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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2006. szeptember 28-án 15 

órai kezdettel megtartott n y í l t ülésérıl. 
 
 
 
Jelen vannak:  Kis József    polgármester 
   Tasi Kálmán                   alpolgármester 
   Erdélyi Zsolt, Fodor Béla,  
   Lehota Vilmos, Révész György, 
   Szegedi Csaba, Tasi Péter, 
   Tóth Sándor, Dr. Zimonyi Károly képviselık. 
 
   Maczó Jánosné   körjegyzı 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
    
   Dr. Zimonyi Károlyné  Gólyafészek Óvoda vezetıje 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Maczó Jánosné körjegyzıt, Dr. 
Zimonyi Károlyné óvodavezetıt, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen 8 képviselı jelen van, így az határozatképes. Tasi Péter 
képviselı bejelentette, hogy késıbb tud csak csatlakozni a munkánkhoz.  
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendi pontok elfogadását az ülés anyagául.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 

Napirend 
Tárgy:                   Elıadó: 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolója   polgármester,  
     kérdések, felvetések.       alpolgármester, 
          bizottsági elnökök, 
          képviselık. 
 
2./ Az oktatási intézmények helyzetérıl, személyi és tárgyi   oktatási int.-ek 
     feltételeinek alakulásáról szóló tájékoztató    vezetıi 
 
3./ KÖVÁL Zrt. által fizetendı 2007. évi víz és csatornahálózat bérleti         polgármester, 
     díjainak meghatározása       körjegyzı 
 
4./ Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat        körjegyzı 
     megtárgyalása.  
 
5./ Egyéb ügyek   
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Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Tasi 
Kálmán alpolgármestert és Szegedi Csaba képviselıt javasolja.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képvbiselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül jegyzıkönyv-hitelesítıként Tasi Kálmán alpolgármestert és Szegedi Csaba 
képviselıt e l f o g a d t a. 
 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolója, kérdések felvetések: 
 
Kis József polgármester: 
Elıször arról szeretné tájékoztatni a képviselı-testületet, hogy a nagy félelmet keltı, sokat 
vitatott búcsú lezajlott. A maga részérıl úgy ítéli meg, hogy ilyen búcsú még nem volt a 
faluban, egyáltalán nem zavarta a falu életét, rendben, problémamentesen lezajlott. Hétfın 
éjszaka elmentek a mutatványosok, kedden visszajöttek, összeszedték a szemetet, 
elegyengették a terepet és megfelelıen átadták a területet, így a kaució visszaadásra került 
részükre.  
Kérdése a képviselıkhöz, hogy feléjük történt-e valamilyen jelzés a búcsúval kapcsolatban.  
 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Felé olyan jelzés érkezett, hogy a búcsút megelızı hétfın a hintások autóval ráálltak a füves 
pályára.  
 
Kis József polgármester: 
Valóban hétfın is jött már két autó és ráálltak a pályára, de szóltunk nekik, és kedden reggel 
leálltak onnan. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Kérdése, hogy a polgárır egyesület elnöke kapott-e írásos felkérést a járırözést illetıen? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A képviselı-testület határozatának megfelelıen írásban kértük fel a polgárır egyesület 
elnökét, hogy a búcsút megelızı nap szerdájától a polgárırök tartsanak fokozott ellenırzést a 
területen. Annyiban hibázott – miután a rendkívüli ülésen nem vett részt -  hogy nem hétfıtıl 
kérte a járırözést, csak szerdától.  
Az árusoktól a helypénzt a gazdálkodási csoport részérıl Lehota Györgyi szedte be. A 
Polgármester úr megkérte Kiss Tibort, hogy biztosítsanak két polgárırt részünkre segítségként 
a helypénzek beszedéséhez. Az árusok valamennyien szó nélkül kifizették a területfoglalási 
díjat, senki nem tiltakozott ellene. Összesen az árusoktól 115 000 Ft-ot szedett be Lehota 
Györgyi. Sıt még délután is visszajött és beszedte a helypénzt az akkor érkezett árusoktól. 
 
Kis József polgármester: 
Az egészségház elıtti közterület dr. Szemık Balázsról történı elnevezésével kapcsolatban 
tájékoztatja a képviselıket, hogy a hivatalnak elızetesen ezzel kapcsolatban semmiféle 
teendıje nincs a testületnek kell meghoznia a határozatot az elnevezést illetıen. Elızetesen 
arról volt szó, hogy az ünnepségre október 23-án kerülne sor. A hivatalnak majd az elnevezést 
követıen lesz feladata, mégpedig a névváltozásról kell értesítenie az illetékes szerveket.  
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Lehota Vilmos képviselı: 
Úgy emlékszik, arról volt szó, hogy a család beleegyezését adta a névadáshoz.  
 
