
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. február 1.-én 15 órai 
kezdettel megtartott  n y i l v á n o s   ülésérıl. 
 
 
 
Jelen vannak: Lehota Vilmos     polgármester 
   Tasi Péter     alpolgármester 
   Erdélyi Zsolt, Fodor Béla,  
   Lehoczki Zoltán, Dr. Schidt György, 
   Szegedi Csaba, Dr. Zimonyi Károly, 
   Tóth József, Tóth Sándor   képviselık 
 
   Maczó Jánosné    körjegyzı 
 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
 
   Dr. Schmidt Géza    pénzügyi szakértı 
   Dr. Zimonyi Károlyné   Gólyafészek Óvoda  
         vezetıje, 
   Tasi Kálmán     Fáy András Általános 
         Iskola  igazgatója, 
   Bakosné Kiss Erzsébet   gazdálkodási csoportvezetı 
   Sinkovicz Zoltánné    érdeklıdı állampolgár 
   Ács Mihály     református lelkész 
   Edıcs Tamás     mővészeti iskola igazgatója 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Dr. Zimonyi Károlyné 
óvodavezetıt, az ülés megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen 8 képviselı jelen van, így az határozatképes. Szegedi Csaba 
képviselı elızetesen bejelentette, hogy csak késıbb tud 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 beszámolói          Polgármester, 
     kérdések, felvetések.              Alpolgármester 
                 Bizottságok  

       elnökei, 
       Képviselık 
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2./ Gomba Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének 
     megtárgyalása.              Polgármester, 
                Körjegyzı 
 
3./ E g y é b   ügyek 
     a./ ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelem megtárgyalása        Körjegyzı 
     b./ ingatlan vásárlásával kapcsolatos kérelem megtárgyalása        Körjegyzı 
     c./ ingatlan felajánlásának megtárgyalása           Körjegyzı 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Fodor 
Béla és Tóth Sándor képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıiként Fodor Béla és Tóth Sándor 
képviselıket  e l f o g a d t a. 
 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések, felvetések. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Valamennyi képviselı írásban megkapta a polgármesteri beszámolóját az elızı ülés óta eltelt 
munkájáról.  
Írja a beszámolóban, hogy az egyházközséggel közösen levelet intéztek Fónay Györgyhöz a 
Dunamelléki Egyházkerület gazdasági tanácsosához a 2005 decemberében igénybe vett és 
2006 decemberében visszafizetett 10.000.000.-Ft egyházi hitel kamatösszegének pontosítása 
érdekében. A polgármesteri tájékoztató kiküldése óta megérkezett a válaszlevél, mely alapján 
4,8 % kamatot kérnek, mely 480.000.-Ft összeget jelent. 
Az iskola összevonással kapcsolatban kedden volt az Oktatási Minisztériumban, ahol 
tárgyalást folytatott az egyházi kapcsolatok titkárságának vezetı helyettesével, valamint a 
jogásszal. A jogász elmondta részére, hogy milyen megoldási javaslatok vannak, elmondta azt 
is, hogy nem egyedül mi küzdünk hasonló problémákkal.  
Az egyházi iskola ügyében kérte Edıcs Tamást, hogy tartózkodjon a községben és ha úgy 
adódik, hogy a képviselık kérdéseket szeretnének feltenni részére, akkor álljon 
rendelkezésünkre.  
A tiszteletes úr is szeretné tájékoztatni a képviselı-testületet a vasárnapi presbiteri ülésen 
elhangzottakról. 
Ledniczki Tibor szemétszállítási vállalkozó a mai napon, 10 perccel az ülés elıtt módosította  
az árajánlatát, mely szerint nem 460.000.-Ft-ért vállalja a munkát, hanem 443.000.-Ft-ért. Ezt 
az összeget kell majd elfogadnunk a költségvetés tárgyalásakor. 
Alapítványi megkeresések érkeztek a képviselı-testülethez, melyben pénzügyi támogatást 
kérnek az önkormányzattól.   
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A költségvetés megtárgyalásakor sajnos nem arról kell majd tárgyalnunk, döntenünk, hogy 
sok pénzünk van, ezért véleménye szerint ezen  kérelmeket nem tudja támogatni az 
önkormányzat. 
Korábban már született egy olyan döntés a képviselı-testület részérıl, hogy amennyiben a 
pénzügyi lehetıségei megengedik, úgy a helyi alapítványokat, civil szervezeteket fogja 
támogatni, a külsı kéréseket nem tudja teljesíteni. 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy az alapítványok részére a 
korábbi testületi döntésnek megfelelı válasz kerüljön megírásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
úgy foglalt állást, hogy az alapítványi megkeresésekre a korábbi döntésének megfelelı 
válasz kerüljön megírásra, továbbra is csak – lehetıségei függvényében – a helyi 
alapítványokat, civil szervezeteket kívánja támogatni.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Tudomása szerint a körzeti megbízott által használt Níva gépkocsit a rendırség elárverezte. 
Egy nyitott árverésen kelt el négyszázvalahány ezer forintért, így arra már nem várhatunk, 
hogy vissza fog hozzánk kerülni. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Ígéretet kapott a körzeti megbízott, hogy fog kapni egy autót, kapott is, de csak két napig volt 
nála. Véleménye szerint a benzintámogatási kérelemnél majd vegye ezt figyelembe a 
képviselı-testület. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Az iskolával kapcsolatban mi az elképzelés? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A bizottságnak tovább kell folytatnia a munkáját, jelenleg csak annyi információ van, amit 
leírt. Amennyiben még szükséges, akkor új információkat kell beszerezni és ezt követıen tud 
majd csak bıvebb információkkal szolgálni.  
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Alapkérdés, hogy miután hangsúlyozottan egy iskolával rendelkezı településrıl van szó, így 
lehet-e egyházi iskolát csinálni ebbıl? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Van rá lehetıség, több ilyen település is van, ahol csak egyházi iskola mőködik. Valamelyik 
környezı település iskola fenntartójával kell szerzıdést kötni, hogy biztosítja azon tanulóknak 
az oktatást, akik nem akarnak egyházi iskolába járni. Meg kell próbálni a szakmai egyeztetést 
és onnan tudnánk még több információval tovább lépni.  
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Tápiómenti 2 hetes újság szerkesztısége kereste 
meg levélben az önkormányzatot, melyben támogatást kérnek 1 év idıtartamra, lakosonként 
10.-Ft összegben. Ezért az összegért megjelenést biztosítanak a lapban. Éves szinten ez kb. 
30.000.-Ft-ot jelentene.  
 



4 
 
A menetrenddel kapcsolatban kért a problémákról jelzéseket. Készített egy átmódosított 
menetrendi javaslatot is. Ezzel kapcsolatban már egyeztetett Bénye és Káva községek 
polgármestereivel is és a VOLÁNBUSZ Rt. vezérigazgatójának fogja majd elküldeni az 
összegyőjtött problémákat, javaslatokat. 
 
 
Fodor Béla képviselı, a Szociális és Gyámügyi Bizottság elnöke: 
Szeretné tájékoztatni a képviselı-testületet, hogy a mai bizottsági ülésen a kérelmek 
elbírálásánál már figyelembe vették a szőkös segélyezési lehetıségeket. A bizottság már most 
elkezdte a spórolást és ennek jegyében döntött a kérelmeket illetıen. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Szeretne elindítani egy mozgalmat, mégpedig a pingpongozást. A hétvégeken biztosítanák ezt 
a lehetıséget az iskola jelenlegi tornatermében 1-2-3 pingpong asztallal.  
Ehhez anyagi támogatás nem kell, İ felvállalja ennek a lebonyolítását. Az iskola 
igazgatójának már jelezte, hogy szeretné az iskolában ezt a sportolási lehetıséget beindítani, 
majd leülnek és megbeszélik. Megpróbálják ezt beindítani annak érdekében, hogy a gyerekek 
hasznosan töltsék el a szabadidejüket. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy elküldtük a szándéknyilatkozatot a kenyeres-kerti 
pályával és a Bartók Béla utcai játszótérrel kapcsolatban. Remélhetıleg jönni fognak és 
felmérik a lehetıségeket.  
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Addig hozzá lehet nyúlni a kenyeres-kerti pályához? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Ennek semmi akadálya nincs.  
A polgármesteri beszámolója mellékleteként kiküldött egy alapítványi megkeresést, mégpedig 
a Leány, Anya, Gyerek Közhasznú Alapítvány megkeresését. İk nem pénzt kérnek, hanem 
szeretnének egy közhasznú társaságot beindítani Lea Otthon néven, amelynek keretén belül a 
fiatal terhes, kisbabás nık részére nyújtanának elhelyezési lehetıséget. Ez azonban csak akkor 
lehetséges, ha vannak szerzıdéseik. Ezt meg kell vizsgálni, hogy lehet-e ilyen szerzıdést 
kötni. Ha meg is kötünk velük egy keretszerzıdést, akkor is minden ellátott esetében új 
szerzıdést kell majd készíteni.  
 
Kéri a testület döntését néhány ügyben. Az elsı a KÖVÁL Zrt. felé történı tartozásunk 
kiegyenlítése. A KÖVÁL Zrt.-nek még mindig tartozunk a Nefelejcs utcai és Iskola utcai 
vákuum gépházba felszelelt ventilátorok bekerülési költségének 50 %-ával. 
Úgy ítéli meg, hogy valamelyes már javult a helyzet a Nefelejcs utcában a ventilátor 
felszerelésével, ezért javasolja a képviselı-testületnek, hogy kerüljön kifizetésre a KÖVÁL 
Zrt. részére a tartozás. Addig a bérleti díj összegét sem kapjuk meg tılük, amíg tartozásunk 
van feléjük. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
İ is úgy tapasztalta, hogy a telepen hatékonynak bizonyult ez a módszer. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a tartozás kiegyenlítését illetıen. 
 
/ Idıközben megérkezett az ülésre Szegedi Csaba képviselı, így a jelenlévı képviselık száma 
9-re változott /. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2007. / II. 1./ 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 vákuum  
        gépházakba felszerelt ventilátorok bekerülési költségének 
        eddig visszatartott   50 %-a kerüljön átutalásra a  
        KÖVÁL Zrt. részére. 
 
        Határidı:  2007. február 1. 
        Felelıs:    polgármester, 
              körjegyzı 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a díszpolgári érem és kitőzıvel kapcsolatban. Mint ahogyan 
a polgármesteri beszámolójában leírta Dóczi Csaba aranymőves szóbeli ajánlata alapján a két 
érem és kitőzı aranyból összességében 350.000.-Ft-ba, aranyozott ezüstbıl pedig összesen 
60.000.-Ft-ba kerülne. El kell tehát dönteni, hogy aranyból, vagy pedig aranyozott ezüstbıl 
készíttessük-e el az érmeket, illetve kitőzıket. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel a maga részérıl az aranyozott ezüst 
változatot javasolja. Amennyiben e mellett dönt a képviselı-testület, akkor viszont ezt a 
gyakorlatot kell majd tovább folytatni a jövıben. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését. Elhangzott egy javaslat, hogy aranyozott ezüstbıl 
készíttessük el az érmeket és kitőzıket és a jövıben is ezt a gyakorlatot folytassuk tovább. 
Aki ezen javaslattal egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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4/2007. / II. 1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
      1./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
           határozott, hogy a díszpolgári címmel járó érem és kitőzı 
           aranyozott ezüst anyagból kerüljön elkészíttetésre. 
           A 2 db. érem és 2 db. kitőzı elkészíttetésére 60.000.-Ft 
           összegő költségkeretet határoz meg. 
 
      2./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
           határozott, hogy a jövıben a díszpolgári címmel járó 
           érem és kitőzı  minden esetben  aranyozott ezüstbıl  

         kerüljön elkészíttetésre. 
 
         Határidı:  2007. február 1. 
         Felelıs:    polgármester, 
                          körjegyzı  
 

 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az elızıekben már szó volt a szemétszállítást végzı vállalkozó ajánlatáról, mely 460.000.-Ft-
ról 443.000.-Ft-ra módosul, ilyen tételt jelentene a költségvetésünkben a havi 
hulladékszállítás díja. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ez már egy fix dolog, hogy ennyi az összeg?  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A mai napon telefonált Ledniczki Tibor és ezt az összeget mondta.  
A szemétszállítási díjbevétellel kapcsolatban mondja, hogy éves szinten a bevételi oldalon 
nem minden bevételi lehetıség szerepel, mert nem tudjuk elıre meghatározni, hogy mennyi 
összeg jön be. A szemétszállítást végzı vállalkozóval úgy beszélték meg, hogy keddi napokon 
fogja az üdülı övezetekbıl elvinni a szemetet. Ha azonban gond lesz abból, hogy már 
vasárnap este, illetve hétfın reggel kiteszik a tulajdonosok a szemetet és a kutyák esetleg 
szétszedik, akkor módosítjuk a szállítás idıpontját és hétfın reggel elıször ezekrıl a 
területekrıl fogja elvinni a vállalkozó. Amikor beindul a szemétszállítás az üdülı területeken, 
akkor a Tópartról és Tetepusztáról is be fogjuk hozatni a konténereket. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
A maga részérıl szívesen látna az eredeti javaslathoz képest egy 1/3-os csökkentést a 
szállítási díjat illetıen. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Javasolja, hogy a polgármester keresse meg ismét a vállalkozót a szállítási díj további 
csökkentése érdekében. A maga részérıl 423.000.-Ft-ot javasolna. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását a szemétszállítást végzı vállalkozó megkeresését 
illetıen a szállítási díj 423.000.-Ft-ra történı csökkentése érdekében. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül úgy foglalt állást, hogy a polgármester keresse meg a szemétszállítást végzı 
vállalkozót és folytasson tárgyalást a szállítási díj havi összegének  423.000.-Ft-ra 
történı csökkentése érdekében. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Mint a vadásztársaság egyik képviselıje mondja, hogy vadásztársa Ordasi Milán felkutatott 
több önkormányzati ingatlant, amelyek Tetepusztán vannak. Természetesen ezen adatok még 
pontosításra szorulnak. Ezt követıen majd a vadásztársaság szeretné ezeket az önkormányzati 
területeket bérbe venni, illetve amennyiben lehetséges megvásárolni. Annyi jelenleg a kérése, 
hogy ezek a területek a hivatal részérıl kerüljenek pontosításra, hogy hol helyezkednek el, be 
lehessen ıket azonosítani.  
 
