
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Gomba Község Önkormányzati  Képviselő-testületének 2007. május 21.-én 18 órai 
kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i    üléséről.

Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester
Tasi Péter alpolgármester
Erdélyi Zsolt, Fodor Béla,
Lehoczki Zoltán, Dr.Shidt György,
Szegedi Csaba, Tóth József,
Dr. Zimonyi Károly képviselők.

Bejelentés nélkül távol: Tóth Sándor képviselő

Lehota Vilmos polgármester:
Üdvözli az ülésen megjelent képviselőket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen 8 
képviselő jelen van,  így az határozatképes.  Tóth Sándor képviselő van távol  az ülésről,  a 
távolmaradását nem jelezte.
A mai  rendkívüli  ülésre  két  napirendi  pontot  javasolt,  az  egyik  az iskolaügyi  határozatba 
foglalt  döntési  kötelezettség,  a  másik  Bénye-Káva  leendő  körjegyzőséggel  kapcsolatos 
tájékoztatás.
Aki e két napirendi pontot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Gomba Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  ellenvélemény 
nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d

T á r g y: E l ő a d ó:
1./ Iskolaügyi határozatba foglalt döntési kötelezettség Polgármester
2./ Bénye-Káva körjegyzőség létrehozásával kapcsolatos 
     tájékoztatás. Polgármester

Lehota Vilmos polgármester:
Javaslatot  tesz  a  mai  ülés  jegyzőkönyvének  hitelesítőire.  Jegyzőkönyv  hitelesítőknek 
Lehoczki Zoltán és Dr. Zimonyi Károly képviselőket javasolja.

Gomba Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  ellenvélemény 
nélkül a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Lehoczki Zoltán és Dr. Zimonyi Károly 
képviselőket elfogadta.
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1./ Iskolaügyi határozatba foglalt döntési kötelezettség.

Lehota Vilmos polgármester:
Március 8.-i 41/2007. sz. határozatunk úgy szól, hogy az átadási  folyamatról nyolc pontos 
menetrendet határozatunk meg. A határozat harmadik pontja az iskola fenntartói átadásának 
eldöntése  a  nyilatkozatok  tartalmának  figyelembevételével.  Képviselő  társai  előtt  ott  van 
papíron az összeszámlálás eredménye, az általános iskolás gyermekek szüleinek nyilatkozata.
A 287 nyilatkozatra  felkért szülőből 283 nyilatkozott. Ebből 278 az egyházi iskolába beíratja 
a gyermekét, 5 pedig nem. Részletezte ennek az öt szülőnek az indokait is, hogy egy család 
elköltözik a községből, egy gyermek bényei lakos, aki a Bénye-Káva Általános Iskolába fog 
beíratásra  kerülni,  egy  tanulót  felvettek  a  6  osztályos  gimnáziumba,  két  tanulót  pedig  az 
édesanyja át fog vinni Úriba, mivel ott tanárnő.  Egyetlen be nem íratott gyermek utaztatását 
kell megoldanunk abban az esetben, ha a gombai önkormányzat által megkötött megállapodás 
szerinti iskolába fog járni. Ezen folyamaton kívül  még egy eldöntendő kérdés áll előttünk, 
hogy melyik iskolafenntartó önkormányzattal készítsünk elő megállapodást.
Az iskolával kapcsolatban ezen két ügyben kéri a képviselő testület döntését a mai ülésen.

Lehoczki Zoltán képviselő:
Négy szülő nem nyilatkozott, azokról kiderült már azóta, hogy miért nem tették ezt meg?

Lehota Vilmos polgármester:
Azóta már érkezett egy nyilatkozat, de ez ebben a kimutatásban még nem szerepel. Három 
szülőtől nem érkezett még vissza a nyilatkozat.

Szegedi Csaba képviselő:
A négy nyilatkozatról is tudni kellene, hogy itt maradnak-e van nem, mert az Ő költségükkel 
is számolni kell.

Lehota Vilmos polgármester:
A szülők részére kiküldött tájékoztatóban benne szerepelt,  hogy ha nem nyilatkozik, akkor 
nem tudunk számolni az Ő költségükkel.
Ahogy  látszik  az  osztályonkénti  bontásokban  is,  nem  történt  olyan  csökkenés,  ami  azt 
indokolja, hogy újra kell tárgyalni, vagy változtatni az iskola rentábilitása miatt a folyamaton. 
A vélemények is megérkeztek a Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat  és a tantestület 
részéről.   Mindegyik  többségében  támogatta,  a  tantestületi  vélemény  mellett  ott  van  a 
támogatási arány is. A tantestületben a 24 főből 18 támogatta, 2 elfogadta, 2 tartózkodott,2 
pedig ellenzi. A Szülői Munkaközösség részéről nem került részletezésre a támogatási arány, 
a négy elnökségi tag írta alá a véleményt. A Diákönkormányzatból 7 fő támogatta, 1 fő nem 
támogatta, 4 fő pedig tartózkodott.