Kis József polgármester: 
Az özvegy beleegyezését adta ahhoz, hogy a közterületet az elhunyt Szemık Balázsról 
nevezzük el, sıt köszönettel vette ezt a gesztust. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Érdeklıdött a névtábla elkészítését illetıen, és 2200 Ft/db áron elvállalja az a cég. Aki az 
utcanév táblákat is készítette. Amennyiben holnap reggel megrendeljük, akkor le fogják 
gyártani ezen összegért.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A házszámozást illetıen csak az egészségházat, melegítıkonyhát és a fodrászüzletet érinti a 
névváltozás.  
Az ünnepséget október 21-én 17 órai kezdettel javasolja megtartani. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a határozat meghozatalát a közterület elnevezését illetıen.  
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

104/2006 (IX.28) sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 

      az egészségház és melegítıkonyha elıtt lévı közterületet  
      Szemık Balázs térré nevezi el. 
 
      Utasítja a körjegyzıt, hogy a közterület elnevezéssel 
      kapcsolatos, illetve szükséges intézkedést tegye meg 
      annak érdekében, hogy a közterületek között az újonnan  
      elnevezendı tér is szerepeljen 
 
      Határidı: Azonnal 
      Felelıs:    Polgármester, körjegyzı 

 
 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület tudomásul vételét, hogy a tér névadó ünnepsége, és ezzel 
kapcsolatosan az október 23-i ünnepség 2006. október 21-én 17 órai kezdettel kerül 
megtartásra. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Iskolai mősor a késıbbiekben kerüljön egyeztetésre.  
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Kis József polgármester: 
Továbbiakban a Kenyereskerttel összefüggı kérdésrıl szeretné tájékoztatni a képviselı-
testületet. A Kenyereskertbe levezetı út az út és a kézilabdapálya aszfaltozása illetve a 
strandröplabda-pálya kialakítása. 
A képviselı-testület azzal bízott meg, hogy  Laczkó urat bízzuk meg ennek a kivitelezésével, 
de úgy vélte, nem tudná határidıben teljesíteni a szerzıdést. Ladák Zoltánt, az Arzenál 
Földmunkacsoport vezetıjét kereste fel, akik azonnal elkezdték a munkát, tegnap elıtt pedig 
elintézték az ügy adminisztrációs vonzatait. Elkészítette az útalapot, aminek az ára 530 000 Ft 
+ áfa  volt, lefektette az 50-es KDE mőanyag vezetéket az elektromos vezeték védıcsöveként, 
20 480 Ft + áfáért, a strandröplabda-pálya 9x18 m-es területét is kimarkolta, a kihordott 
földdel pedig egy vízszintes tereprendezést csinált, aminek a búcsú során nagy hasznát 
lehetett venni, mert a teherautók oda parkolhattak. Tehát a munkálatok bruttó ára 738 456 Ft 
volt, ami a Laczkó úrtól kapott árajánlathoz képest egy alacsonyabb összegre jött ki. 
 
Ehhez kapcsolódóan az aszfaltozás árajánlat nettó 2700 Ft/m2, melyet a T-Road Kft. ajánlott 
meg, és a pálya és az út aszfaltozását takarná. Egyeztetésbe kezdett, hogy idei teljesítés és 
2007. március 31-i fizetési határidı legyen a megállapodás tartalma. Ebben az esetben a T-
Road a vállalkozói számláján keletkezett kamattal növelné meg az összeget, azaz 2990Ft + 
áfára emelkedne a m2 ár. A T-Road október második felében tud jönni aszfaltozni, és 
amennyiben idén tud az önkormányzat fizetni, abban az esetben 2700 Ft + áfáért készítik el. 
Javasolja a testületnek, hogy anyagi megfontolásokból az idei teljesítést és a jövı évi fizetés 
konstrukcióját fogadják el.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az idei építés mellett foglal állást, de azon a véleményen van, hogy elgondolkodtató, vajon 
megéri-e a 10%-ot meghaladó pluszköltség a jövı év márciusig történı fizetési haladékért. Ha 
nem sikerül jobb feltételeket elérni, akkor törekedni kellene az idei fizetésre. 
Ez a kérdés kapcsolódik a testület egy másik döntéséhez, amikor is arról volt szó, hogy 
500 000 Ft-ért lekövezik a területet, majd a betonozás került szóba, most meg a költség közel 
2 millió Ft-ra rúg, tehát szerinte az eredeti döntést a burkolásról meg kéne a testület többségi 
határozatával erısíteni, mert a mostani beruházási összköltség jóval meghaladja az eredeti 
összeget. 
 
 Kis József polgármester: 
A megadott mostani magasabb összeggel nem mérte el a szükségleteket. A kátyúzás 
kérdésérıl is szót kell ejteni: Az augusztus 20-ai esı nagy károkat okozott, fıleg a lejtısebb 
utakon, és ezzel akkor szembesült, amikor elkezdték a munkálatokat. Az eredeti 15 m3 után 
további 15 m3-re is szükség volt, ami el is készült, de sajnos az Iskola utca, a Bercsényi utca, 
a Dózsa György utca, a Fáy utca, és a József Attila utca nem fért bele. További munkálatokra 
is szükség lenne, de saját kezdeményezésre nem bízta meg a vállalkozót a munkálatok 
folytatására, rábízta a most tartott testületi ülésre a döntést. 
 