Tóth József képviselı: 
Az értékesítéskor csak akkor tud majd dönteni, ha pontosan tudja, hogy mit értékesít az 
önkormányzat, ezért a jelenlegi állapotnak megfelelı térképet kér majd becsatolni a döntés 
meghozatalához. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Nem olyan sokba kerül egy térkép, ezért az önkormányzat részére kellene vásárolni 
külterületi, illetve belterületi térképeket. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs az elsı napirendi ponthoz, úgy javasolja a 
képviselıknek, hogy térjünk rá a második napirendi pont megtárgyalására. 
 
2./ Gomba Község Önkormányzata 2007 évi költségvetésének megtárgyalása. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási elıadót, 
valamint Tasi Kálmán iskolaigazgatót. 
Megkérdezi a jegyzı asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az elıterjesztéshez? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Nincs szóbeli kiegészítése. A képviselık az írásos elıterjesztést, illetve az ezt követıen 
készített kiegészítéseket, szakértıi véleményt megkapták. A pénzügyi bizottság elnökének 
most megkapott írásos elıterjesztését, javaslatait áttekintette, de még nem teljes egészében.  
 
Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
Köszönti az ülésen megjelenteket. A pénzügyi bizottság elnökének anyagát még İ sem tudta 
áttanulmányozni. 
A szakértıi véleményében is jelezte, ez a koncepció tárgyalásakor is látható volt, hogy nehéz 
lesz a 2007-es év és tart tıle, hogy a 2008-as év is.  
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Az elmúlt évben kezdıdött a probléma, december elején megérkezik az önkormányzathoz a 
következı évi támogatás 1/12-ed része, amely arra szolgál, hogy a következı év  
beindulhatjon. Gomba Község Önkormányzata az év végén úgy állt, hogy sok kiegyenlítetlen 
számla volt, így az ez évi állami támogatás jelentıs része felhasználásra került. 
Ezt a 6.381.000.-Ft összegő felhasználást  a költségvetésben szerepeltetni kell, így 
céltartalékként lett megjelölve, amelyhez azonban nem lehet hozzányúlni, mert gyakorlatilag 
nincs.  
Elég jelentıs az a hitel, amit 2007-ben vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Ennek 
összege be van tervezve a költségvetésbe. Ezen túlmenıen is van azonban forráshiány. 
Arra szeretné felhívni a figyelmet a számításba vett hiteligényre, amelynek a nagyságrendje 
több mint 39 MFt. A jogszabályok értelmében az önkormányzat a korrigált saját bevételi 
elıirányzatok 70 %-a erejéig vehet fel hitelt, ennek nagyságrendje az önkormányzat 
vonatkozásában 36.674 eFt. Ennek a felvételére azonban nem lesz lehetısége az 
önkormányzatnak a valóságban a 39 MFt és a 36.674 eFt különbözete miatt.   
Nem feltétlenül ezen az ülésen, de a testületnek döntenie kell, hogy mennyi az a folyó évi 
likviditási hitel, amelynek a felvételét engedélyezi. Célszerő ezt meghatározni, mert 
adódhatnak olyan helyzetek, hogy a számlák felhalmozódása érdekében hitelt kell felvenni. 
Ebben az évben 6 %-ot meghaladó inflációval kell kalkulálni, amelyben nagyon sok olyan 
benne van, amelynek az értéke évközben nem emelkedik olyan nagy mértékben, mint a 
közüzemi díjak.  Az intézmények nem tudnak mőködni az energia nélkül. Arra kell számolni, 
hogy a költségvetésben e célra betervezett összegek nem lesznek elegendık.  
A fejlesztési lehetıség 2007 évben majdnem hogy nulla. Úgy gondolja, hogy erre az évre el 
kell fogadni, tudomásul kell venni, hogy a takaró nem ér addig, hogy fejleszteni lehessen. 
Tegnap volt egy város önkormányzatának ülésén, ahol szintén nincs fejlesztésre keret 
meghatározva erre az évre. A testület ezt tudomásul vette, elfogadta.  
Körül kell nézni, hogy milyen további megtakarításokat, megszorításokat kell alkalmazni 
annak érdekében, hogy a 2007-es évet túl lehessen élni. Biztos benne, hogy a polgármesteri 
hivatalnál, intézményeknél is meg kell nézni, hogy milyen további megtakarításokat lehet 
alkalmazni.  
Az elıterjesztett rendelet-tervezet megfelel a törvényességi szempontoknak, javasolja az 
elıterjesztést elfogadásra a képviselı-testületnek.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Nem elızmény nélküli a mai ülés a költségvetés megtárgyalása vonatkozásában. Volt ezzel 
kapcsolatban pénzügyi bizottsági ülés és rendkívüli képviselı-testületi ülés is.  
Van egy egyedi személyes elıterjesztése, amit kiosztott a képviselı-testületnek. Az a 
javaslata, hogy úgy menjen végig a testület ezeken a javaslatokon, mintha szóbeli 
elıterjesztés lenne. 
Az a kérése a pénzügyi szakértıhöz, hogy a jövıben a szakértıi véleményébe vázlatosan is 
vegye bele, hogy mit kell a költségvetéssel kapcsolatban korrigálni. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Úgy tartaná logikusnak, hogy menjünk végig Szegedi Csaba képviselı javaslatain és minden 
képviselı tegye még hozzá a saját javaslatát. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók kapnak-e 13. havi 
illetményt? 
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A Civil Ház rezsiköltségére  betervezett összeget kicsit soknak tartja, de az a válasz rá, hogy a 
Grami is használja.  
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
Ezen dolgozók részére nem kapnak 13. havi illetményt. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Egyetért azzal, hogy az intézmények vonatkozásában a képviselı-testület ne bocsátkozzon 
részletekbe. Az intézményvezetı dolga, hogy a részleteket megtervezze, a képviselı-testület 
csak egy keretet határozzon meg az intézmények vonatkozásában. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az elıterjesztés számol 6.000.000.-Ft forráshiánnyal. Vannak még azonban olyan költségek, 
amelyek felmerülnek. A listáját még ki fogja egészíteni és a polgármesteri hivatalnak odaadja, 
ezt a hivatal is kiegészíti és 2008-tól ezt kéri alkalmazni.  
 
Dr. Scmidt Géza pénzügyi szakértı: 
Nem hiszi, hogy ma itt olyan döntést lehet hozni, hogy a 6 MFt-os forráshiányt 
megszüntessék. Csökkenteni azonban lehet. Legalább 2500 önkormányzatnál forráshiány van. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az eb oltási díjjal kapcsolatban mondja, hogy úgy gondolja az állategészségügyi tevékenység 
alapfeladatként elvégezhetı, így visszaigényelhetı az Áfa-ja. 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
Az állategészségügyi ellátás nem tartozik az önkormányzat kötelezı feladatai közé. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Mi az ami ezt elıírja, meg kell vizsgálni. Több önkormányzatnál is beszedik az Áfa-t és 
vissza is igénylik. Hogyan lehetséges akkor ez? Utána kell nézni. 
A szociális segélyek, támogatások vonatkozásában 50 %-os csökkentést javasol, mely 
1.000.000.-Ft költségcsökkentést jelenthet. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Megkérdezte a környezı települések önkormányzatait és szinte sehol  sincs kamatmentes 
kölcsön. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
200.000.-Ft-ot javasol kamatmentes kölcsönre betervezni. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Ha 200.000.-Ft-ot határozunk meg a kamatmentes kölcsönre, akkor a kiosztandó összeg 
senkinek sem fog segítséget nyújtani.  
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Lehota Vilmos polgármester: 
Lakáscélú kamatmentes kölcsönre nem terveztünk be összeget a költségvetésbe. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Ha nincs betervezve, akkor ne is határozzunk meg keretösszeget a 2007-es költségvetésbe a 
lakáscélú kamatmentes kölcsönre. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint nem ugyanaz kamatmentes kölcsönt igényelni, mint pld. egy átmeneti 
segélyt. Amennyiben úgy gondolja a testület, akkor ne tervezzünk rá összeget, de akkor 
kevesebbnek érzem magunkat. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Nem olyan nagy segítség a lakosság számára a lakáscélú kamatmentes kölcsön. Az emberek 
zöme azt mondja, hogy számukra ez nem segítség. Inkább az átmeneti segélyektıl fél, 
kevésnek tartja az erre betervezendı összeget. Erre kellene inkább átcsoportosítani a 
kamatmentes kölcsönre szánt összeget. Véleménye szerint inkább legyen 300.000.-Ft az 
átmeneti segélyekre és ne legyen kamatmentes kölcsön. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Lehet-e olyan rendelet módosítás, hogy ugyanazt a kamatmentes kölcsön formát  
alkalmaznánk, de nem lakás céljára? Ha áttesszük a 200.000.-Ft-ot az átmeneti segélykeretre, 
akkor ez a pénz elfolyik, de ha kamatmentes kölcsönként kapnák meg, akkor visszajönne. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
De ha bead valaki egy kérelmet átmeneti segélyre, hogy nincs mit ennie, stb., akkor nem 
mondhatja azt a szociális bizottság, hogy nem tud adni, mert nincs pénz. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
İ úgy látja, hogy a lakáscélú kamatmentes kölcsönöknek megváltozott a szerepük. Sok 
esetben már három hónap után visszafizetik a teljes összeget annak érdekében, hogy az 
ingatlanról az önkormányzat által bejegyeztetett terhelés törlésre kerüljön. Nem azt a célt 
szolgálja már, mint amikor a rendeletünk megalkotásakor gondoltuk. 
 
Fodor Béla képviselı: 
El tudja fogadni, hogy a lakosság részérıl lehet ilyen kölcsön igény, de ne lakásépítési 
kölcsön legyen. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az a javaslata, hogy átmeneti kamatmentes kölcsön legyen és a szociális rendeletünk kerüljön 
ezzel kiegészítésre. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az összeg nagyságrendjére kér javaslatot. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
200.000.-Ft-ot javasol e célra és a következı ülésen kerüljenek a rendeletek módosításra. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a lakáscélú kamatmentes 
kölcsönökrıl szóló rendeletünk kerüljön visszavonásra, a szociális rendeletünk pedig kerüljön 
kiegészítésre az átmeneti kamatmentes kölcsönnel, melyre 200.000.-Ft-os keretösszeg 
szerepeljen a 2007. évi költségvetésben.  Az ezzel kapcsolatos rendelet módosítások a 
következı ülésre kerüljenek elıterjesztésre. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül úgy foglalt állást, hogy a lakáscélú kamatmentes kölcsönrıl szóló rendelet 
kerüljön visszavonásra, a szociális rendelet pedig kerüljön kiegészítésre az átmeneti 
kamatmentes kölcsönnel. Az átmeneti kamatmentes kölcsönre 200.000.-Ft keretösszeg 
kerüljön betételre a 2007. évi költségvetésbe. 
A rendeletek módosítására vonatkozóan a következı ülésre a körjegyzı készítse el a 
szükséges rendelet-tervezeteket. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az átmeneti segélyekre 150.000.-Ft fog betervezésre kerülni. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Javasolja, hogy a születési támogatás kerüljön eltörlésre. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
Kérdése, hogy a méltányossági lakásfenntartási támogatásra mennyi összeg van betervezve ? 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
80.000.-Ft van betervezve e célra. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl megkülönböztetné a születési és temetési támogatást. Úgy módosítaná a 
rendeletet, hogy csak a születési legyen támogatás, melynek összegét 15.000.-Ft-ban  
javasolja megállapítani,a temetési pedig segély legyen,kerüljön bele a szociális rendeletbe és 
csak rászorultsági alapon kapják meg az igénylık. Pld. akinek a családjában az egy fıre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének  a 200 
%-át. A temetési segély összegét is 15.000.-Ft-ban javasolja megállapítani. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Kérdése, hogy a tavalyi évben mennyi összeg lett felhasználva a temetési támogatásra? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A betervezettnél több összeg került felhasználásra e célra. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Továbbra is fenntartja azon véleményét, hogy a születési támogatást törölné, a temetési 
segélyre pedig 250.000.-Ft-ot javasol összesen és csak rászorultsági alapon kapják. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Ezen javaslatok ismét rendelet módosításokat vonnak maguk után. Amíg a módosítások 
hatályba nem lépnek, addig azonban érvényben maradnak a jelenlegi rendeleteinkben foglalt 
összegek. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Javasolja, hogy ezekrıl döntsön a képviselı-testület, hogy megmaradjon-e a születési 
támogatás, vagy nem. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Van-e lehetıség arra, hogy a jelenlegi rendeleteink hatályát felfüggesszük és visszamenıleges 
hatállyal fogjuk az új rendeleteinket alkalmazni.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az új rendeleteink kihirdetéséig a régiek maradnak érvényben, mert nincs lehetıség arra, 
hogy azokat felfüggesszük. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Névszerinti szavazást kér a születési támogatás megszüntetésével kapcsolatban, illetve az 
ülésen ezt követıen meghozott valamennyi döntéssel kapcsolatban. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Csatlakozik a névszerinti szavazás kéréshez. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
İ is csatlakozik a névszerinti szavazáshoz, így miután már a képviselı-testületbıl három 
személy kérte, ezért névszerinti szavazással fog dönteni a testület az ülés további részében. 
 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért azzal, hogy a születési támogatásról szóló rendelet kerüljön 
visszavonásra, az a neve elhangzását követıen válaszoljon igennel, aki pedig a visszavonás 
ellen van, az nemmel. 
 
