/m2 áron eladni. 
 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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96/2006. / VII. 27. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

H a t á r o z a t  
 

    Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
    Gomba, Liliom utcában fekvı gombai 466 hrsz.-ú, 
    beépítetlen terület megjelöléső,összesen 2054 m2 területő 

  ingatlan önkormányzati tulajdonban lévı ½ részét, 
  mely 1027 m2 terület értékesíti  Szathmáriné Kis Erzsébet 
  Csömör, Vadvirág u. 2. szám alatti lakos részére. 

 
    Az ingatlan vételárát irányárként 2.200.-Ft/m2 összegben 
    határozza meg, mely  2.000.-Ft/m2 összegig  
    csökkenthetı. 
 
    Határid ı:   2007. július 27. 
    Felelıs:       Körjegyzı 
 
Kis József polgármester: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy 2006. július 21.-én helyszíni ellenırzést tartott a Közép-
Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelısége, valamint a 
KÖVÁL Zrt. a Nefelejcs utcai és Iskola utca szennyvízátemelıknél és az alábbi megállapítást 
tették: 
Gomba szennyvízcsatornázása a létesítési engedélyek alapján elkészült. A Nefelejcs utcai 
átemelı környezetében a lakosság bőzhatást észlelt és ezért panasszal fordult többek között a 
KDV Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségéhez. A Felügyelıség az 
üzemeltetıt – KÖVÁL Zrt. – határozatban kötelezte, hogy a Gomba, Nefelejcs utcai átemelı 
üzemelése során keletkezı bőzhatás levegıbe jutásának megakadályozására intézkedési tervet 
készítsen. Az intézkedés végsı határideje: 2006. június 15. volt, melyet a KÖVÁL Zrt. 
teljesített és az intézkedésekrıl a Felügyelıséget tájékoztatta. 2006. július 21.-én a tárgyi 
átemelınél helyszíni bejárást tartottak és megállapították, hogy bőzhatás nem tapasztalható, 
annak ellenére, hogy a hımérséklet kb. + 35 fok volt. 
Az üzemeltetı tájékoztatása szerint az Iskola utcai közbensı átemelınél a lakosság szintén 
tapasztalt bőzhatást és az üzemeltetı kérésére ennél az átemelınél is helyszíni ellenırzést 
tartottak. Bőzhatás itt sem volt észlelhetı. Mindkét átemelınél a bőzhatás megszüntetésére a 
légjáratokba Biothys típusú  géltáblákat helyeztek el, valamint a biofilterek kimenı nyílására 
elszívó ventillátort és kürtıt építettek ki.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A KÖVÁL Zrt. megküldte a Nefelejcs és Iskola utcai átemelıkre telepített elszívó 
ventillátorok és kürtık kiépítésére vonatkozó számlát, melynek összege bruttó 533.124.-Ft.  
A képviselı-testület a 2005. decemberi ülésén úgy döntött, hogy vállalja az ezzel kapcsolatos 
költségeket, összeget azonban akkor még nem tudtunk. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Nem úgy emlékszik, hogy vállalta volna a képviselı-testület ezzel kapcsolatban a költségeket. 
Véleménye szerint egy olyan levelet kell írni a KÖVÁL Zrt.-nek, hogy az összeget nem 
tudjuk biztosítani. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
Véleménye szerint a gesztor önkormányzatnak kellene írni, hogy az átemelıkbe már a 
beruházás létesítésekor be kellett volna építeni ezeket az eszközöket és jó lenne ha ezt 
figyelembe venné, mert a gombai önkormányzatnak nagy terhet jelent, hogy ezeket az akkori 
pályázati összegen felül kifizesse. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Igaza van Lehota Vilmosnak abban, hogy ez a kivitelezı kötelessége lett volna. Meg kell írni 
a KÖVÁL Zrt.-nek, hogy 27 M Ft-os hitelállományunk van, így csak az 50 %-át tudjuk 
kifizetni.  
 
Kis József polgármester: 
Az is lehetséges lenne, hogy ebben az évben kifizetnénk az összeg 50 %-át, a másik 50 %-ot 
pedig a jövı évben.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A decemberi ülésen általánosságban adta a képviselı-testület a hozzájárulást, hogy a 
lehetıségei szerint biztosítja a költségvetésében a csatorna beruházás fejlesztésével 
kapcsolatos költségeket. Miután nincs erre lehetıségünk, így nem tudjuk biztosítani.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Hónapok eltelnek, amire a KÖVÁL Zrt helyreállítja a csıtörés utáni megrongálódott utakat.  
Ha mi most ezt az összeget kifizetjük részükre, akkor nem lesz érdekegyeztetı 
érvényességünk.  Vagy pedig fizessük ki az 50 %-át. 
 
Révész György képviselı: 
Nincs olyan probléma, hogy kifizetjük-e az összeget, vagy sem, mert decemberben benne fog 
lenni majd a vízdíj összegében. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a számla kiegyenlítését illetıen. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2006. / VII.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
    Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
    határozott, hogy a Nefelejcs és Iskola utcai szennyvíz- 
    átemelıkre telepített elszívó ventillátorok és kürtık  
    kiépítésével kapcsolatban felmerült  bruttó 533.124.-Ft  
                         összegő költségnek  az  50 %-át biztosítja a KÖVÁL Zrt. 

 részére és kéri az üzemeltetıt, hogy a fennmaradó 50 % 
 megfizetésétıl tekintsen el.  
 