Az 1.5 millió Ft, és ha még mindent hozzátesznek az 5 millió Ft. sem fedezte maradéktalanul 
az  elképzeléseket, ezért kezdett el ilyen irányú egyeztetéseket, hogy idei teljesítés és jövı 
negyedév végi fizetés, hiszen az eredeti vállalkozási szerzıdésben is ez szerepel. Továbbá 
nehéz lenne megítélni pontosan, hogy mennyi anyagra lehet szükség, hiszen a már elkészített 
felület is a számítottnál kétszer annyi anyagot vett fel. 
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Összefoglalva tehát két dolog áll a testület elıtt: 1. a kimaradt utcák kátyúzása megtörténjen-
e, amennyiben igen, feltétlenül javasolja az aszfaltozás idei teljesítését jövı évi fizetéssel, de 
2. amennyiben a munkálatokat nem folytatják, akkor idén is kifizethetı. 
 
Javaslata, hogy történjen meg a kátyúzás, és az aszfaltozás is úgy, hogy jövı évi fizetési 
haladékkal. 
 
Révész György képviselı: 
Nem tehetik meg a falunak a kimaradt részével, hogy nem kátyúznak. Viszont ennek az lenne 
az ára, hogy a lejáró ne készüljön el, nem tudja megszavazni. Ehhez tartozik még, hogy a 1-2 
éve sokkal kedvezıbb ajánlatot kaptak aszfaltozásra. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Szerinte célszerőbb lenne idén aszfaltozni, mert a téli-tavaszi esızések miatt felázott talajon 
nem lehet eredményesen. Azonban úgy véli, hogy az 5 millió forint már nem fedezné a 2700 
Ft + áfa m2 árat akkor sem, ha a további kátyúzást nem végzik el. 
 
Révész György képviselı: 
Ez 3.5 millió bruttó lenne. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Plusz az 1,9 millió, plusz a 700 000 ez már több mint 5 millió Ft. Önmagában a 400 000 Ft 
különbözet nem lenne veszélyesen rossz (amennyit fizetni kellene az idei teljesítés jövı évi 
fizetés esetén). A mellett lenne, hogy fejezzék be a kátyúzást és a többit bízzák az új 
testületre. Ami az 5 millió Ft-ból megmarad, azt hagyják letétben, de a kátyúzást, és a bruttó 
730 000 Ft-os elkészült alapkövezést ( röplabda-pálya kialakítást) finanszírozzák belıle most. 
Másról nem kérne döntést. 
 
Kis József polgármester: 
Még egy dologról kérne döntést: Egy 150 000 Ft-os tétel: rostált sóder kellene a szóban forgó 
területbe, aminek ára bruttó 3500 Ft leszállítva.  
 
Révész György képviselı: 
Az elızı témához hozzászólva: Azért sem szavazná meg a jövı évi fizetést, mert szerinte nem 
szabadna kötelezettséget vállalni a következı testület terhére. 
Másrészt a rostált sódert nem kellene 30 cm vastagságban lerakni, elég lenne a 20 cm. 
 
Kis József polgármester: 
Valóban lehet, hogy elég lesz kevesebb, de az árajánlatot 50 m3-re adták, a nagy mennyiségre 
való tekintettel. Van olyan rész, ahol 20 cm-re is lehet rakni, viszont van olyan, ahol többre 
lesz szükség, de 50 m3-nél biztosan nem kell több bele. 
 
Az elsı kérdés az lenne a képviselı-testülethez, hogy a Kenyereskert levezetı útja és a 
sportpálya aszfaltozása tárgyában az új képviselı testület döntsön. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı Testülete 8 igen szavazattal és 2 
ellenvéleménnyel úgy foglalt állást, hogy a Kenyereskertbe levezetı út és a sportpálya 
aszfaltozását az új, megalakuló képviselı-testületre és az új polgármesterre bízza.  
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A kátyúzás vonatkozásában kéri a képviselı-testület döntését, hogy az elmaradt utcák 
kátyúzása megtörténjen-e. Az egyetértést kézfeltartással jelezzék. 
 
Gomba Község Képviselı Testülete ellenvélemény nélkül egyetért, és a következı 
határozatot hozza: 
 
 
   105/2006 /IX.28/ sz. Önkormányzati Képviselı Testületi 
      h a t á r o z a t 
 
   Gomba Község Képviselı Testülete úgy határozott, hogy az 
   elmaradt utcák aszfaltozása még ebben az évben történjen  
   meg. 
 
   Határidı: az intézkedésre azonnal 
   Felelıs: Polgármester 
 
 
 
A 150 000 Ft-os bekerülési költségő strandröplabda-pályába rostált sóder szállításával aki 
egyetért kézfeltartással jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı Testülete a strandröplabda-pályához 50 
m3 rostált sóder hozatalát 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 ellenvéleménnyel 
megszavazta. 
 
 
   106/2006 (IX.28) sz. Önkormányzati Képviselı Testületi 
      h a t á r o z a t 
 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı Testülete a kenye- 
   reskertben kialakítandó röplabda-pályához 50m3 rostált sóder  
   biztosítását határozza el. 
 