 Lehota Vilmos      polgármester  nem 
 Tasi Péter       alpolgármester  nem 
 Erdélyi Zsolt       képviselı   igen 
 Fodor Béla       képviselı   igen 
 Lehoczki Zoltán      képviselı   igen 
 Dr. Schidt György      képviselı   igen 
 Szegedi Csaba       képviselı   nem 
 Dr.Zimonyi Károly      képviselı   nem 
 Tóth József       képviselı   igen 
 Tóth Sándor       képviselı     igen 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a névszerinti szavazás eredményét. A névszerinti szavazás alapján 6 igen és 4 
nem szavazattal a képviselı-testület a születési támogatás megvonása mellett döntött. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 4 
ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta: 
 
 

5/2007. / II.1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
 

          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a  
          születési támogatásról szóló rendeletének visszavonását 
          határozza el. 
          Felkéri a körjegyzıt, hogy a rendelet visszavonásáról 
          szóló rendelet-tervezetet  készítse elı és a következı 
          ülésre terjessze a képviselı testület elé. 
 
          Határidı:   2007. március 1. 
          Felelıs:     körjegyzı 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A temetési segély összegére vonatkozóan kéri a képviselı-testület döntését, névszerinti 
szavazását. Elsıként a 10.000.-Ft-os temetési összegre vonatkozóan kéri a képviselık 
szavazatát. Aki egyetért azzal, hogy a temetési segély összege 2007 évben 10.000.-Ft legyen, 
az a neve elhangzása után válaszoljon igennel, aki pedig nem ért egyet ezzel, az pedig 
nemmel. 
 
Lehota Vilmos  polgármester    igen 
Tasi Péter   alpolgármester   igen 
Erdélyi Zsolt     képviselı    igen 
Fodor Béla        képviselı    nem 
Lehoczki Zoltán  képviselı    igen 
Dr.Schidt György  képviselı    nem 
Szegedi Csaba  képviselı    nem 
Dr.Zimonyi Károly képviselı    nem 
Tóth József  képviselı    igen 
Tóth Sándor  képviselı    nem 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja, hogy a névszerinti szavazás eredménye 5 igen és 5 nem szavazat. Megkérdezi a 
képviselıket, hogy tegye-e fel újra szavazásra a 10.000.-Ft-os összeget, vagy pedig 
szavazzunk a 15.000.-Ft-ról. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Az a javaslata, hogy tegye fel a polgármester szavazásra a 15.000.-Ft-os összeget. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Miután nem hangzott el ellenvetés a képviselık részérıl arra vonatkozóan, hogy a 15.000.-Ft 
összegő temetési segély kerüljön most feltevésre szavazásra, így erre kéri a szavazatokat. 
Aki egyetért azzal, hogy 2007 évben a temetési segély összege 15.000.-Ft legyen az a neve 
elhangzása után válaszoljon igennel, aki nem ért vele egyet az pedig nemmel. 
 
Lehota Vilmos  polgármester   nem 
Tasi Péter   alpolgármester  nem 
Erdélyi Zsolt   képviselı   nem 
Fodor Béla   képviselı   igen 
Lehoczki Zoltán  képviselı   igen 
Dr.Schidt György  képviselı   igen 
Szegedi Csaba   képviselı   igen 
Dr.Zimonyi Károly  képviselı   igen 
Tóth József   képviselı   nem 
Tóth Sándor   képviselı   igen 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a névszerinti szavazás eredményét, mely szerint 6 képviselı szavazott igennel és 
4 képviselı nemmel a temetési segély 15.000.-Ft-os összegére, így 2007 évben a temetési 
segély összege 15.000.-Ft lesz.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 4 
ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2007. / II. 1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
         Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
         2007 évben a temetési segély összegét 15.000.-Ft-ban 
         állapítja meg. 
 
         Határidı:  2007. február 1. 
         Felelıs:    polgármester, 
               Körjegyzı 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A házi segítségnyújtással kapcsolatban az a javaslata, hogy ne kerüljön betervezésre a 
kistérségi támogatási forma miatt kiesı 2.000.000.-Ft-os költség. Bízzunk abban, hogy 
megvalósul ez a forma, így ne szerepeltessük. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: Egész pontosan nem lehet még megmondani a házi 
segítségnyújtással kapcsolatos számadatot. A mőködési engedélyt megkértük, számításaink 
szerint  egy alkalmazott  el tudja látni ezt a feladatot. Az állami támogatást is megkértük erre 
vonatkozóan, így azok a költségek, amelyek most jelentkeznek, meg fognak szőnni. 
A bérköltség fog bejönni, ami kb. 1.800.000.-Ft. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Ha jól emlékszik, akkor 3.800.000.-Ft-tal van betervezve a házi segítségnyújtás, ezért 
javasolja, hogy ez az összeg kerüljön lecsökkentésre 2.000.000.-Ft-tal és a megmaradó 
1.800.000.-Ft vélhetıen elegendı lesz a bérköltségre és az átmeneti idıszakra. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kérdése a testülethez, hogy a házi segítségnyújtással kapcsolatban van-e még más javaslat. 
Az e célra betervezendı 1.800.000.-Ft-os  összegrıl majd a végén fogunk dönteni. 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A 2.4 pontban az étkezési norma átvállalásával kapcsolatban tesz javaslatot a képviselı-
testületnek. 3.620.000.-Ft szerepel a költségvetésben, amit İ becsül az 3.800.000.-Ft. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Csak a 6,5 % infláció lett betervezve, miután a képviselı-testület korábban úgy döntött, hogy 
csak az inflációnak megfelelı összeggel emelheti a csárda az árat. 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
A 3.620.000.-Ft az ingyenesen étkezı gyermekek étkezési költsége. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha 6.700.000.-Ft-ot kapunk errel a célra és ezen felül beszedünk 8.973.000.-Ft-ot, akkor a 
bevételünk összesen 15.683.000.-Ft, ezzel szemben az étkezési kiadásaink 19.628.000.-Ft. 
Ha más megközelítésben nézzük a 30 %-os átvállalt rész 3.845.000.-Ft, a költségvetésben 
viszont 3.620.000.-Ft. szerepel. 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
Erre vonatkozóan soha sem fog elıre pontos számot megadni, mivel nem tudni, hogy 
évközben hány gyermek fog étkezni. Ezzel kapcsolatban senki sem tudna pontos adatot 
szolgáltatni a költségvetés készítésekor. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A 3.620.000.-Ft az ingyenes étkezı gyermekek étkezési költsége, Szegedi Csaba képviselı 
által kiszámolt 3.845.000.-Ft pedig az ingyenesen étkezık rezsiköltsége. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az a javaslata, hogy az önkormányzat által eddig átvállalt 30 %-ot csökkentsük le 15 %-ra. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint maradjon a 30 %. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Két javaslat hangzott el az étkezési norma átvállalásával kapcsolatban. Az egyik javaslat az, 
hogy maradjon a 30 %, a másik pedig, hogy csökkentsük le 15 %-ra. 
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Kéri a névszerinti szavazást, elıször a 30 %-ra vonatkozóan. Aki azzal ért egyet, hogy 
maradjon a 30 %-os átvállalás az a nevének elhangzását követıen igennel válaszoljon, aki 
nem ért ezzel egyet, az pedig nemmel. 
 
 
Lehota Vilmos  polgármester    nem 
Tasi Péter   alpolgármester   nem 
Erdélyi Zsolt   képviselı    nem 
Fodor Béla   képviselı    nem 
Lehoczki Zoltán  képviselı    igen 
Dr. Schidt György  képviselı    igen 
Szegedi Csaba   képviselı    nem 
Dr.Zimonyi Károly  képviselı    nem 
Tóth József   képviselı    igen 
Tóth Sándor   képviselı    igen 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a névszerinti szavazás eredményét, melynek alapján  4 képviselı szavazott 
igennel és 6 képviselı nemmel az étkezési norma 30 %-os átvállalását illetıen, így ezt a 
javaslatot elvetette, tehát a másik javaslat, a  15 %-os átvállalás kerül a költségvetésbe. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 4 
ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta: 
 
 

7/2007. /II.1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
         Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
         határozott, hogy az étkezést igénybe vevı óvodás 
         gyermekek és általános iskolai tanulók vonatkozásában 
         a vállalkozónak megfizetendı térítési díj összegének a 
         15 %-át vállalja át. 
         Felkéri a körjegyzıt, hogy a rendelet módosítására  
                               vonatkozóan  készítse el a rendelet-tervezetet és a következı 

       ülésre terjessze a  képviselı-testület elé. 
 
       Határidı:  2007. február 1, illetve a rendelet 
                        módosítására:  2007. március 1. 
       Felelıs:    polgármester, 
                   Körjegyzı 
 
 

 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az óvodai takarítóval kapcsolatban kérdezi, hogy a nyugdíjazása meg fog-e történni ? 
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
Nyugdíjba nem tud elmenni, mivel nem rendelkezik a 38 éves szolgálati idıvel, így 
munkanélküli járadékra fog elmenni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy a munkanélküli járadék letelte után el kell-e majd még neki helyezkednie ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Igen, mert hiányoznak még évei. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Decemberben tölti be az 57. életévét, de viszont nem mehet el korkedvezményes nyugdíjba, 
mert nem rendelkezik az ehhez szükséges 38 év munkaviszonnyal. Behozta a szolgálati idı 
elismerését és ebben nem szerepel annyi idı, hogy decemberig meg tudná szerezni a még 
hiányzó idıt. A munkanélküli segélyt azonban fogja kapni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az óvodai konyhással kapcsolatban mondja, hogy még mindig az szerepel az elıterjesztésben, 
hogy 3 fı van a konyhán. A vezetı óvónı elmondta, hogy egy fı elég ezen feladat ellátására. 
Hogyan lehetséges akkor, hogy még mindig 3 fı szerepel, amikor a vezetı óvónı elmondta, 
hogy egy fı elég. Miért kerültek betervezésre ezek az összegek? Voltak olyan dolgok is, 
amirıl nem döntött a képviselı-testület, mégis kikerültek az elıterjesztésbıl. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Mi csak a jogszabály ellenes dolgokat vettük ki, mást nem. Úgy gondolja, hogy ezeket a 
jogszabály ellenes dolgokat viszont a képviselı-testület is kiveszi. 
Neki egy olyan elképzelése lenne a melegítı-konyhai dolgozókkal kapcsolatban, hogy az 
egyik fı munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntetnénk, elmenne munkanélküli 
segélyre, és amikor az óvodai konyhás ısszel elmegy nyugdíjba, akkor ott kerülhetne 
alkalmazásba és miután a munkaügyi központon keresztül történne az alkalmazása, onnan 
kérnénk ki, így még a bérköltségéhez is hozzájárulnának. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Nem tudja, hogy ha ilyen megszakítás történne a munkaviszonyában, akkor az befolyásolná-e 
részére például a jubileumi jutalmát, vagy pedig mennyi végkielégítést kellene részére adni. 
Ezen kívül azon is el kell gondolkodni, hogy vissza lehet-e venni bárkit a munkakör 
betöltésére. Itt arra gondol, hogy ha valaki 6 hónapig inaktívvá válik, akkor vissza tud-e majd 
kerülni erre a területre.  
 
Dr. Zimonyi Károlyné a Gólyafészek Óvoda vezetıje: 
Már kétszer is szóba került ez a téma és İ akkor is azt mondta, hogy egy ember elég az 
óvodai konyhára. Ezen a véleményén most sem változtat. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Amennyiben a 2.5. ponthoz nincs több hozzászólás, úgy javasolja, hogy térjünk rá a 2.6 
pontra. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
A 2.6. pontban a csatorna ügyintézıvel kapcsolatban írta le a javaslatát. Véleménye szerint ezt 
a feladatkört igazából Rádi Lászlóné vehetné át, mert az İ feladatához kapcsolódna igazán, 
de İ már így is túlterhelt. Marad tehát a gazdálkodás, az ottani dolgozók közül vehetné valaki 
esetleg át ezt a munkát. Kérdése, hogy ez a feladat átvállalás létrejöhet-e a gazdálkodási 
csoporton belül, mert ennek a 4 órás munkakörnek a megszüntetése kb. 760.000.-Ft-os kiadás 
csökkentést jelenthetne. 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
Nem hiszi, hogy a gazdálkodáson valaki is át tudná venni ezt a feladatot, mert már így is 
túlterheltek. A gazdálkodási csoportnak a két község Gomba, Bénye pénzügyi munkáját kell 
ellátnia. A csatorna hozzájárulásokon kívül a talajterhelési díjat is szedni kell, így ezt a 
munkát  İk már nem tudják felvállalni. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Ha Lehota Györgyi év végével elmegy nyugdíjba, akkor a helyére új munkatárs kerül majd 
felvételre ?  
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
Errıl már szó volt a pénzügyi bizottsági ülésen is, és azt beszéltük, hogy ha Káva 2008. január 
1-vel esetleg csatlakozik a körjegyzıséghez, akkor az ottani gazdálkodási elıadó fog átjönni 
Lehota Györgyi helyére. 
Kérdése, hogy amennyiben létrejön az, hogy Káva csatlakozik, akkor a gazdálkodáson lévı 
négy ember el tudja majd látni a három település pénzügyi munkájával kapcsolatos 
feladatokat? 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
Megpróbálni mindenképpen meg kell majd, mert nincs más lehetıség. 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Azt gondolja, hogy 800.000.-Ft-tal történjen csökkentésre ez évben a polgármesteri hivatal 
költségvetése és valahogy oldjuk meg ezt a feladatot. Nagy bajban vagyunk, próbáljunk meg 
ezen a területen is költséget csökkenteni. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Úgy látja, hogy most nincs kinek átadni ezt a feladatot a hivatalon belül, így nem tudjuk 
feladatátadással megoldani.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl továbbra is fenntartja a javaslatát. 
 
Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
Szegedi képviselı úr javaslata az, hogy kerüljön megszüntetésre a csatornával kapcsolatos 
feladatokat ellátó ügyintézı munkaköre és vegye át ezt a munkát a gazdálkodás. A 
gazdálkodási csoport viszont nem tudja átvenni ezt a feladatkört a saját feladatai ellátásának 
sérelme nélkül. 
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 Arra szeretné felhívni a képviselı-testület figyelmét, hogy a gazdálkodáson dolgozó 4 fı 
feladatköre le van terhelve. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A víziközmő társulat megszőnt, átvette az önkormányzat és a költség rajtunk maradtak. A 
csatorna hozzájárulási díj összegében azonban nincs benne az ügyintézı munkadíja, ezt az 
önkormányzatnak kell megfizetni.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy megoldható-e hivatalon belül ez a feladat átadás, vagy pedig sem ? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Volt belsı ellenırzés, amely megállapította, hogy sok manuális munka folyik még a 
gazdálkodáson, amit azonban olcsó programokkal ki lehet váltani.  
Szavazásra teszi fel Szegedi képviselı javaslatát a polgármesteri hivatal költségvetésének 
800.000.-Ft-tal történı csökkentésére. 
Kéri a név szerinti szavazást. Aki egyetért azzal, hogy a polgármesteri hivatal szakfeladat 
költségvetése kerüljön 800.000.-Ft-tal csökkentésre az a neve elhangzása után válaszoljon 
igennel, aki pedig nem ért egyet ezzel a javaslattal, akkor nemmel. 
 
Lehota Vilmos   polgármester   igen 
Tasi Péter    alpolgármester  igen 
Erdélyi Zsolt     képviselı   nem 
Fodor Béla    képviselı   nem 
Lehoczki Zoltán   képviselı   nem 
Dr.Schidt György   képviselı   nem 
Szegedi Csaba    képviselı   igen 
Dr. Zimonyi Károly   képviselı   igen 
Tóth József    képviselı   igen 
Tóth Sándor    képviselı   nem 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A képviselı-testület 5-5 arányban szavazott a csatorna ügyintézıi munkakör megszüntetésére 
és ezzel a polgármesteri hivatal költségvetésének 800.000.-Ft-tal történı csökkentésére 
Szegedi Csaba képviselı által tett javaslatra, így megállapítja, hogy az nem kapott 
támogatottságot. 
 
A következı csökkentési javaslatok megtárgyalásánál, tekintettel a jegyzı asszony 
érintettségére zárt ülést rendel el. Megkéri az ülésen tanácskozási joggal résztvevı 
megjelenteket, hogy a zárt ülés lefolytatásáig fáradjanak ki az ülésterembıl, kivételt képez 
dr.Schmidt Géza pénzügyi szakértı, aki amennyiben a jegyzı asszonynak nincs ellenvetése 
részt vehet a zárt ülésen. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Nincs ellenvetése azzal kapcsolatban, hogy Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı jelen legyen 
a zárt ülésen. 
 
                            / A zárt ülésen elhangzottak külön jegyzıkönyvben kerültek rögzítésre / 
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/ a zárt ülést követıen ismét behívásra kerültek a tanácskozási joggal meghívottak /   
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A zárt ülést követıen javasolja, hogy folytassa tovább a képviselı-testület a munkáját. A 
következı javaslat a 2.10-es, mely a képviselıi tiszteletdíjakra vonatkozik. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Úgy gondolja, hogy ha spórolunk, akkor minden vonatkozásban spóroljunk. Az írásos 
elıterjesztésben tett javaslatot a képviselıi, bizottsági tiszteletdíjakra, valamint az 
alpolgármester illetményére vonatkozóan is, mely összesen 1.576.000.-Ft költséget jelentene 
az önkormányzatnak, az eddigi 3.580.000.-Ft-tal szemben. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
A rendkívüli ülésen úgy döntött a képviselı-testület, hogy egységesen 10.000.-Ft legyen a 
képviselıi tiszteletdíj és nem volt külön bizottsági díj. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Felteszi szavazásra Szegedi Csaba képviselı 2.10.2 javaslatát. A nevek elhangzása után kéri, 
hogy azon képviselık válaszoljanak igennel, akik nem az elıterjesztésben foglaltakat 
támogatják, nemmel pedig azon képviselık, akik az elıterjesztésben foglaltakkal 
egyetértenek, nem kívánnak azon változtatni. 
 
Lehota Vilmos   polgármester    nem 
Tasi Péter    alpolgármester   nem 
Erdélyi Zsolt    képviselı    igen 
Fodor Béla    képviselı    nem 
Lehoczki Zoltán    képviselı    igen 
Dr.Schidt György   képviselı    nem 
Szegedi Csaba    képviselı    nem 
Dr. Zimonyi Károly   képviselı    nem 
Tóth József    képviselı    nem 
Tóth Sándor    képviselı    igen 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a szavazás eredményét, mely szerint 3 képviselı szavazott igennel, hogy nem 
támogatja Szegedi Csaba képviselı által tett javaslatot, 7 képviselı pedig nemmel, hogy nem 
kívánja megváltoztatni a javaslatot, így a többség a javaslattal ért egyet. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a képviselık, bizottsági elnökök és 
bizottsági tagok költségkeretére, valamint az alpolgármester költségkeretének 
megállapítására vonatkozó, Szegedi Csaba képviselı által tett javaslatot 7 igen 
szavazattal, 3 ellenvéleménnyel elfogadta. Úgy foglalt állást, hogy 2007 évben a 
képviselıket 10.000.-Ft/fı/hó, a bizottsági elnököket ülésenként + 8.000.-Ft/fı/hó, a 
bizottsági tagokat pedig ülésenként + 4.000.-Ft/fı/hó összegő költségkeret illeti meg.  
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Az alpolgármester költségkerete 30.000.-Ft/hó. Ennek megfelelıen a költségkeretek 
megállapítására vonatkozó rendelet-tervezetet a körjegyzı a következı ülésre terjessze a 
képviselı-testület elé. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A polgármester költségtérítésével kapcsolatban is tett javaslatot. Javasolja, hogy a 
polgármester költségtérítését 20 %-ról 30 %-ra emelje meg a testület, amely 400.000.-Ft-os 
többletkiadást jelentene. Ezt a 20 %-os költségtérítést még az elızı polgármester idején 
fogadta el a testület, azóta azonban már jó néhány kérdésben sikerült elıre haladnunk a 
polgármesternek köszönhetıen. 
 
A következı javaslata a 2.12-es, mely a fogorvosi lízingdíjjal kapcsolatos. Miután 2007. 
március 1-vel munkába áll az új fogorvos, így a fogászati eszközök lízingdíja már nem minket 
fog terhelni. Ez 1.000.000.-Ft-os megtakarítást jelent a költségvetésünkben. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
2007. március 1-vel indul itt helyben a fogorvosi ellátás. A lízingdíj átvállalásával 
kapcsolatban azonban van egy kérése a fogorvosnak, mégpedig az, hogy kapjon haladékot 
erre vonatkozóan, mivel az elején csak bázis finanszírozást fog kapni. Amikor már a 
teljesítmény finanszírozást kapja, akkor visszafizeti az összeget az önkormányzat részére, így 
valóban 1.000.000.-Ft megtakarítás fog jelentkezni számunkra. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A következı javaslata a 2.13-as, mely a közmővelıdés dologi kiadásaival kapcsolatos. A 
javaslata az, hogy a tervezett rendezvényi költségvetés kiadás többlete  500.000.-Ft-ban 
legyen maximálva. A Stellé tánccsoport és a szüreti felvonulás tánctanítására pedig ne 
tervezzünk be összeget. Ez 315.000.-Ft költségmegtakarítást jelenthet. 
 
A polgárırség támogatásával kapcsolatban 300.000.-Ft-ot határoztunk meg és csak 250.000.-
Ft szerepel a pénzeszköz átadások címsorban. 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A tavalyi elmaradt összeg szerepel a költségvetésben, mert a tavalyi évben az 500.000.-Ft 
összegő támogatás felét 250.000.-Ft-ot megkapta a polgárırség és a másik felérıl pedig úgy 
döntött a testület, hogy a rezsiköltség elszámolása után kerüljön részükre átutalásra a még 
fennmaradó összeg. 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
Azért tette bele csak a 250.000.-Ft-ot, mert nem emlékezett a testület döntésére. Ha most 
ebben az évben 300.000.-Ft támogatást kap a polgárırség és még hozzá jön a tavalyi 
250.000.-Ft, akkor 550.000.-Ft-tal kell szerepeltetni a költségvetésben. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Véleménye szerint 400.000.-Ft-tal kellene szerepeltetni a költségvetésben a polgárırség 
támogatását, mert van a tavalyi évrıl áthúzódó  250.000.-Ft, az idei évre pedig a 300.000.-Ft-
ból csak 150.000.-Ft-ot kellene szerepeltetni, miután februárban történik a rezsiköltség 
elszámolás, így a másik 150.000.-Ft áthúzódik a 2008-as évre. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl a 150.000.-Ft-ot támogatja. 
A Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulatnak fizetendı hozzájárulással kapcsolatban 
megkaptuk a jogszabályt, ami alapján fizetnünk kell ezt az összeget. 
A vasmagántalanítóval kapcsolatban az a javaslata, hogy ne akkora összeggel, de tervezzünk 
be rá kiadást. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Véleménye szerint céltartalékra kell tenni az erre meghatározott összeget. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Köszönti az ülésen megjelent Edıcs Tamást a mővészeti iskola igazgatóját, valamint Ács 
Mihály református lelkészt. Javasolja, hogy térjünk rá a GRAMI támogatásának 
megtárgyalására. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A 2.14-es pontban írt javaslatot a GRAMI támogatásával kapcsolatban. A maga részérıl 
javasolja, hogy a szerzıdéses 3.400.000.-Ft felett kapjon még havi 500.000.-Ft támogatást, 
mert ez jelenthet „belépıt” a közös fenntartású iskola felé, ami jelentıs, kb. 30 millió forintos 
kiadás csökkentést jelenthet évente az önkormányzat számára. Ha létrejön az iskola, akkor 
már a 2007-es évben 10.000.000.-Ft költségcsökkentést jelenthet. Ha viszont ezt nem sikerül 
megvalósítani, akkor szeptembertıl nem tud tovább mőködni a GRAMI, így 1.133.000.-Ft 
kiadás kiesik, viszont augusztusig akár 4 millió forintot is kifizethetünk.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy hogyan áll most a GRAMI az önkormányzat és az egyház segítségével? 
 
Edıcs Tamás a GRAMI igazgatója: 
2006. december 31-ig 4,7 millió forint mínuszuk keletkezett, amellyel kapcsolatban a zsinat  
és a református egyház is próbál megoldást találni. Ez a pénzügyi helyzet azonban  nem csak 
nekik jelent problémát, az összes egyházi mővészeti iskola ilyen helyzetben van a megvonás 
miatt. Ami itt nem hangzott el és  2007. január 1-tıl érvényes, hogy  a havi 500.000.-Ft 
összegő mínuszokat tovább tolják maguk elıtt. A költségvetésbe beleírta, hogy İk nem csak a 
gombai gyerekekkel, hanem a pándi és bényei gyerekekkel is számoltak. Amikor 2004-ben 
elindultak, a pándi növendékeket azért vállalták fel, mert minden gyermek plusz pénzt 
jelentett számukra a normatívában. 2005 évben még nem jelentettek számukra gondot a pándi 
növendékek, mert a normatív támogatáson felül az egyház is támogatta a mővészeti iskolát. 
2006 évben ez már nem volt meg. Attól a pillanattól kezdve  megoldásokat kerestek a 
pénzügyi helyzetük javítására –  tudva a pándi és bényei önkormányzatok pénzügyi helyzetét, 
hogy nem tudják támogatni a mővészeti iskolát – de sajnos nem jártak sikerrel. Ha egy 
kistérségi társuláson belül mőködhetne az iskola, akkor nem lenne gondjuk, de sajnos a 
monori kistérségi társuláson belül ez nem jöhet létre, nem partnerek ebben. A kérdés az, hogy 
meddig visszük a hátunkon azokat a gyerekeket, akik Pándon és Bényén járnak a GRAMI-ba, 
vagy pedig milyen megoldást találunk a pénzügyi helyzet megoldására. 
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Tóth Sándor képviselı: 
Ha jól értette, akkor augusztusig mintegy 8,7 MFt-ra lenne szüksége a GRAMI-nak ahhoz, 
hogy tovább tudjon mőködni? 
 
Edıcs Tamás a GRAMI igazgatója: 
Így igaz. Ez egy szőkített összeg, mert egyébként mindig 130 növendékkel mőködtek. 
Körülbelül ez a 8,7 MFt volt a támogatói rész 2005-ben, ez az ami most hiányzik.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Úgy néz ki akkor, hogy a 130 gyereket eddig a gombai önkormányzat és az egyház 
finanszírozta végig? 
 
Edıcs Tamás a GRAMI igazgatója: 
Az önkormányzati rész nem elegendı a gombai gyerekekre sem. Ha úgy vesszük, akkor a 
gombai gyerekeket támogatta eddig az önkormányzat, de ennek a duplája kell az egészre. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
Kérdése, hogy ha az önkormányzat azt mondja, hogy ad 4 MFt-ot, akkor tudna tovább 
mőködni a mővészeti iskola, vagy csak a 8 MFt-tal? 
 
Edıcs Tamás a GRAMI igazgatója: 
Ezzel a növendékszámmal semmiképpen sem. İk mindenképpen szeretnék befejezni a 
tanévet. A szülıket próbálják védeni ettıl a dologtól. Egy félelme azonban van, mégpedig a 
mővészeti iskolák sorsa, mert ez az egész országban gondot jelent, nem tudja, hogy majd 
mennyire kívánják támogatni ezeket az iskolákat. 
Az jól esik részükre, hogy mindenkitıl csak biztatást kapnak, de végig kell gondolni, hogy 
hogyan mőködhetnének tovább. Ahhoz, hogy törvényesen mőködjenek megvannak a kötelezı 
óraszámok. Amit le lehet venni, az a személyi juttatás, de ebben az évben már csak az 
étkezési támogatás van betervezve személyi juttatásként. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
A minısítés a GRAMI szempontjából jelent-e valamit? 
 
Edıcs Tamás a GRAMI igazgatója: 
A fennmaradást jelenti, mert jelenleg kétféle minısítés van, a magasabb és az általános. Aki 
az általános minısítést megkapja, az kapja a jelenlegi normatívát tovább. A magasabbról még 
nincs hír, valószínő, hogy azok az iskolák fogják megkapni, akik már mőködnek 50 éve. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint a GRAMI támogatását külön kell venni az iskola létrejöttétıl, mert a 
községben hallani olyan véleményeket, hogy nem örülnek az egyházi fenntartású közös 
mővészeti-oktatási intézmény létrehozásának. 
 