Tóth József képviselő:
Egy iskolával  kell  kötni  megállapodást  és  csak  abban az  esetben,  ha  valaki  meggondolja 
magát és úgy dönt, hogy kiveszi a gyerekét a gombai iskolából. Véleménye szerint köthetnénk 
Bényével  és  Kávával  megállapodást,  de viszont  ha valaki  azt  gondolja,  hogy Ő Monorra 
szeretné beíratni a gyerekét, akkor köthetünk esetleg két iskolafenntartó önkormányzattal is 
megállapodást?
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Lehota Vilmos polgármester:
Egy  iskolafenntartó  önkormányzattal  kell  kötnünk  megállapodást  és  annak  felvételi 
kötelezettsége lesz a gombai állandó lakos gyermekeket illetően.

Szegedi Csaba képviselő:
Függetlenül  attól,hogy  a  következő  napirendben  tárgyaljuk  Bénye  Önkormányzatának 
döntését a körjegyzőséggel kapcsolatban,  azt javasolja, hogy Bényével és Kávával kössük 
meg a megállapodást.

Lehoczki Zoltán képviselő:
A Bénye-Káva Általános Iskolában van német oktatás? Ő úgy tudja hogy nincs és ha olyan 
gyermeket küldünk át, aki németet tanult eddig, akkor annak ez problémát fog jelenteni.

Tóth József képviselő:
Ez kellemetlen, mert a szülőknek kiküldött tájékoztatóban szerepelt Monor is és Bénye Káva 
is.

Erdélyi Zsolt képviselő:
Annak idején úgy határoztunk, hogy a tájékoztató anonimitást élvezzen. Összecsatoltan rakták 
össze az iskolában a bevitt nyilatkozatokkal együtt, a szülők nem foglalkoztak vele. Ezt azért 
gondoljuk végig. Nem akar akadékoskodni, de nem így döntöttünk.

Dr. Schidt György képviselő:
Két pedagógus  ellenzi az egyházi fenntartású iskolát.  Tudjuk-e már, hogy ha Ők kitartanak e 
véleményük mellett, akkor mi lesz velük. Milyen megoldás van az Ő további életükre,  illetve 
az önkormányzatot milyen anyagi kötelezettség terheli majd velük kapcsolatban?

Lehota Vilmos polgármester:
A tantestületnek csak a döntést követően kell nyilatkoznia. Akkor fog mindenki nyilatkozni 
arról, hogy kíván-e az egyházi fenntartású iskolában tanítani, vagy sem. Abban az esetben, ha 
valaki  úgy  nyilatkozik,  hogy  nem,  akkor  a  végkielégítési  kötelezettség  fogja  terheli  az 
önkormányzatot  vele  kapcsolatban.  Az  intézmény  megszűnése  miatt  fog  megszűnni  a 
munkaviszonyuk.

Lehoczki Zoltán képviselő:
A végkielégítés összegét saját forrásból kell biztosítani?

Lehota Vilmos polgármester:
Lehetőség van állami támogatás igénylésére.

Tóth József képviselő:
Most át lesz adva az iskola, így az önkormányzati iskolából az egyházi iskolába kerülnek át a 
pedagógusok. Kérdése, hogy  a jogviszonyuk folyamatos lesz?



4

Lehota Vilmos polgármester:
Át  kell  venni  mindenkit,  aki  ott  dolgozni  akar   és  nem  lehet  rosszabb  feltételekkel.  A 
közalkalmazotti  jogviszonyuk  szűnik  meg  pedagógusoknak  és  a  Munka  Törvénykönyve 
hatálya alá fognak tartozni.

Tóth József képviselő:
Ha az egyházi fenntartású iskolában fog tanítani a pedagógus és innen fog elmenni nyugdíjba, 
akkor az akkor részére járó jogosultságokat az egyház fogja átvállalni, vagy pedig arányosan 
az önkormányzati intézményben eltöltött időt figyelembe véve az önkormányzatnak is hozzá 
kell-e majd járulnia? Gondol itt pld. a jubileumi jutalomra, stb.
Az iskola átadásról kötött megállapodásnál majd ezt is figyelembe kell venni.

Dr.Schidt György képviselő:
Akkor jogosult  az új  normatívára az új  iskola,  ha megszűnik az állami  iskola.  Célszerű a 
jogutódlással történő átadása az intézménynek.

Lehota Vilmos polgármester:
Jogutóddal nem lehet átadni az intézményt.  A kiemelt finanszírozás egyetlen dologtól függ, 
hogy az 1991 évi XXXII. tv. alá esik-e az ingatlan, és ezt a 1997-es finanszírozási törvény 
rögzíti.  Ezt  biztosítja  még  az  előkészítési  törvény,  az  Oktatási  Minisztériummal  történt 
egyeztetés után az átadás, és az átadás utáni rendelkezéseket pedig kormányhatározat fogja 
rögzíteni.

Erdélyi Zsolt képviselő:
Annak idején volt szó a válságtervről. Az a javaslata, hogy ez kerüljön kidolgozásra, legyen a 
tarsolyukban, mert bármi előfordulhat. Véleménye szerint ne is válságtervnek nevezzük ezt, 
hanem inkább akciótervnek.