   Határidı: azonnal 
   Felelıs: Polgármester 
 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A búcsúval kapcsolatban érdeklıdik, hogy mennyi bevétel volt tervezve. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
100 000 Ft. A bevétel 150 000 Ft volt. 
 
Kis József polgármester: 
Viszont a búcsúval kiadások is jártak: pl. a szemétszállító konténer. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint a rostált sóder meghozatalára a befolyt összeget rögtön rá is lehetne 
fordítani. 
 
 
 
2./ Az oktatási intézmények helyzetérıl, személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról 
szóló tájékoztató 
 
 
Kis József polgármester: 
Az intézmények anyagát a képviselık írásban megkapták. Elıször az óvoda anyagát javasolja 
megtárgyalásra. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Nem fedi a valóságot, hogy eszközbeszerzésre nincs egy fillér sem. Ugyanis 
eszközfejlesztésre saját erıt 300.000 Ft értékben terveztünk be. A pályázatot most a napokban 
nyújtottuk be a biztosított saját erıvel. Kérdése, hogy a tetıbeázás miatt e garanciális 
intézkedésre történt-e már írásos megkeresés. 
 
Dr. Zimonyi Károlyné óvodavezetı: 
Saját erı valóban van. A garanciális intézkedéssel kapcsolatban a maga részérıl nem történt 
semmi. Úgy tudja, hogy a Polgármester úr beszélt az illetékesekkel. 
 
Kis József polgármester: 
Valóban beszélt a kivitelezıvel, de erre nincs garancia, ezzel nem lehet mit csinálni. 
 
Több hozzászólás nincs.  
 
Az iskola is elkészítette az elıterjesztést. Azzal kapcsolatban akinek van kérdése, 
hozzászólása, tegye meg. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Az integrált oktatás továbbra is jól mőködik. Több szülıvel beszélgettem, nehész errıl 
beszélni, személyesen is érintve vagyok, de nem csak az én családom…, több szülıt is 
megkérdeztem, hogy ne tőnjek elfogultnak. Nekem megadatott- bár csúnya ilyet mondani_ 
hogy elkülönülve voltak a gyengébb képességőek, a lassabban tanuló gyerekek a mi 
idınkben, nektek is, igaz? 
 
Több képviselı: egyetértenek 
Folyt: Nagyon sokszor panaszkodnak a gyerekek otthon is, hogy zavarják ıket. Nehéz errıl 
beszélni, mert nem akarom ıket sem bántani, de amit szeretnénk elérni, ami tényleg annyira 
humánusnak tőnik, hogy ne kapják meg azt, hogy „te gyogyós vagy”—ugyanúgy megkapják, 
és bizony sokszor zavarják az órákat, biztos, hogy hallottál már errıl. 
 
Egyre inkább azt veszi észre, és hallottam is és sajnos a pedagógus társadalmatokban is 
ösztönzı hatás, hogy azokat a tehetséges gyerekeket, szinte lefejezve az osztályokat, 
ösztönzik, hogy elmenjenek a monori 6 osztályos gimnáziumba. Én bevallom ıszintén, mint 
törzsgyökeres gombai, és szeretem ezt a falut, nem tartom jónak. Arra kérlek, mint 
iskolaigazgatót, ezt valamilyen úton-módon szüntesd meg, mert hamarosan nem lesz, mire 
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büszke legyél. Ezek a gyerekek elmennek Monorra, elszipkázza a szürkeállományt Monor és 
akik nyernének, meg tanulnának nyelvet pluszban, meg nyernének versenyeken, azok oda 
mennek. És tudok ilyen tendenciáról, mereven elutasítja, attól nem elsz tehetségesebb a 
gyerek, csak kizsigerelik. 
 
Szeretném, ha az integráltra is válaszolnál, nem kötözködni akar, nem is bántásként mondja, 
tudja, hogy ez nagyon nehéz dolog, ezért óvatosan nyúl hozzá, mert kényes dolog. Mondjuka 
a Hubáéknál van 17 gyerek és pár integrált gyerek 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, mint iskolaigazgató: 
4 a 17-bıl 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Folyt: 17-bıl bizony… Nem tudja ki volt már integrált gyerekekkel, én voltam már… 
 
Tasi Kálmán alpolgármester, mint iskolaigazgató: 
Az integrált oktatás: Ezeket a gyerekeket elküldték Ceglédre vizsgálatra. İk megállapítanak 
bizonyos fogyatékosságot, általában olyat, amivel azért a kisegítı iskolába nem lehet ıket 
áttenni ıket. Írnak nekünk mindenféle javaslatot, hogy kis csoportban, meg 10 fı alatti 
csoportban  meg lehet próbálni a képzésüket. Én abból a szempontból tartom jónek, és azért 
az, hogy az osztályon belül kialakul egy ellentét, lehet hibás a tanító néni is, de hibásak a 
szülık is úgy gondolja. Én a gyerekekkel is beszélgettem errıl, mert pont ebben az osztályban 
tanítja a matematikát, hogy próbálják meg a jobbik oldaláról megközelíteni, hogy nekik 
sokkal jobb az integrált képzés, mert a 4 gyerek csak a készségtárgyakban vannak velük. 
Matematikában, magyaron, történelmen és természetismereten nincs. Így ekkor ebben a 
csoportban nincsenek, csak 13-an, így rájuk is több idı jut, mintha ugyanez a 4 gyerek bent 
ülne az osztályban. De sajnos nem tudunk vele mit csinálni, Monorra nem küldhetjük ıket, 
mert arról nincs papírjuk. A gyermekek szempontjából, persze ezeknél a gyerekeknél, hogy 
megállapítottak bizonyos hiányosságokat, ez nagyrészt a családi körülményekre 
visszavezethetı. Példát említ… Számunkra viszont, én azt tapasztaltam a tavalyi szereplés 
alapján, hogy sokkal jobb, mintha külön lenne egy kisegítı osztály, ahova ık összevontan 
járnak, mert akkor ık csak azzal a nyolccal vannak egyben, akkor aztán tényleg nem mennek 
semmire, viszont így ezek a gyerekek azokban az osztályokban fejlıdni tudnak. 
 