Ács Mihály református lelkész: 
Szeretné felolvasni a képviselı-testületnek a Gombai Református Egyházközség 
Presbitériumának levelét, mely az összevont általános és mővészeti iskola egyházi 
fenntartásban történı mőködtetésével kapcsolatos. 
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               / A levél teljes egészében felolvasásra került és a jegyzıkönyv mellékletét képezi / 
 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Amennyiben nem jön létre ilyen iskola átalakítás, akkor szeptembertıl látnak-e lehetıséget a 
mővészeti iskola további mőködtetésére? 
 
Edıcs Tamás a GRAMI igazgatója: 
A mővészeti iskola egy olyan oktatási forma, amelyet az állam támogat, de egyre kisebb 
mértékben. Az útkeresés során próbáltunk egyházi fenntartású általános iskolákat felkeresni, 
hogy ott is telephelyet indítva tartsunk mővészeti oktatást és ezek az iskolák a 
költségvetésükbıl tudtak volna annyi pénzt biztosítani, hogy az ottani gyerekek is 
részesüljenek ilyen képzésben. Ebben is gondolkodtak a társulás kapcsán, de most már egyre 
inkább a gombai gyermekek oktatásán gondolkodnak. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
A döntést jelentısen befolyásolja, hogy létrejön-e a közös iskola. Olyanról kell ma döntenünk, 
ami nagy bizonytalansági tényezıt foglal magába. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Minden bizonytalan, ami még nem történt meg. Az elhangzott, hogy ennek jogi akadálya 
nincs. A maga részérıl úgy közelítené meg ezt a dolgot, hogy kap-e még egy esélyt a 
GRAMI. Véleménye szerint fizessük ki ezt a támogatást és adjunk még egy esélyt részükre, 
amin keresztül majd létrejöhet egy olyan iskola, ami évi 30.000.000.-Ft-os spórolást jelenthet 
az önkormányzatnak. 
Azt gondolja, hogy az nem is kérdés, hogy kell-e még egy esélyt adni a mővészeti iskolának.  
Az másik kérdés viszont, hogy ha nem jön létre a közös iskola, akkor az hogyan fog majd 
nekünk esni.  
 
Tóth József képviselı: 
A mővészeti oktatás fontos, de megpróbálja úgy mérlegelni, hogy valakitıl, vagy valahonnan 
el kell venni azt a havi 500.000.-Ft-ot. 
Elvettünk az óvodától, az általános iskolától pénzt, és azt most adjuk oda a mővészeti 
oktatásra. Ez ugyan csúnyán hangzik, de ez a tény. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy a 4,7 MFt-ot az egyház nem tudná átvállalni? 
 
Ács Mihály református lelkész: 
Csak abban az esetben, ha 2007 szeptember 1-tıl létrejön az egyházi iskola. A kockázati 
tényezı, hogy az egyházközség mibıl tudná ezt a 4,7 MFt-os összeget biztosítani? Ki kell 
mondani, hogy az ingóságaik lennének erre a fedezet. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
İ még mindig a 30.000.000.-Ft-nál van elakadva. Nem hiszi, hogy ha az egyház átveszi az 
oktatást, akkor az önkormányzat támogatása nélkül hosszabb távon fenn tudja majd az 
intézményt tartani. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Ha a GRAMI megszőnik, akkor a gombai emberek biztosan elesnek évi 10.000.000.-Ft-os 
támogatástól. A fı kérdés az, hogy hogyan tud az önkormányzat hozzájárulni ahhoz, hogy 
több pénzt tudjon a településre hozni. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Most döntöttünk arról, hogy egy évi 3.000.000.-Ft-ot jelentı személyi bért helyben hagytunk.  
Azt kell eldönteni, hogy biztosítunk-e a GRAMI-nak támogatást annak érdekében, hogy 
legyen egy közös fenntartású intézmény. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Úgy látja, hogy a képviselı-testület tehet egy olyan szándéknyilatkozatot, hogy szeretné, ha 
egyházi iskola lenne. Ezt azonban nem a képviselı-testület, hanem a falu fogja eldönteni.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A szándéknyilatkozatot elıtte kell megtenni. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Feltételezzük azt, hogy létrejön az egyházi fenntartású iskola. Nekünk viszont most 
gyakorlatilag szeptemberig kell dönteni. A bizonytalan idı miatt az önkormányzatot terheli a 
11.000.000.-Ft. 
 
Ács Mihály református lelkész: 
Azért ezt a tanévet mindenképpen végig kellene vinni, erre kellene közösen törekedni. Az 
egyházi iskola mőködtetésével kapcsolatban még nem kaptak meg mindenre választ. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
İ ebben felelısen nem tud dönteni, mert bizonytalan. 
 
Tóth József képviselı: 
Kérdése, hogy a mővészeti iskolában van-e tagdíj? 
 
Edıcs Tamás a GRAMI igazgatója: 
Egy minimum összegő tandíj van, a mindenkori normatíva 10 %-a. A tandíj megfizetésével 
kapcsolatban már semmiféle kedvezmény nem adható, illetve csak két esetben, ha jegyzıi 
védelem alatt áll a növendék, vagy pedig sajátos neveléső. Ez 1.100.000.-Ft-os nagyságrend a 
költségvetésükben.  
Nem csak az önkormányzat foglalkozik ezzel a kérdéssel, az egyház zsinata is támogatja az 
iskolát. Úgy látja, hogy miután elkezdıdött egy tárgyalás a megkeresés alapján, azt szeretné a 
presbitérium, hogy ne vigye egyedül ezt a terhet. Mint kívülálló úgy gondolja, hogy errıl kell 
dönteni.  
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
Beszélhetünk itt akármennyi összegrıl, ha nem tudjuk, hogy mennyi a pénzünk.  
 
Edıcs Tamás a GRAMI igazgatója: 
Az egyház is tud 2 hónapra valamilyen segítséget adni. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Úgy látja, hogy Szegedi Csaba képviselı idejött egy javaslattal, amivel helyre tudjuk hozni a 
költségvetésünket és még eddig nem döntöttünk semmilyen csökkentésrıl.  
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Az önkormányzatnak vannak kötelezettségei, alapfeladatai, ezért véleménye szerint ezeken 
kell elıször végig menni és ezt követıen felelısen dönteni a GRAMI támogatásáról. A maga 
részérıl az ezzel kapcsolatos döntést késıbbre tenné. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Mindenkinek át kellett volna néznie az anyagot és javaslatokat tenni a csökkentési 
lehetıségekre.  
A fejlesztési tervvel kapcsolatban mondja, hogy ha nincs tervünk, akkor semmilyen projektet 
nem tudunk megcsinálni.  
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Bármilyen más tételben miért nem tudunk dönteni? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kért egy listát, hogy mi az amiben dönthetünk, ezt azonban nem kapta meg a hivataltól. Ez 
mind plusz javaslat, amit İ a listájában összeírt. 
 
Ács Mihály református lelkész: 
A presbitérium szeretné kérni a döntést, hogy június 30-ig tudná-e az önkormányzat a 
mővészeti iskolát támogatni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Módosító javaslatot tesz. Vegyük elıre a tételeket és minden döntésünkrıl döntsünk majd 
újra. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a képviselı-testület állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a GRAMI támogatásával 
kapcsolatban csak a költségvetés megtárgyalásának a végén dönt. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 2 
ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással úgy foglalt állást, hogy a GRAMI támogatásával 
kapcsolatos döntést csak a költségvetés teljes egészében történı megtárgyalását követıen 
fogja meghozni.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A következı pont a 2.15-ös, mely az orvosi ügyelet költségével kapcsolatos. Szegedi Csaba 
képviselı javaslata az, hogy a 80.-Ft/fıs költség helyett elérhetı a 40.-Ft/fıs költség is, 
miután 30.-Ft/fıs költségrıl folyik a tárgyalás. Ez esetben 1.200.000.-Ft megtakarítás 
keletkezhet.  
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Az orvosi ügyelettel kapcsolatban még nem tudunk pontos információkat, ezért a 80.-Ft/fı 
költséggel került betervezésre. Megszületett ugyan egy olyan szóbeli ajánlat, hogy 300.000.-
Ft havi díjért a hétvégi ügyeletünk el lesz látva, illetve a hétközi ügyeletre sem kell ápolói 
személyzet, amit azonban hétfın az ajánlat tevı felrúgott. 
Bénye és Káva polgármestereivel közösen tárgyaltak az ÁNTSZ. fıorvosával, ahol 
elmondták, hogy nem tudják sem a hétvégi, sem pedig a hétközi gombai telephelyő 
ügyeleteket fenntartani, ezért szeretnénk csatlakozni valahová. Kértük a fıorvos úr segítségét 
ez ügyben. Lehetséges, hogy 30.-Ft/fı összeggel lehetıség nyílik a megoldásra. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Kérdése, hogy hogyan jön ki a 30.-Ft. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Jelenleg a monori ügyelet ellátja Péteri, Vasad, Csévharaszt, Monorierdı hétközi és hétvégi 
ügyeletét. Abban az esetben, ha a gombai ügyeletet tovább nem tudjuk mőködtetni, Káva 
kiszáll, mert nem tudja finanszírozni a saját részét, ezért elmegy Pilishez. Monorierdı is 
elmegy Pilishez, így a két község csatlakozásával a pilisi ügyelet majdnem a felel 
finanszírozásból mőködni tud. Ugyanakkor a monori szolgálatnak érdeke főzıdik ahhoz, hogy 
Monorierdı kiválása után új területek után nézzen, ezért szüksége lesz Bénye és Gomba 
községek csatlakozására.  
Jelen pillanatban azonban még ott tartunk, hogy sok a bizonytalansági tényezı ezzel 
kapcsolatban.  
 
Dr. Schidt György képviselı: 
İ érti, de költségvetést tárgyalunk és sok a bizonytalansági tényezı. Ha az alapfeladatok 
ellátására vonatkozóan sem tudunk még megfelelı, konkrét számokat, akkor mirıl 
tárgyalunk? 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
Most -6.000.000.-Ft van a költségvetési rendelet-tervezetbe beállítva. A költségvetési 
rendeletet meg kell alkotni a mai ülésen, mert akkor nem kapunk állami támogatást. Miután 
olyan sok a bizonytalansági tényezı, információ hiány, ezért azt javasolja a képviselı-
testületnek, hogy fogadja el így a költségvetést és márciusban, amikor már konkrét, pontos 
számadataink lesznek, tárgyaljuk újra és majd módosítjuk a rendeletünket. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Fel kell tenni szavazásra, hogy végigmegyünk-e az egészen és akkor visszatérhetünk a 
GRAMI támogatására. Elfogadhatjuk a gazdálkodási csoportvezetı javaslatát is, hogy 
fogadjuk el így a költségvetést és majd márciusban újra megtárgyaljuk és módosítjuk a 
rendeletünket.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A költségvetést el kell fogadni. Sajnos abban a helyzetben vagyunk az orvosi ügyeletet 
illetıen, hogy csak akkora összeget tudunk betervezni, amelyet jelenleg tudunk.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Tervezzük be akkor a 80.-Ft-tal. 
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Tasi Péter alpolgármester: 
A 80.-Ft-tot felejtsük el, mert nincs. Csak a 220.000.-Ft-tal tudunk tervezni. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Akkor tegyük be a 220.000.-Ft-al. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a képviselık névszerinti szavazását a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet ellátására 
betervezendı összegre vonatkozóan.  
Aki azzal ért egyet, hogy a 80.-Ft/fı költséggel kerüljön betervezésre, az válaszoljon igennel, 
aki pedig a 40.-Ft/fı költséggel ért egyet, az nemmel. 
 
Lehota Vilmos   polgármester    nem 
Tasi Péter    alpolgármester   nem 
Erdélyi Zsolt    képviselı    nem 
Fodor Béla    képviselı    igen 
Lehoczki Zoltán   képviselı    igen 
Dr.Schidt György   képviselı    igen 
Szegedi Csaba    képviselı    nem 
Dr. Zimonyi Károly   képviselı    nem 
Tóth József    képviselı    nem 
Tóth Sándor    képviselı    igen 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a szavazás eredményét. 4 képviselı szavazott igennel arra, hogy a 80.-Ft/fıs 
költséggel kerüljön az orvosi ügyelet betervezésre, 6 képviselı pedig nemmel, így március 1-
tıl a 40.-Ft/fı összeg kerül betervezésre. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, 6 nem szavazattal 
szavazott az orvosi ügyelet vonatkozásában a 80.-Ft/fı összeg betervezésére, így ezen 
javaslat nem kapta meg a többségi támogatottságot. A döntésnek megfelelıen tehát az 
alábbi határozatot hozta: 
 

10/2007. /II.1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
          Határozott, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatos költség 
          2007. március 1-tıl 40.-Ft/fı összeggel kerüljön a  
          költségvetésbe betervezésre. 
 