Határid ı:  2006. július 27.       Felelıs:  Polgármester,Körjegyzı 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
A képviselı-testület tagjai e-mailban kaptak egy levelet Tasi Kálmán alpolgármestertıl, a Fáy 
András Általános Iskola igazgatójától. Ezen levéllel kapcsolatban mondja, hogy kicsit 
sértınek találta Bénye Község Polgármestere a benne foglaltakat.  
Bénye és Káva községek önkormányzatai nehéz pénzügyi helyzetben vannak, de mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy az óvodák és az iskolák helyben maradjanak a gyermekek 
és a tanárok érdekében. Olyan döntést hoztak a képviselı-testületek, hogy Bénye-Káva 
Általános Iskola igazgatója járjon el azon szülıknél, akiknek a gyermekei más iskolákban 
tanulnak, hogy hozzák vissza a gyerekeket a községi iskolába az intézmények 
fennmaradásának érdekében. A gombai iskola színvonalára vonatkozóan semmiféle kijelentés 
nem történt.  
 
Kis József polgármester: 
Tökéletesen érthetı Bénye és Káva községek önkormányzatainak törekvése, hogy 
megmentsék az iskolájukat. A fantáziáját azonban az birizgálja, hogy nyilatkozatot íratnak alá 
a szülıkkel, hogy az óvoda elvégzése után a bényei iskolába fogják beíratni a gyermeküket. 
Ha ez így van, akkor ebben a jogában sértett szülı léphet, nem pedig a gombai képviselı-
testület.  
 
Tasi Kálmán alpolgármester, a Fáy András Általános Iskola igazgatója: 
Szerinte korrekt az amit a levelében leírt és továbbra is fenntartja az abban foglaltakat. 
A szülık keresték fel İt és mondták el ezeket a dolgokat. A maga részérıl a célt megérti, 
hogy az önkormányzatok mindent meg tesznek annak érdekében, hogy az oktatási, nevelési 
intézményeiket fenn tudják tartani, viszont magát a módszert, amellyel ezt végzik, azt nem 
tartja jónak.  
Az ok amiért ezt a levelet megírta az, hogy a gombai önkormányzatnak is el kell 
gondolkodnia azon, hogy egy gyerek 200.000.-Ft-ot ér.  
Szabad iskolaválasztás van, mindenki oda viszi a gyermekét tanulni, ahová akarja.  
A bényei óvodába négy évig jártak le a gombai pedagógusok és İ is személy szerint az 
iskolai beíratások elıtt, mivel Gomba telepi részén lakó gyermekek is járnak oda óvodába és 
így meghívta ıket a vezetı óvónı. Ezek a meghívások is már elmaradtak.  
Nem tudja, hogy szeptemberben mi lesz a gombai iskolában, hány gyermeket fognak 
visszavinni Bényére, Kávára. Az is lehetséges, hogy osztályösszevonásokra lesz majd 
szükség. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint ez a levél teljesen elfogadható az iskola igazgatója részérıl. A két 
önkormányzat reakciója is érthetı, hiszen meg akarják menteni az intézményeiket. 
Gomba község önkormányzatának is az a jó, ha minél több gyermek marad az oktatási 
intézményben.  
Ezekkel a dolgokkal viszont vele jár az is, hogy az emberek beszélgetnek, elmondják 
egymásnak a gondjaikat, problémáikat, így terjednek az információk. Nem az 
önkormányzatok találják ki ezeket.  
 
Szeretné bejelenteni, hogy a Kölcsey utcában a Borbásék elıtt beszakadt az út. 
A Civil Ház jegyzıkönyvével kapcsolatban kérdezi, hogy mi várható. 
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Kis József polgármester: 
Az INTERSZER Kft a garanciális munkákat elvégezte, de az átadás-átvételre még nem került 
sor.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A Bartók Béla és a Szılı utca sarkán az áteresz beszakadt. 
 
Kis József polgármester: 
Amikor a kátyúk betonozása történik, akkor ez is megoldásra kerül. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Megnézette egy  szakemberrel a beszakadt átereszt, aki azt mondta, hogy fel kell bontani, 
mert így nem lehet a hibát megállapítani. Véleménye szerint  ki kell az átereszt cserélni. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Az idei évben a „ Nyárbúcsúztató” megtartását a Kenyeres-kertben tervezik. Olyan tervük 
van, hogy a színpadot letennék a tisztásra, ki fogják alakítani ennek a helyét.  
Kiállítást is szeretnének rendezni augusztus 26.-án, ehhez viszont szükségük lenne egy 
teremre. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Meg fogja nézni, hogy arra a napra van-e kitőzve esküvı és ha nincs, akkor a Községháza 
tanácskozótermében megrendezheti a Gombai Polgári Kör a kiállítást. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha meglesz  a közmeghallgatás és a lakosság a sportpálya mellett dönt, akkor nem lehetne-e a 
„Nyárbúcsúztató” idıpontjára ott egy ideiglenes utat nyitni. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben már biztos lesz, hogy megvesszük út céljára a területet, akkor lehetséges 
tolólapos megoldással utat nyitni. 
 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 20,50 h-kor 
bezárta. 
 
G o m b a , 2006. augusztus 3. 
 
 
     Kis  József                        Maczó  Jánosné 
              polgármester                          körjegyzı     

 
 
 

     Fodor Béla         Tóth  Sándor  
            jegyzıkönyv hitelesítık  
 
 
 



 
 
 
  

 
 
   
 
 
 
 
 
       
 
 
 
  
     
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
    
  
 
  
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