Kis József polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, javasolja az általános iskola elıterjesztését elfogadásra. 
 
Gomba Község Képviselı Testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
   107/2006 (IX.28) sz. Önkormányzati Képviselı Testületi  
      h a t á r o z a t 
 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı Testülete a Fáy 
   András Általános Iskola helyzetérıl készült jelentést elfogadja. 
 
   Határidı: azonnal 
   Felelıs: Polgármester 
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Kis József polgármester: 
Az elızı ülésen tájékoztatta a képviselıket, hogy a Környezetvédelmi Felügyelıség 
jegyzıkönyve alapján a KÖVÁL Zrt. által felszerelt kürtık és ventillátorok elérték a 
megfelelı hatást, és a vákuum gépházaknál a nyári idıszakban végzett ellenırzés során 
bőzhatást nem észleltek. Ennek kapcsán kereste meg a KÖVÁL Zrt. ismét az önkormányzatot 
levélben a bekerülési összeg másik 50%-ának kifizetését illetıen.  
 
/ A levél teljes egészében felolvasásra került, és a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A maga részérıl nem javasolja a bekerülési költség másik 50%-ának az átutalását addig, amíg 
a bőzhatás észlelhetı. İ nem kíváncsi arra, ami a jegyzıkönyvben szerepel. Ezt az ellenırzést 
a nappali idıszakban végezték, az ott lakó emberek viszont az esti órákban vannak odahaza, 
amikor nyomott a levegı, és ekkor érezhetı a bőz. Sokat jár a Nefelejcs utcában, de még 
egyszer sem hallotta, hogy mőködött volna a ventillátor. Véleménye szerint kerüljön 
összehívásra a falugyőlés a Nefelejcs és Iskola utcai lakosok részére és ott hitesse el ezekkel 
az ott lakó emberekkel a KÖVÁL Zrt. vezetıje, hogy a jegyzıkönyv szerint nincs bőzhatás. 
 
Kis József polgármester: 
Beszélt Gecseg Tamással, aki ezt a bőzhatással kapcsolatos dolgot elindította. Gecseg Tamás 
azt mondta, hogy amióta felszerelték a Nefelejcs utcai gépházra a kürtıt és a ventillátort, 
azóta a lakóháza környékén nem érezhetı a bőzhatás, esetleg a kert közepén érezhetı, amikor 
olyan a széljárás. Tehát jelentıs szintő javulást tapasztal a kürtı és a ventilátor felszerelése 
óta. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Akkor viszont úgy kellene mőködtetni a ventillátort, hogy a nap minden szakában mőködjön. 
 
Révész György képviselı: 
A hatóság azt mondja, hogy nincs bőzhatás, viszont nem a hatóság lakik a vákuum gépházak 
mellett, nem tudja, hogy mit tudnak ezzel kezdeni. 
Ha ó vásárol egy tv-t és odahaza észreveszi, hogy a dobozban nincs benne a távirányító, akkor 
visszamegy az üzletbe reklamálni és megkapja a hiányzó tartozékot fizetés nélkül, mivel ez a 
vásárolt termékhez hozzátartozik és nem kell külön fizetnie érte. Ha van egy beruházás, 
aminek vannak bizonyos paraméterei, akkor az nem tekinthetı addig befejezettnek, 
megoldottnak és elfogadhatónak, amíg az elvárható paraméterek nem teljesülnek. 
Véleménye szerint ez a munka is a beruházás tárgyának tekinthetı, amely beruházásért az 
önkormányzat kifizette már a szükséges összeget. 500 000Ft-ot kifizetni a település kárára 
nem lenne célszerő akkor, amikor ezért a beruházásért már egyszer kifizettük az összeget. 
 