          Határidı:  azonnal 
          Felelıs:    polgármester, 
     körjegyzı 
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Lehota Vilmos polgármester: 
A következı tétel a 2.16-os, az óvoda és az iskola. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Abban maradtunk, hogy végig megyünk a költségvetésen és vagy úgy hagyjuk, vagy pedig ha 
módosító javaslat van, akkor abban külön szavazunk róla. Ez ideig azonban még nem 
spóroltunk jelentıs összegeket egyik költséghelyen sem, ezért a maga részérıl nem büntetné 
az óvodát és az iskolát sem. Azt javasolja tehát, hogy hagyjuk meg mindkét intézmény 
vonatkozásában az eredeti összegeket, ne csökkentsük azokat a javaslatban szereplı 
összegekkel. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A javaslat tehát az, hogy tegyük vissza az intézmények által leadott költségvetésben szereplı 
összegeket az óvoda és iskola vonatkozásában, ne pedig a betervezettet. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az óvodai átfedési idıvel kapcsolatban mondja, hogy csoportonként 2 óra, pedagógusonként 
pedig 1 óra az átfedési idı. A környezı településeken is ezt alkalmazzák.  
Leírta az elıterjesztésében és ezt most is megerısíti, hogy olyan csökkentésre nem tettek 
javaslatot, ami a törvényi elıírásokat sértené. Nagyon sajnálja, hogy ilyen pénzügyi 
helyzetben van az önkormányzat és ezért ilyen csökkentési javaslatokat kell tenni. A 
jogszabályban megengedett átfedési idın túli juttatás azonban plusz juttatásnak minısül. Ha a 
képviselı-testület azt mondja, hogy ad plusz juttatást, akkor tegyük bele a költségvetésbe, de 
ha úgy dönt, hogy a törvénynek megfelelıen akarja a juttatásokat adni, akkor az általa 
elıterjesztett javaslat jó.  
Hangsúlyozni szeretné tehát, hogy törvénnyel ellentétes javaslat nem történt a hivatal részérıl. 
A törvényesség azonban azt diktálja, hogy jelezzük a képviselı-testület felé, felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy az egyes területeken hol lehet jogszerően csökkentést elérni.  
El szeretné még azt is mondani a képviselı-testületnek, hogy a köztisztviselık – belátva, hogy 
az önkormányzat ilyen nehéz anyagi helyzetben van – lemondtak az étkezési hozzájárulásról, 
holott részükre a köztisztviselıi törvény alapján kötelezı lenne. Ezt a gesztust is figyelembe 
kell venni.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az igaz, hogy nem ért mindenben egyet a hivatal által tett csökkentési javaslattal 
kapcsolatban, de elfogadta. Most azonban, amikor szinte minden összeg benne maradt a 
költségvetésben, nem csökkentettünk jelentıs összegeket, akkor így már nem tudja elfogadni 
ezt a javaslatot.  
İ úgy értelmezi, hogy az nem törvény ellenes, ha az intézmény így terjesztette elı a 
költségvetését, a hivatal dolga az, hogy azt felülvizsgálja és tegyen javaslatot a 
csökkentésekre. A maga részérıl azonban most már nem törekedne az iskola és óvoda 
vonatkozásában erre. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
A vezetı óvónı által írt elıterjesztésben szerepel, hogy 2007 év végén nyugdíjba vonul egy 
kolléganıjük és helyette részmunkaidıs dolgozót alkalmaznának. Kérdése, hogy a 
részmunkaidıs dolgozó beállításával nem lehet majd csökkenteni a plusz órákat? Bár az igaz, 
hogy ez majd csak a 2008-as költségvetésnél fog jelentkezni.  
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Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
Kérdése, hogy a Gólyafészek Óvodánál a 2.555.000.-Ft-os csökkentés mit takar? 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
Az óvónık alapilletményének 85 %-át és ennek járulékait tartalmazza a 2.555.000.-Ft. 
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
Akkor ez azt jelenti, hogy mínusz 15 %-kal hozzányúltak a kötelezı órakerethez. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A januári ülésen azt mondta a vezetı óvónı, hogy a magas átfedési idık abból adódnak, hogy 
a gyermekeket úszni viszik az óvónık. İ már akkor is azt javasolta és ezt most is megerısíti, 
hogy ne járjanak a gyerekek úszni, vegyük ki az úszásoktatásra biztosított összeget a 
költségvetésbıl és akkor megoldódik ez a kérdés. 
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
A mínusz 15 %-kal kapcsolatban mondja, hogy van egy órafelosztás és meg lehet nézni, hgy 
van olyan nap, amikor 18 perc áll az óvónık rendelkezésére, hogy a gyerekeket teljesen át 
tudják venni. A maga részérıl megnézné, hogy ez a gyakorlatban hogyan tudna mőködni.  
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Kéri, hogy az óvodavezetı által tett javaslatot ismerjük meg. Azt írja a vezetı óvónı, hogy az 
étkezési támogatásról és a munkaruha juttatásról lemondanak. Kérdése, hogy ez törvényes? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A közalkalmazottak vonatkozásában ezek adható juttatások, nem pedig kötelezıek.  
A pénzügyi szakértı javaslata is az, hogy a szakfeladat elıirányzati számait adja meg a 
képviselı-testület és az intézmények vezetıi majd döntenek ezen belül a felosztásról. Azt kell 
tehát most eldöntenie a képviselı-testületnek, hogy az eredetileg betervezett 47.961.000.-Ft-
os összeggel fogadja-e el az óvoda költségvetését, vagy pedig a mostani módosító javaslatban 
szereplı 45.681.000.-Ft-os összeggel. 
 
Kéri tehát a névszerinti szavazást. Aki támogatja a hivatal által benyújtott költségvetés 
csökkentési javaslatot az óvoda vonatkozásában, az válaszoljon igennel, aki pedig nem ért 
egyet ezzel a javaslattal, az nemmel. 
 
Lehota Vilmos   polgármester    nem 
Tasi Péter    alpolgármester   nem 
Erdélyi Zsolt     képviselı    nem 
Fodor Béla    képviselı    igen 
Lehoczki Zoltán   képviselı    nem 
Dr. Schidt György   képviselı    igen 
Szegedi Csaba    képviselı    nem 
Dr.Zimonyi Károly   képviselı    nem 
Tóth József    képviselı    nem 
Tóth Sándor    képviselı    tartózkodom 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a névszerinti szavazás eredményét. 2 képviselı szavazott igennel, 7 képviselı  
nemmel, 1 képviselı pedig tartózkodott, így megállapítja, hogy az óvoda vonatkozásában a 
hivatal által benyújtott csökkentési javaslat nem kapott támogatottságot.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2 igen szavazattal, 7 nem 
szavazattal, 1 tartózkodással szavazott a Gólyafészek Óvoda költségvetésének 
csökkentésére vonatkozó javaslattal kapcsolatban, így az nem kapta meg a megfelelı 
támogatottságot.  
A Gólyafészek Óvoda költségvetésére vonatkozóan a képviselı-testület 7 igen 
szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2007. / II. 1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete nem 
        támogatja a Gólyafészek Óvoda költségvetésének csökkentésére 
        vonatkozó – hivatal által benyújtott – javaslatot. 
        Úgy határozott, hogy a 2007. évi költségvetésben a Gólyafészek 
                             Óvoda vonatkozásában az eredetileg betervezett 47.961.000.-Ft 
        kiadási elıirányzat szerepeljen.  
 
        Határidı:    azonnal 
        Felelıs:       polgármester, 
      körjegyzı 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az óvoda vonatkozásában tett egy javaslatot az étkezési támogatásra vonatkozóan. Ezt a 
javaslatát azonban most már nem tartja fenn. 
Javasolja, hogy az iskola vonatkozásában is ugyanazt a logikát kövessük, mint az óvodánál. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kéri az általános iskola igazgatóját, hogy mondja el a csökkentési javaslattal kapcsolatban a 
véleményét, illetve azt, hogy ezt hogyan tudná végrehajtani? 
 
Tasi Kálmán a Fáy András Általános Iskola igazgatója: 
Az iskolánál betervezett eredeti elıirányzathoz képest a 2.300.000.-Ft-os csökkentést csak 
akkor tudja megvalósítani, ha az emelt szintő oktatást csökkentjük, illetve Lomen Erzsébet 
pedagógusnak felmond. Azért neki, mert İ már nyugdíjas, és F14-es besorolása van. İ 
azonban az egyik legjobb pedagógusa, így nagyon nehéz szívvel küldené el. Már beszélt is 
vele ezzel kapcsolatban.  
A másik csökkentési javaslatot el tudja fogadni, bár ez is törvénytelen. Ezt igyekszik is 
teljesíteni a II. félévtıl, de ebbıl nem fog összejönni ennyi pénz.  
Borzalmas probléma az, hogy a pénz határozza meg, nem pedig a pedagógus, hogy ki megy el 
és ki marad.  
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Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a névszerinti szavazást az iskola költségvetésével kapcsolatban. Aki a hivatal által 
beterjesztett csökkentett sarokszámokkal fogadja el az iskola és a napközi költségvetését, az a 
neve elhangzása után válaszoljon igennel, aki ezzel nem ért egyet, az pedig nemmel. 
 
Lehota Vilmos    polgármester   nem 
Tasi Péter     alpolgármester  nem 
Erdélyi Zsolt      képviselı   tartózkodom 
Fodor Béla     képviselı   igen 
Lehoczki Zoltán    képviselı   nem 
Dr. Schidt György    képviselı   tartózkodom 
Szegedi Csaba     képviselı   nem 
Dr. Zimonyi Károly    képviselı   nem 
Tóth József     képviselı   nem 
Tóth Sándor     képviselı   nem 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Megállapítja a szavazás eredményét. A képviselı-testület a hivatal által, a Fáy András 
Általános Iskola költségvetésének csökkentésére vonatkozó javaslatra 1 igen szavazattal, 7 
nem szavazattal és 2 tartózkodással szavazott, így nem támogatta a javaslatot.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Fáy András Általános Iskola és 
napközi csökkentési javaslatára vonatkozóan 1 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 2 
tartózkodással szavazott, így az nem kapott támogatottságot. 
A Fáy András Általános Iskola költségvetésével kapcsolatban a képviselı-testület 7 igen 
szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2007. / II. 1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testület nem 
        Támogatja a Fáy András Általános Iskola és napközi  
        költségvetésére vonatkozó – a hivatal által elıterjesztett- 
        javaslatot. 
        Úgy határozott, hogy a 2007. évi költségvetésben az iskola 
        és a napközi vonatkozásában az eredetileg betervezett 
        kiadási elıirányzat szerepeljen. 
 
                              Határidı:  azonnal 
         Felelıs:    polgármester, 
               körjegyzı 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Most pedig térjünk vissza a GRAMI támogatására. Szegedi Csaba képviselı által tett javaslat 
az, hogy 4,7 MFt támogatást biztosítsunk a költségvetésünkben a mővészeti iskola részére. 
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Kéri a névszerinti szavazást. Aki egyetért azzal, hogy a mővészeti iskola részére a 2007 évi 
költségvetésünkben 4,7 MFt-os összegő támogatás kerüljön betervezésre, az a neve 
elhangzása után válaszoljon igennel, aki pedig nem ért egyet ezen támogatási összeggel, az 
nemmel. 
 
 
Lehota Vilmos    polgármester    igen 
Tasi Péter    alpolgármester   igen 
Erdélyi Zsolt    képviselı    igen 
Fodor Béla    képviselı    nem 
Lehoczki Zoltán   képviselı    tartózkodom 
Dr.Schidt György   képviselı    tartózkodom 
Szegedi Csaba    képviselı    igen 
Dr. Zimonyi Károly   képviselı    igen 
Tóth József    képviselı    igen 
Tóth Sándor    képviselı    igen 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a névszerinti szavazás eredményét. A GRAMI 4,7 MFt összegő támogatásával 
kapcsolatban 7 képviselı szavazott igennel, 1 képviselı nemmel, 2 képviselı pedig 
tartózkodott. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2007. / II. 1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
       határozott, hogy a Gombai Református Alapfokú Mővészeti 
                            Iskola részére a 2007. évi költségvetésben 4.700.000.-Ft 
                            összegő támogatás kerüljön betervezésre.  
 
       Határidı:  azonnal 
       Felelıs:     polgármester, 
              körjegyzı 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Térjünk vissza az ülés elején elhangzott módosító javaslatokra, amelyekben még nem 
született döntés. Szegedi Csaba képviselı javasolta, hogy a házi szociális gondozás 
szakfeladaton a betervezett összeg kerüljön 2.000.000.-Ft-tal lecsökkentésre, mivel más 
formában kerül ez megvalósításra, így csak 1.800.000.-Ft-ot tervezzünk be erre a feladatra.  
Kéri a névszerinti szavazást. Aki egyetért azzal, hogy a házi szociális gondozás szakfeladaton 
betervezett összeg kerüljön 1.800.000.-Ft-ra lecsökkentésre, az a neve elhangzása után 
válaszoljon igennel, aki pedig nem ért egyet ezzel a javaslattal, az nemmel. 
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Lehota Vilmos    polgármester   igen 
Tasi Péter     alpolgármester  igen 
Erdélyi Zsolt      képviselı   igen 
Fodor Béla     képviselı   igen 
Lehoczki Zoltán    képviselı   igen 
Dr. Schidt György    képviselı   igen 
Szegedi Csaba     képviselı   igen 
Dr. Zimonyi Károly    képviselı   igen 
Tóth József     képviselı   igen 
Tóth Sándor     képviselı   igen 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a szavazás eredményét. A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyöntetően 
döntött úgy, hogy a költségvetésbe a házi szociális gondozás szakfeladaton 1.800.000.-Ft 
kerüljön betervezésre. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2007. / II. 1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
        határozott, hogy a 2007 évi költségvetésben a házi 
        szociális gondozás szakfeladaton 1.800.000.-Ft összegő 
        kiadás kerüljön betervezésre. 
 
        Határidı:   azonnal 
        Felelıs:     polgármester,  
               körjegyzı 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Szegedi Csaba képviselı által tett következı javaslat a 2.11, mely a polgármester 
költségtérítésének 20 %-ról,  30 %-ra történı megemelésére vonatkozik. Módosító javaslat 
nem volt e témában, ezért kéri a képviselık névszerinti szavazását a költségtérítés 
megemelésére vonatkozóan.  
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester költségtérítése 20 %-ról, 30 %-ra kerüljön 
megemelésre, az a neve elhangzása után válaszoljon igennel, aki pedig nem ért ezzel egyet, az 
nemmel.  
 
Lehota Vilmos    polgármester   nem szavazott 
Tasi Péter     alpolgármester  igen 
Erdélyi Zsolt     képviselı   igen 
Fodor Béla     képviselı   nem 
Lehoczki Zoltán    képviselı   nem 
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Dr. Schidt György    képviselı   tartózkodom 
Szegedi Csaba     képviselı   igen 
Dr. Zimonyi Károly    képviselı   igen 
Tóth József     képviselı   tartózkodom 
Tóth Sándor     képviselı   igen 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a szavazás eredményét, mely szerint 5 képviselı válaszolt igennel, 2 képviselı 
nemmel, 2 képviselı pedig tartózkodott a szavazástól.  
 