Kis József polgármester: 
A beruházás terveit annak idején az a Környezetvédelmi Felügyelıség fogadta el, aki most a 
KÖVÁL Zrt.-t javaslat tételre, megoldásra kötelezte. A vákuum gépházat illetıen.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Valamilyen megoldást kell találni, mert ha legközelebb is történik hasonló eset, akkor nekünk 
kell majd megint a KÖVÁL Zrt. által felszerelt berendezések árát kifizetni, annak ellenére, 
hogy mi már fizettünk egyszer ezért a beruházásért. 
Nekünk a KÖVÁL-lal kell késhegyre menıen elmenni és ha nem sikerül, akkor tovább lépni. 
Ezt végig kell csinálni, végre kell hajtani, esetleg a médiához is lehetne fordulni. 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
İ még a mai napig nem látta az átadás-átvételi jegyzıkönyvet a szennyvíz-beruházást 
illetıen. Ebbıl következıen azt sem látta, hogy a szakhatóság a beruházást a terveknek 
megfelelınek ítélte volna meg, és átvette, aláírta az átadás-átvételi jegyzıkönyvet, Mikor volt 
a mőszaki átadás-átvétel? 
 
Kis József polgármester: 
A fıvállalkozó úgy nyilatkozott, hogy ı átadta a KÖVÁL Zrt.-nek a terveket és a mőszaki 
átadás-átvételi jegyzıkönyvet. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A KÖVÁL Zrt. vezetıje levélben leírta, hogy nem kapott semmit, ezért kérte, hogy segítsük 
hozzá ahhoz, hogy a terveket és a mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyvet megkaphassa. 
 
Révész György képviselı: 
A probléma az, hogy a vállalkozók, cégek, kivitelezık, üzemeltetık arra játszanak rá, hogy az 
önkormányzatok jámborul hajlandóak arra is, amire nem lennének kötelezhetık. 
 
Kis József polgármester: 
Tehát a képviselı-testület továbbra sem járul hozzá a másik 50% kifizetéséhez. A KÖVÁL 
Zrt. valószínőleg a bírósághoz fog fordulni a környezetvédelmi jegyzıkönyv alapján.  
Kéri a testület döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı Testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
             108 /2006. sz. Önkormányzati Képviselı-testület 

 h a t á r o z a t 
 
  Gomba község képviselı-testülete továbbra sem  

tartja megalapozottnak a KÖVÁL Zrt. részére a  
Nefelejcs és Iskola u. vakuum gépházba felszerelt  

  ventillátorok bekerülési költsége fennmaradó 50% 
-ának kiegyenlítését. 

 
  Határidı: 2006. 09. 18. 
  Felelıs: Polgármester, Körjegyzı 
 
 
Révész György képviselı: 
Két kérése lenne a képviselı-testülethez. Az egyik, hogy hagyja jóvá a 2006. évi képviselıi 
tiszeteletdíjának felajánlását a gombai Úttörıcsapat részére. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a döntést a kéréssel kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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       109/2006. sz. Önkormányzati  Képviselı-testületi  

h a t á r o z a t 
 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı 

-testülete a gombai 4092 számú Úttörı- 
csapat részére 105 792 Ft összegő támogatást 
nyújt. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Polgármester, Körjegyzı 

 
 
Révész György képviselı: 
A másik kérése a következı. İ a következı ciklusban már nem indul képviselınek. Ezidáig a 
képviselık használtak egy gomba.hu postafiókot az interneten, így ı is. Az a kérdése, hogy 
meddig használhatja még ezt a postafiókot. A maga részérıl szeretné továbbra is használni, 
ehhez kéri a képviselı-testület engedélyét, vagy ha már nem ennek a testületnek a 
kompetenciája, akkor tolmácsolni majd az új képviselık felé. 
 
Kis József polgármester: 
İ is ugyanebben a helyzetben van, mert a következı ciklusban már nem indul és neki is van 
egy postafiókja a honlapon, amit továbbra is szeretne használni. 
 
A kettejük kérése tehát, hogy továbbra is használhatják-e ezt a tárhelyet. Amennyiben a 
képviselı-testület úgy gondolja, hogy tud errıl dönteni a mai ülésen, akkor tegye meg, ha 
pedig úgy érzi, hogy ez már az új testület kompetenciája lesz, akkor kéri tolmácsolni a 
kérésüket az új testület felé. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint hozzon a testület határozatot arról, hogy akik már megkapták azt a 
tárhelyet, azok idıkorlátozás nélkül használhassák. 
A Jegyzıasszony is elmegy jövıre nyugdíjba, neki nincs ilyen tárhelye. Az a javaslata, úgy 
szóljon a határozat, hogy folytatólagosan jogosultak a jelenleg tárhellyel rendelkezık a 
használatra, sıt a Jegyzıasszony és az új képviselık vonatkozásában is kiterjesztésre kerül, 
amennyiben igénylik. 
 
Gomba Község Képviselı Testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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110/2006. sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t 

    
Gomba Község Önkormányzati Képviselı- 
testülete úgy határozott, hogy a gomba.hu  
e-mail címeket továbbra is használhatja vala- 
mennyi tárhellyel rendelkezı, sıt a Jegyzıasszony 
és az új képviselık is igény szerint használhatják  
a tárhelyet. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Polgármester 

 
 
 
 
3./ KÖVÁL Zrt. által fizetend ı 2007. évi víz és csatornahálózat bérleti díjainak 
meghatározása 
 
Kis József polgármester:  
Azért tárgyalja szeptember hónapban a képviselı-testület a KÖVÁL Zrt. által a víz- és 
csatorna-hálózat üzemeltetéséért fizetendı bérleti díjat, hogy a jövı évi víz és csatorna díjba 
bele tudják dolgozni. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy 2006. évben a KÖVÁL Zrt. a vízmővagyon esetében 
500.000 Ft bérleti díjat fizetett az önkormányzat részére. A csatorna vonatkozásában pedig 
544.533 Ft bruttó összeget. 
A maga részérıl 100.000 Ft emelést javasol a vízhálózatra vonatkozó bérleti díjként, a 
csatornánál pedig adott a 10 Ft/m3 összeg. 
 
Szegedi Csaba képviselı:  
A maga részérıl is 100-150.000 Ft-ot javasol emelésként. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
150.000 Ft emelést javasol a vízhálózatra. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a bérleti díjakat illetıen. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı Testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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111/2006. sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
          h a t á r o z a t 

 
    
   Gomba Község Képviselı-testülete a KÖVÁL  

Zrt. által fizetendı bérleti díjat a 2007. évre vonatkozóan 
a vízhálózat vonatkozásában 650.000 Ft-ban állapítja  
meg, a csatornahálózat vonatkozásában a  
bérlet díjat továbbra is 10 Ft/m3 árba tartja fenn. 
 
 

 
 
4./ Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat megtárgyalása  
 
Kis József polgármester: 
Javasolja a képviselı-testületnek megfontolásra az ösztöndíj-pályázatot, mert ha a 
községünkbıl erre érdemes diák jelentkezne, akkor ne essen el támogatási lehetıségtıl. 
 
Révész György képviselı: 
A maga részérıl mindenképpen javasolja a csatlakozást a Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázathoz. İ maga is tud olyan diákot, aki rászorulna és érdemes is rá.  
Javasolja az összeg meghatározását is annak érdekében, hogy a jövı évi költségvetésben ezt 
már tervezni tudja az önkormányzat.  
A maga részérıl 40-50 000 Ft-ot javasol e célra betervezni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A jövı évre vonatkozóan mondja, hogy jobban fel kell készülni ezen pályázattal 
kapcsolatban. Ki kell dolgozni, ki kell találni, hogy kik kapnak ilyen támogatást, több 
jelentkezı esetén kik élvezhetnek elınyt. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a testület döntését a csatlakozást illetıen. 
 
Gomba Község Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
 
   112/2006. sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  

h a t á r o z a t  
 

   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási ösztöndíj pályázathoz. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Körjegyzı 
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Kis József polgármester: 
A pályázathoz a maga részérıl 50 000 Ft összegő éves keret elhatározását javasolja. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
60 000 Ft összegő éves keretet javasol meghatározni, azzal a kitétellel, hogy egy hallgató 
maximum 3 000 Ft-ot kaphat. 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a javaslatok alapján. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
   113/2006. sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
     h a t á r o z a t  
 
 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 

 a Bursa Hungarica Felsıoktatási ösztöndíj-pályázattal 
kapcsolatban 60 000 Ft összegő éves keret betervezését  
határozza el a 2007. évi költségvetésbe. 
Az elhatározott éves keret összegébıl egy pályázó  
maximum havi 3 000 Ft-os támogatásban részesülhet. 
 
Határidı: Költségvetés készítésének idıpontja 
Felelıs: Polgármester, Körjegyzı 

 
 
 
 
5./ Egyéb ügyek: 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Készített a képviselı-testület részére egy elıterjesztést Tóth József ügyében, aki a rendezési 
terv módosításával kapcsolatban nyújtott be korábban kérelmet a képviselı-testülethez. A 
testület a kérésnek megfelelıen határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy hozzájárulását adja 
a kéréseinek megfelelı módosításhoz. Tóth József a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnál is 
beadvánnyal élt ezzel kapcsolatban. 
A Közigazgatási Hivatal válaszolt a beadványára, melyet hozzánk is elküldtek, de ebben nem 
az ı konkrét kérdésének megfelelı választ kapott, hanem az szerepel benne, hogy a testület 
által hozott határozatok törvénysértık, mert a rendezési tervet csak rendelettel lehet 
módosítani. 
A mi határozataink azonban nem törvénysértıek, mert nem a rendezési terv módosításáról 
szólnak, hanem csak hozzájárulását adta a testület ezekben a rendezési terv módosítására 
vonatkozóan. 
Ezzel kapcsolatban ı, mint jegyzı, megválaszolt a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnak, de 
erre vonatkozóan visszajelzés még mind a mai napig nem érkezett, pedig már két hónap eltelt 
azóta. Ezt csak tájékoztatásként terjesztette a testület elé. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
A Jegyzıasszony küldjön egy újabb levelet a közigazgatási hivatalhoz és kérje a válaszuk 
mielıbbi megküldését. 
 