/ A polgármester ebben a döntésben nem szavazott, csak a 9 képviselı/ 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 2 
ellenvéleménnyel, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 
 
 

15/2007. / II. 1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
        Lehota Vilmos polgármester költségtérítését 2007.  
        február 1-tıl az alapilletményének 30 %-ban állapítja 
        meg. 
 
        Határidı:   2007. február 1. 
        Felelıs:     polgármester, 
    körjegyzı 
 
  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Nem hozott döntést a képviselı-testület a fogorvosi lízingdíjjal kapcsolatban sem. Szegedi 
Csaba képviselı a 2.12-es pontban javasolja, hogy 1.000.000.-Ft-tal csökkentsük az erre 
betervezett összeget. Ezzel kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra 
teszi fel. 
Aki egyetért azzal, hogy a fogászati  lízingdíjra betervezett összeg kerüljön 1.000.000.-Ft-tal 
lecsökkentésre, az a neve elhangzása után válaszoljon igennel, aki pedig nem ért ezzel egyet, 
az nemmel. 
 
 
Lehota Vilmos   polgármester    igen 
Tasi Péter    alpolgármester   igen 
Erdélyi Zsolt    képviselı    igen 
Fodor Béla    képviselı    igen 
Lehoczki Zoltán   képviselı    igen 
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Dr. Schidt György   képviselı    igen 
Szegedi Csaba    képviselı    igen 
Dr. Zimonyi Károly   képviselı    igen 
Tóth József    képviselı    igen 
Tóth Sándor    képviselı    igen 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a szavazás eredményét, mely szerint a képviselı-testület egyöntetően, 10 igen 
szavazattal megszavazta a 1.000.000.-Ft-os csökkentést. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

16/2007. / II. 1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
       Határozott, hogy a fogászati lízingdíj költségére betervezett 
                            összeg 1.000.000.-Ft-tal kerüljön lecsökkentésre a  
       költségvetésben. 
 
       Határidı: azonnal 
       Felelıs:    polgármester, 
             körjegyzı 

 
 
 

Lehota Vilmos polgármester: 
A közmővelıdési szakfeladat kiadási elıirányzatának csökkentésére vonatkozóan sem 
született döntés. Kéri tehát a képviselı-testület szavazását arra vonatkozóan, hogy a 
közmővelıdési szakfeladat dologi kiadásaira betervezett összeg 665.000.-Ft-tal kerüljön 
lecsökkentésre  
Kéri a névszerinti szavazást. Aki egyetért a csökkentéssel, az a neve elhangzása után 
válaszoljon igennel, aki pedig nem ért ezzel egyet, az nemmel. 
 
Lehota Vilmos   polgármester    igen 
Tasi Péter    alpolgármester   igen 
Erdélyi Zsolt    képviselı    igen 
Fodor Béla    képviselı    igen 
Lehoczki Zoltán   képviselı    igen 
Dr.Schidt György   képviselı    igen 
Szegedi Csaba    képviselı    igen 
Dr. Zimonyi Károly   képviselı    igen 
Tóth József    képviselı    igen 
Tóth Sándor    képviselı    igen 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a szavazás eredményét. Mind a 10 képviselı igennel szavazott a közmővelıdési 
szakfeladat dologi kiadásainak 665.000.-Ft-tal történı csökkentésére vonatkozóan. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

17/2007. / II. 1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
       határozott, hogy a 2007 évi költségvetésben a közmővelıdési 
       szakfeladaton dologi kiadásokra betervezett összeg 
       665.000.-Ft-tal kerüljön lecsökkentésre.  
 
        Határidı:   azonnal 
        Felelıs:      polgármester, 
                körjegyzı 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A költségvetés tárgyalásának elején volt szó a szociális ellátásokra betervezett összegek 
csökkentésérıl. Az átmeneti segélyekre betervezett összegbıl -100.000.-Ft, a méltányossági 
ápolási díjra betervezett összegbıl -100.000.-Ft, méltányossági lakásfenntartási 
támogatásokra betervezett összegbıl -100.000.-Ft csökkentésre történt a javaslat. A   
méltányossági közgyógyellátási igazolványokra  250.000.-Ft-os keretösszeg meghatározására. 
A lakáscélú kamatmentes kölcsön átmeneti kamatmentes kölcsönné történı átalakításáról 
döntött a testület  200.000.-Ft keretösszeg meghatározásával. A születési támogatás 
megszüntetésérıl is döntött a testület és a temetési támogatás pedig temetési segéllyé fog 
átminısülni és csak rászorultsági alapon kaphatják a kérelmezık. Erre 300.000.-Ft összegő 
keret kerül betervezésre. Ezekre vonatkozóan más módosító javaslat nem történt. 
 
Kérdése a képviselı-testülethez, hogy van-e még valakinek csökkentési javaslata. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Javasolja, hogy a körzeti megbízott részére betervezett benzinköltség támogatás összegét, 
mely 120.000.-Ft vegyük ki a költségvetésbıl. Javasolja továbbá, hogy a sintér alkalmazására 
betervezett összeg is kerüljön kivételre, miután nincs rá pénzünk. 
  
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
A kóbor ebek befogása miatt szükséges a sintér alkalmazása. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A kóbor ebek elszállíttatása az önkormányzat feladata. Sok bejelentés érkezik a lakosságtól a 
kóbor ebek miatt, így szükségesnek tartja a sintér alkalmazását. 
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Tasi Péter alpolgármester: 
Van-e arra lehetıség, hogy csökkentsük az e célra betervezett összeget? 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
Szerzıdésünk van a kóbor ebek befogására vonatkozóan. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Elhangzott két csökkentési javaslat Tóth Sándor képviselı részérıl. Az egyik a körzeti 
megbízott üzemanyag támogatására betervezett 120.000.-Ft-ra vonatkozott, hogy ezt vegyük 
ki a költségvetésbıl. 
Kéri a névszerinti szavazást. Aki egyetért azzal, hogy a 2007. évi költségvetésben a körzeti 
megbízott üzemanyag támogatására ne kerüljön összeg betételre, vegyük ki az e célra 
betervezett 120.000.-Ft-ot,  az a neve elhangzása után válaszoljon igennel, aki pedig nem ért 
egyet ezzel, az nemmel. 

 
   
Lehota Vilmos    polgármester    igen 
Tasi Péter     alpolgármester   igen 
Erdélyi Zsolt     képviselı    igen 
Fodor Béla     képviselı    igen 
Lehoczki Zoltán    képviselı    igen 
Dr. Schidt György    képviselı    tartózkodom 
Szegedi Csaba     képviselı    nem 
Dr. Zimonyi Károly    képviselı    igen 
Tóth József     képviselı    tartózkodom 
Tóth Sándor     képviselı    igen 
 
  
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a szavazás eredményét.  7 képviselı szavazott igennel, 1 képviselı nemmel, 2 
képviselı pedig tartózkodott a szavazástól.  A szavazás eredménye szerint tehát a körzeti 
megbízott benzinköltségének támogatására betervezett összeg ki fog kerülni a 
költségvetésbıl. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2007. / II.1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
        határozott, hogy a körzeti megbízott üzemanyagköltségének 
        támogatására betervezett 120.000.-Ft kerüljön kivételre a 
        költségvetésbıl. 
 
        Határidı:   azonnal 
        Felelıs:     polgármester, körjegyzı 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Elhangzott egy javaslat a sintér alkalmazására betervezett összeg kivételére vonatkozóan is. 
Miután szerzıdésünk van a kóbor ebek befogására, ezért úgy teszi fel szavazásra, hogy aki 
egyetért azzal, hogy a költségvetésben e célra betervezett összeg a lehetıség szerint kerüljön 
lecsökkentésre, az a neve elhangzása után válaszoljon igennel, aki pedig ezzel nem ért egyet, 
az nemmel. 
 
Lehota Vilmos   polgármester    igen 
Tasi Péter    alpolgármester   igen 
Erdélyi Zsolt    képviselı    igen 
Fodor Béla    képviselı    igen 
Lehoczki Zoltán   képviselı    igen 
Dr. Schidt György   képviselı    nem 
Szegedi Csaba    képviselı    igen 
Dr. Zimonyi Károly   képviselı    nem 
Tóth József    képviselı    nem 
Tóth Sándor    képviselı    igen 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a szavazás eredményét. 7 képviselı szavazott igennel és 3 képviselı nemmel a 
sintér alkalmazására betervezett összeg lehetıség szerinti csökkentésére vonatkozóan. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 3 
ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2007. / II.1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
         Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
                               határozott, hogy a  költségvetésben a sintér alkalmazására  
                               betervezett 140.000.-Ft  összeg a lehetıség szerint kerüljön  

       majd lecsökkentésre. 
 
       Határidı:   2007. február 1. 
       Felelıs:     polgármester, 
   körjegyzı  

  
 
  
Lehota Vilmos polgármester: 
A településfejlesztési akciótervre betervezett 2.000.000.-Ft vonatkozásában sem született még 
döntés. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
Kérdése, hogy meddig kell ezt eldöntetni, van-e erre határidı?  
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Szegedi Csaba képviselı: 
Az elsı három éven belül van súlya a pályázatoknak és az elsı években elviszik a pályázati 
összegek zömét. Ha nem készül el az akciótervünk, akkor nem tudjuk benyújtani a 
pályázatokat és eleshetünk támogatásoktól.  
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Amennyiben nem járul hozzá a képviselı-testület, hogy e célra betervezésre kerüljön a 
2.000.000.-Ft, akkor 3 éven belül nem jutunk támogatáshoz, mert e nélkül nem tudunk 
pályázni.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha valaki megfinanszírozza az akciótervünket, akkor nem biztos, hogy szükség lesz a 
2.000.000.-Ft-ra, de valamennyi összeget mindenképpen be kell tervezni erre. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Lehet, hogy valaki megfinanszírozza az akciótervet, de nem biztos, hogy az egész összeget 
állni fogja. Összeállítanak részünkre egy programot, hogy milyen tervet tudnak elképzelni 
Gombának, és ezt követıen jön majd a támogató. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Mi lesz ha a 2.000.000.-Ft-ot odaadjuk az akciótervért, ezt elkészítik és mégsem nyerünk 
pályázatot. Akkor elveszítjük a 2.000.000.-Ft-ot. Ez is benne van a pakliban. 
 
Tóth József képviselı: 
Aggályai vannak, ha jól megnézzük az eddig nyert pályázati összegeket és az elvégzett 
munkákat.  
A maga részérıl nem hiszi, hogy olyan sok pályázati lehetıség lesz számunkra. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a névszerinti szavazást a településfejlesztési akciótervvel kapcsolatban. Aki  azzal ért 
egyet, hogy a településfejlesztési akciótervre betervezett 2.000.000.-Ft kerüljön kivételre a 
költségvetésbıl, az a neve elhangzása után válaszoljon igennel, aki pedig azzal ért egyet, hogy 
maradjon benne, az pedig nemmel. 
 
Lehota Vilmos   polgármester    nem 
Tasi Péter    alpolgármester   nem 
Erdélyi Zsolt    képviselı    tartózkodom 
Fodor Béla    képviselı    nem 
Lehoczki Zoltán   képviselı    tartózkodom 
Dr. Schidt György   képviselı    tartózkodom 
Szegedi Csaba    képviselı    tartózkodom 
Dr. Zimonyi Károly   képviselı    nem 
Tóth József    képviselı    tartózkodom 
Tóth Sándor    képviselı    igen 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a névszerinti szavazás eredményét. A településfejlesztési akciótervre betervezett 
2.000.000.-Ft kivételére vonatkozóan 4 képviselı szavazott nem válasszal, 1 képviselı igen 
válasszal,  5 képviselı pedig tartózkodott. 
 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
 

20/2007. / II. 1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
        határozott, hogy a településfejlesztési akciótervre betervezett 
        2.000.000.-Ft maradjon benne a költségvetésbe. 
 
        Határidı:  azonnal 
        Felelıs:    polgármester, 
             körjegyzı 
 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Van-e még csökkentési javaslata a képviselıknek a költségvetéssel kapcsolatban. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Szükségünk van-e olyan közvilágításra, ami éves szinten 8.000.000.-Ft-ba kerül az 
önkormányzatnak? Nem tudja, hogy ezen lehetne-e valahogy spórolni, a maga részérıl egy 
4.000.000.-Ft csökkentést javasolna mégpedig úgy, hogy minden második közvilágítási lámpa 
kerüljön lekapcsoltatásra. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Óva inti ettıl a képviselı-testületet, mert ha egy utcában nem világít egy lámpatest, már akkor 
fel van háborodva a lakosság. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
A mellékutcákban már most is csak minden második oszlopon van közvilágítási lámpatest, ha 
ebbıl még kiiktatnánk, akkor csak minden negyediken lenne. 
 
Fodor Béla képviselı: 
A közvilágítási lámpatestek kiiktatásának is van költsége. Az ÉMÁSZ Zrt. külsı cégekkel 
dolgoztat, akik komoly összegért végzik a munkát. Ezen kívül az önkormányzat annak idején  
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vállalta, hogy egy bizonyos idın keresztül fizeti ezt a díjat. Ha nem használjuk megfelelıen a 
közvilágítást, akkor nem térül meg, nem tudunk 50 %-ot csökkenteni. 
 
Véleménye szerint a közüzemi számláknál is lehetne spórolni. Szeretné elkérni a közüzemi 
számlák másolatát / víz, villany, gáz / és utána járna, hogy megfelelıen kerül-e elıírásra 
részünkre az alapdíj összege? 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a 2007. évi 
költségvetéssel kapcsolatban, úgy felteszi azt szavazásra. 
Aki az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen és  az ülésen elhangzott módosításokkal, 
döntésekkel együtt elfogadja a 2007. évi költségvetést, az a neve elhangzása után válaszoljon 
igennel, aki pedig ezzel nem ért egyet, az nemmel. 
 