Kis József polgármester: 
Örömmel jelenti a testületnek, hogy másodszor is sikerült az önkormányzatnak a pert 
megnyernie Varga Árpáddal szemben. A Pest Megyei Bíróság ítélete jogerıs. Varga Árpád 
esetleg jogorvoslati kérelemmel fordulhat még a Legfelsıbb Bírósághoz az ítélet ellen, de a 
bíró elmondása szerint nincs esélye a per megnyerésére.  
Ezt tájékoztatásul mondta el a testületnek. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a testülettel, hogy Fodor Béla képviselı nyújtott be kérelmet a hivatal udvarán lévı 
vasszerkezet megvásárlását illetıen. 
A vasszerkezet régebben buszmegálló célját szolgálta, de már hosszú idı óta itt van a hivatal 
udvarán. 
Kéri a testület véleményét, javaslatát a kérelemmel kapcsolatban. 
 
Kis József polgármester: 
Miután nullára van leamortizálva ez a vasszerkezet, így javasolja, hogy 1 000 Ft-ért kerüljön 
értékesítésre Fodor Béla részére. 
 
Fodor Béla képviselı: 
A maga részérıl 2 000 Ft-ot felajánl a vasszerkezetért. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Az a javaslata, hogy a vasszerkezet kerüljön lemérésre, és a MÉH telepen történı átvételi árat 
figyelembe véve kerüljön annak vételára megfizetésre. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
   114/2006. sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
     h a t á r o z a t  
 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
   a Polgármesteri Hivatal udvarán lévı, használaton 
   kívüli vasszerkezetet Fodor Béla Gomba, Rózsa u.  

17 sz. alatti lakos részére értékesíti. 
A vételárat a MÉH telepen történı vasátvételi ár 
összegében határozza meg. 
 
Határidı: 2006. 09. 28. 
Felelıs: Körjegyzı 
 

 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy Kökény Sándor Gomba, Jókai u.-i lakos befizette a 
25 000 Ft-ot a fızıüst vételáraként. 
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Tett egy elıterjesztést a képviselı-testület elé a Polgármester Úr nyugdíjba vonulásával 
kapcsolatos költségekkel. 
Amit tudtunk, azt beterveztük a 2006. évi költségvetésbe, hiszen elıre tudott volt, hogy 
nyugdíjba vonul ebben az évben. 
A szabadságának kifizetése azonban nem került betervezésre, ezért kéri a testület 
hozzájárulását, hogy 331 200 Ft-tal engedélyezze a betervezett összeg kiegészítését. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

115/2006. sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
     h a t á r o z a t 
 
 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
   a polgármester nyugdíjba vonulásával kapcsolatos 
   szabadság megváltására- mely a 2006. évi költségvetésbe 
   nem került betervezésre – 331 200 Ft-ot biztosít. 
 
   Határidı: azonnal 
   Felelıs: Körjegyzı 
 
 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Szeretné a tiszteletdíját felajánlani a Polgári Kör részére. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
    

116/2006. sz Önkormányzati Képviselı-testületi  
     h a t á r o z a t 
 
   Gomba Község Képviselı-testülete a gombai Polgári 
   Kör Egyesület részére 130 950 Ft. összegő támogatást  

nyújt. 
 
Határidı: 2006. 09. 28.  
Felelıs: Körjegyzı 

 
 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a testületet, hogy Úri Község Önkormányzata kereste meg Gomba Község 
Önkormányzatát arra vonatkozóan, hogy a gombai 0476 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 
járuljon hozzá ahhoz, hogy ezen a területen motocross pálya mőködjön. 
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Ezek az ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában, és a Nemzeti Földalap kezelésében vannak, 
így nekünk is hozzá kell járulni ahhoz, hogy itt motocross pálya létesüljön. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Ez a terület kinek a bérleménye jelenleg? Véleménye szerint a Hunland Farm Kft. bérli, így 
nekik is hozzá kell járulni ehhez. Meg kell pontosan tudni, ki mőveli jelenleg ezt a területet. 
 
Kis József polgármester: 
A testület tehát további információk begyüjtését rendeli el arra vonatkozóan, hogy ki bérli ezt 
a területet, a bérlı tud-e arról, hogy itt ilyen tevékenységet kívánnak folytatni. Ezt követıen 
fog majd újból foglalkozni a kérelemmel. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Már jó ideje e célra használják ezt a területet, így a bérlınek tudomása kell, hogy legyen róla, 
hiszen ennyivel kevesebb területet használ. 
A pálya kialakításával kapcsolatban 27 szakhatósági és egyéb engedélyt kell bekérniük, ebben 
véleménye szerint benne szerepel a bérlı is. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 
   117/2006. sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
     h a t á r o z a t 
 
   Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
   úgy határozott, hogy a gombai 0475 és 0476 hrsz-ú  
   ingatlanokon motocross pálya létesítéséhez csak a  
   szükséges szakhatósági és egyéb hozzájáruló nyilat- 

kozatok megadását követıen adja meg a hozzájárulását. 
 
Határidı: 2006. 09. 28. 
Felelıs: Polgármester 
 

 
Kis József polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszönve a megjelentek türelmét, a nyílvános ülést 21,30 h-kor 
bezárta. 
 
Gomba, 2006. október 25. 
 
 
 
      Kis József   Maczó Jánosné 
              polgármester       körjegyzı 
 
 
 
      Tasi Kálmán   Szegedi Csaba 
       jegyzıkönyv hitelesítık 