 
Lehota Vilmos   polgármester    igen 
Tasi Péter    alpolgármester   igen 
Erdélyi Zsolt    képviselı    tartózkodom 
Fodor Béla    képviselı    tartózkodom 
Lehoczki Zoltán   képviselı    tartózkodom 
Dr. Schidt György   képviselı    tartózkodom 
Szegedi Csaba    képviselı    igen 
Dr. Zimonyi Károly   képviselı    igen 
Tóth József    képviselı    igen 
Tóth Sándor     képviselı    igen 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 
 

1/2007. / II. 1./ sz. rendelete  
 

A 2007. évi költségvetésrıl. 
 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat 2007 évi 
költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 
1.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2007. évi bevételeit 373.385.000.-
Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 
szerint: 
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I.  Mőködési bevételek:      47.856.000.-Ft. 
 

a./ Szolgáltatások ellenértéke  26.707.000.-Ft. 
b./ Egyéb bevételek          36.000.-Ft. 
c./ Bérleti és lízing bevételek    3.978.000.-Ft. 
d./ Intézményi ellátási díjak  10.319.000.-Ft. 
e./ Alkalmazottak térítése     1.267.000.-Ft. 
f./ Áfa bevételek      5.549.000.-Ft. 
 
 

  II.            Önkormányzat sajátos mőködési bevételei:                         118.284.000.-Ft. 
 
                  a./ Helyi adók    17.900.000.-Ft. 
           - Kommunális adó                          5.500.000.-Ft. 
                              - Iparőzési adó   12.400.000.-Ft. 
 
                 b./ Átengedett központi adók:                   96.615.000.-Ft. 
          -  SZJA helyben maradó   20.630.000.-Ft. 
          -  SZJA.különbség mérséklése    66.160.000.-Ft. 
          -  Gépjármő adó                            9.825.000.-Ft. 
 
                 c./ Bírság, pótlék, egyéb bevétel                     746.000.-Ft. 
                 d./ Adó hátralékok                                       2.023.000.-Ft. 
                 c./ Talajterhelési díj                                     1.000.000.-Ft. 
 
 

III.  Támogatások  
 

Önkormányzatok költségvetési támogatása    143.945.000.-Ft. 
 
a./ Normatív támogatások  143.945.000.-Ft. 
 
 

IV.  Átvett pénzeszközök 
 

a./ Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartástól 
     belülrıl         20.582.000.-Ft. 
     - Körjegyzıség támogatása Bényétıl          11.446.000.-Ft. 
     - Bényétıl gépkocsi használatra                    1.100.000.-Ft. 
     - OEP-tıl átvett pénzeszköz                          5.000.000.-Ft. 
     - Központi ügyelethez Bénye-Káva                 876.000.-Ft. 
     - Elkülönített állami alapoktól /PMMK/       2.160.000.-Ft. 

 
 
     V.           Felhalmozási bevétel / ingatlan értékesítés/                               580.000.-Ft. 
 
    VI.          2005. december 31.-i pénzkészlet            26.000.-Ft. 
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  VII.            Hitel        42.112.000.-Ft. 
 
                     - Hitel felvétel   36.236.000.-Ft. 
                     - Forráshiány                               5.876.000.-Ft. 
 
    Bevétel összesen:                 373.385.000.-Ft. 
 
 
2.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2007. évi mőködési-fenntartási 
kiadásait  345.628.000.-Ft-ban, beruházási kiadásait 1.268.000.-Ft-ban állapítja meg, 
melynek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.  
Hiteltörlesztésre 26.489.000.-Ft-ot állapít meg, melynek részletezését a 2/a sz. melléklet 
tartalmazza, a létszámadatokat a 3/a sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 
3.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a költségvetésben 2.224.000.-Ft 
összegő általános tartalékot határoz meg. 
A céltartalék összege felhasználási kötelezettség nélkül 6.381.000.-Ft. 
 
4.§. A Körjegyzıség bevételeit 47.146.000.-Ft összegben állapítja meg, melynek 
részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Körjegyzıség létszámát a 3. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
5.§. A köztisztviselık illetményalapja 36.800.000.-Ft. A köztisztviselık vonatkozásában az 
önkormányzat a 2005 évi CLIII. törvényben foglaltak alkalmazza. 
 
6.§. A kiadásból a polgármesteri hivatal költségvetését 81.914.000.-Ft-ban állapítja meg, 
melynek részletezését a 2/a melléklet tartalmazza. 
 
7.§. Gomba Község Önkormányzatának 2007. évi kiadásaiból a részben önálló intézmények 
kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza.  
 
8.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2. sz. melléklet alapján az összes 
kiadásból: 
 
  Személyi juttatásra    150.767.000.-Ft-ot 

 Munkáltatót terhelı járulékra     47.820.000.-Ft-ot 
 Dologi kiadásra      85.981.000.-Ft-ot 
 Pénzeszköz átadásra      21.585.000.-Ft-ot 
 Szociális juttatásra        5.670.000.-Ft-ot 

állapít meg. 
 
9.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete egyéb pénzbeli támogatásra az alábbi 
összegeket határozza meg: 
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Rendszeres pénzbeli ellátások:      1.400.000.-Ft. 
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélyére    460.000.-Ft. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény             630.000.-Ft. 
Idıskorúak járadékára      89.000.-Ft. 
Ápolási díj és járulékai               221.000.-Ft. 
 
 
Eseti pénzbeli juttatásokra:       4.270.000.-Ft. 
Lakásfenntartási támogatásra                           80.000.-Ft. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra                          100.000.-Ft. 
Temetési segélyre                          310.000.-Ft. 
Átmeneti segélyre                          150.000.-Ft. 
Közgyógyellátásra                                                550.000.-Ft. 
Kötelezı és nem kötelezı étkezés átvállalására                2.820.000.-Ft. 
Születési támogatásra                                                             60.000.-Ft. 
Kamatmentes kölcsönre                          200.000.-Ft. 
 
10.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2007 – 2009 évekre vonatkozóan a 
gördülı költségvetés számításait az 5. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
11.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete kötelezi a gazdálkodási feladatokat 
ellátó dolgozókat az eszközökkel való hatékony és racionális gazdálkodásra. 
 
12.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 6. sz. melléklet szerinti elıirányzat 
felhasználási ütemtervet elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert az ütemterv szükség szerinti módosítására azzal, hogy a 
költségvetésben tervezett elıirányzatoktól nem térhet el és az ütemterv módosításáról a 
képviselı-testületnek köteles beszámolni.  
 
13.§. A költségvetés végrehajtásáról 2007. augusztus 31-ig féléves beszámolót, majd III. 
negyedéves tájékoztatót, továbbá 2008. április 30-ig éves beszámolót kell a képviselı-testület 
elé terjeszteni, a folyamatos tájékoztatás mellett. 
 
14.§. Jelen önkormányzati rendelet 2007. január 1-vel lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl 
a  Körjegyzı az SZMSZ.-ben foglaltak szerint gondoskodik. 
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy milyen összegbe kerül egy választás lebonyolítása, amely nem állami 
finanszírozású? Konkrétan gondol itt pld. az idıközi választásra. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az idıközi választás is állami finanszírozású, az önkormányzatnak csak a helyi 
népszavazással kapcsolatos költségeket kell viselnie. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Azért tette fel ezeket a kérdéseket, mert a javaslata az, hogy 2007. március 31.-i hatállyal 
oszlassa fel magát a képviselı-testület és írjunk ki idıközi választást. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Elhangzott egy javaslat a képviselı-testület feloszlatására vonatkozóan. Kéri a névszerinti 
szavazást. Aki egyetért azzal, hogy a képviselı-testület 2007. március 31.-vel oszlassa fel  
magát, az a neve elhangzása után válaszoljon igennel, aki pedig ezzel nem ért egyet, az 
nemmel. 
 
 
Lehota Vilmos   polgármester    nem 
Tasi Péter    alpolgármester   igen 
Erdélyi Zsolt    képviselı    nem 
Fodor Béla    képviselı    nem 
Lehoczki Zoltán   képviselı    nem 
Dr. Schidt György   képviselı    tartózkodom 
Szegedi Csaba    képviselı    igen 
Dr. Zimonyi Károly   képviselı    tartózkodom 
Tóth József    képviselı    tartózkodom 
Tóth Sándor     képviselı    nem 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja a névszerinti szavazás eredményét. 2 képviselı szavazott igennel, 5 képviselı 
nemmel, 3 képviselı pedig tartózkodott a szavazástól. A szavazás eredménye alapján tehát a 
képviselı-testület elvetette a feloszlatással kapcsolatos javaslatot. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2 igen szavazattal, 5 nem 
szavazattal, 3 tartózkodással szavazott a képviselı-testület feloszlatását illetıen, így az 
erre vonatkozó javaslat nem kapott támogatottságot. 
 
 
3./ Egyéb ügyek. 
 
a./ ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelem megtárgyalása. 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a testülettel, hogy Kocsis Károly 1164. Budapest, Vágás u. 34. szám alatti lakos 
nyújtott be kérelmet a gombai 607/1 hrsz.-ú, 3991 m2 területő önkormányzati ingatlan 
bérbevételére vonatkozóan. A kérelmezı gyógynövénytermesztés céljára szeretné 
hasznosítani a területet. Korábban a képviselı-testület 2,50.-Ft/m2 összegben határozta meg 
az ingatlanok éves  bérleti díját. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését az ingatlan bérbeadására vonatkozóan. 
Miután a névszerinti szavazás csak a költségvetés megtárgyalására vonatkozott, így az egyéb 
ügyekben hozott döntések meghozatala már kézfelemeléssel történik. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

21/2007. / II. 1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
 

       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 
       önkormányzat tulajdonát képezı gombai 607/1 hrsz.-ú, 
       3192 m2 területő belterületi ingatlan bérlıjéül egy év 
       idıtartamra  Kocsis Károly 1164. Budapest, Vágás u.34. 
       sz. alatti lakost  kijelöli. 
 
       Az ingatlan bérleti díját 2,50.-Ft/m2 összegben határozza 
       meg. 
 
       Határidı:   2007. február 1. 
       Felelıs:     Körjegyzı 
 
 
 
b./ Ingatlanvásárlási kérelem elbírálása. 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Pálinkás Károly 1183. Budapest, İrs u. 48. szám alatti 
lakos nyújtott be kérelmet, hogy a tulajdonát képezı 3652/53 hrsz.-ú ingatlana melletti 
önkormányzati közterületbıl szeretne megvásárolni 36 m2 területet, az ingatlanának 
kibıvítése céljából. 
A képviselı-testület egy korábbi döntése alapján az ingatlanok vételárát 2000.-Ft/m2 
összegben határozta meg. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a kérelemmel kapcsolatban. 
 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
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22/2007. / II. 1./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

H a t á r o z a t  
 

          Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
          Gomba, Tóparton lévı 3652/53 hrsz.-ú ingatlan mellett 
          fekvı önkormányzati közterületbıl 36 m2 területet 
                               Pálinkás Károly 1183. Budapest, İrs u. 48. szám alatti 
                               lakos részére értékesít. 
 
          Az ingatlan vételárát 2.000.-Ft/m2 összegben határozza 
          meg. 
          Az ingatlan vételárán felül minden egyéb költség 
          / megosztás, szerzıdés kötés díja/ a vevıt terheli.  
 
          A vételár összegét a vevı a szerzıdés aláírása elıtt 
          egy összegben köteles az önkormányzat számlájára 
          befizetni. 
     
          Határidı:  2007. február 1. 
          Felelıs:    Körjegyzı 
 
 
c./ Ingatlan felajánlásának megtárgyalása. 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Zsemlye Tamásné 1125. Budapest, Trencséni u. 
50.szám alatti lakos felajánlott az önkormányzat részére vételre a gombai 2763 hrsz.-ú, 
Gomba, Tetepusztán fekvı, szılı mővelési ágú, 1788 m2 területő ingatlanát. 
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban vételárat nem jelölt meg.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
 Az a javaslata, hogy tegyük közzé a felajánlást a hirdetıtáblánkon és hátha jelentkezik vevı 
az ingatlanra.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A felajánló részére tehát azt válaszoljuk meg írásban, hogy az önkormányzat nem kívánja 
megvásárolni az ingatlant, de igyekszik részére segítséget nyújtani az értékesítést illetıen. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Volt olyan elképzelés, hogy az önkormányzat forgalom képes ingatlanai kerüljenek 
kigyőjtésre, a bevétel növekedés szándékával, mert meg lehetne hirdetni értékesítésre. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A belterületi ingatlanok vonatkozásában elkészítette a kimutatást, a térkép is mellette van. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Kéri, hogy a külterületi ingatlanokra vonatkozóan is készüljön el a kimutatás. 
 
Tóth József képviselı: 
Az önkormányzatnak rendelkezni kell vagyonleltárral, amelyben fél éven belül át kell vezetni 
a változásokat. 
 
 Lehota Vilmos polgármester: 
Az elsı napirendi pont tárgyalásánál szó volt a Lea alapítvánnyal kapcsolatos szerzıdés 
megkötésérıl. A szerzıdés-tervezetet a következı ülésig el fogjuk készíteni és a képviselı-
testület elé terjesztjük. 
 
Tóth József képviselı: 
A családsegítı szolgálat részére kifizetett 700.000.-Ft-os összeggel kapcsolatban kérte az erre 
vonatkozó határozatot, hogy mi alapján történt ez 2006 évben kifizetésre. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A következı ülésre meg fogja nézni, hogy mi alapján történt meg ez a kifizetés. 
 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Volt egy olyan döntése a képviselı-testületnek, hogy ha a falu rendezvény naptárához 
kapcsolódó programok kerülnek megszervezésre, akkor nem kell bérleti díjat fizetni a Faluház 
bérbevételéhez. Most fog megrendezésre kerülni a Blues fesztivál és kérdése, hogy kell-e 
fizetniük bérleti díjat? Ha viszont kell fizetniük, akkor mások is fizessenek a bérbevételért. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Meg kell nézni, hogy hogyan is szól pontosan ez a döntés. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 0,30 h-kor 
bezárta. 
 
G o m b a , 2007. február 15. 
 
 
 
 
                 Lehota Vilmos                           Maczó  Jánosné 
                  polgármester                      körjegyzı  
   
 
 
 
     Fodor  Béla      Tóth  Sándor 
 
      jegyzıkönyv hitelesítık 



  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