Lehota Vilmos polgármester:
Úgy tudja,  hogy az iskolafenntartó  önkormányzattal  kötendő megállapodás  kérdésében fel 
kell állítani egy prioritási sorrendet. 
Az  iskola  fenntartásának  átadásával  kapcsolatban  hozott  határozatunkban  foglaltakból  a 
következő lépéseket kell a továbbiakban figyelembe venni:
4. pont: Iskola-átadási előkészítő bizottság megválasztása.
5. pont: Szakvélemények bekérése a fenntartói átadásról és az iskolaalapításról.
6. pont: Társulási megállapodás megkötése iskolafenntartó önkormányzattal a világnézetileg
             el nem kötelezett nevelés-oktatás biztosítására.
7. pont: Az önkormányzat és az egyház közötti megállapodás megkötése a fenntartói 
             átadásról.
8. pont: Az önkormányzati iskola megszüntető okiratának elfogadása.
Ezek állnak még előttünk.

Az iskola-átadási előkészítő bizottság megválasztására kér javaslatokat, akik a továbbiakban 
koordinálják  a  folyamatot.  A  megállapodás,  a  leltár  szerinti  átadás-átvétel  előkészítése  is 
benne kell, hogy legyen ebben a munkában. Az átadásról nekünk kell gondoskodni, az iskola 
alapításáról pedig az új fenntartónak.
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A  fenntartói  átadás  véleményezése  úgy  történik,hogy  az  Oktatási  Hivataltól  független 
szakértőt  kell  kérni.  Ettől  kérünk állásfoglalást,  és  ezzel  együtt  meg  kell  kérni  a  megyei 
önkormányzattól az oktatási fejlesztési tervébe épülő szakvéleményt. 
A  társulási  megállapodás  megkötését  iskolafenntartó  önkormányzattal,  prioritási  sorrendet 
kell felállítani és kidolgozni.
Az önkormányzat és az egyház közötti megállapodásban bele lehet majd építeni azt is, hogy 
milyen arányban finanszírozza esetleg a továbbiakban az önkormányzat az iskolát.
Ezt követően kerül sor az iskola megszüntetésének elfogadására, ahol rögzíteni kell, hogy az 
önkormányzat az oktatással kapcsolatos feladatait a továbbiakban hogyan látja el.

Tóth József  képviselő:
Ha az átadással kapcsolatban megy el a pedagógus, akkor neki jár végkielégítés, ha viszont 
tanít továbbra is és azt követően megy el, akkor nem jár?

Lehota Vilmos polgármester:
Ha most megy el, akkor jár neki, ha viszont a későbbiekben önként fog felmondani, akkor 
nem.

Lehota Vilmos polgármester:
Amennyiben  több  kérdése  nincs  a  képviselőknek,  úgy  javaslatot  tesz  a  nyilatkozatok 
összeszámlálása alapján az átadási folyamat, menetrend szerinti továbbfolytatására.
A nyilatkozatok alapján az összes megkérdezett szülők 96,9 %-a nyilatkozta azt, hogy beiratja 
a gyermekét az egyházi fenntartású iskolába. Azt a javaslatot teszi, hogy a testület foglaljon 
állást a 41/2007. sz. határozatában foglaltak menetrend szerinti folytatására.  
Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Szegedi Csaba képviselő:
Nem arról kellene döntenünk ma, hogy átadjuk az iskolát?

Lehota Vilmos polgármester:
A  megállapodással  kell  átadni  az  iskolát,  ma  az  átadási  folyamat  további  folytatására 
vonatkozóan kell állást foglalnia a képviselő-testületnek. 

Tóth József képviselő:
Szegedi  Csaba képviselő  társa  felvetése logikus,  de csak a szakhatósági  vélemények  után 
tudunk konkrét döntést hozni.

Dr. Schidt György képviselő:
Látni kellene az egyház véleményét is, hogy ezzel a létszámmal átveszi-e az iskolát.

Lehota Vilmos polgármester:
Állásfoglalást  kér  a  képviselő-testülettől.  Aki  egyetért  a  41/2007  önk.  határozatba  foglalt 
iskola átadási menetrend végrehajtásával az kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  1 
ellenvéleménnyel  úgy  foglalt  állást,  hogy  az  iskola  fenntartásának  átadásával 
kapcsolatos folyamat a 41/2007. / III. 8./ sz. határozatban foglalt menetrend szerint a III. 
4. pontjától kerüljön továbbfolytatásra.

Lehota Vilmos polgármester:
Még ebben a témában szükségünk van egy prioritási sorrendre, hogy melyik iskolafenntartó 
önkormányzattal kötünk megállapodást.

Tasi Péter alpolgármester:
Neki is az a véleménye,  hogy Bénye és Káva községek önkormányzatát  kell  megkérdezni 
elsőként, hogy fogadják-e a gyermekeket a Bénye-Káva Általános Iskolába, ha viszont nem 
kívánnak velünk megállapodást kötni, akkor Monorral kell kötni.

Dr. Zimonyi Károly képviselő:
Úgy érezi, hogy a Bénye-Káva Általános Iskola működtetéséhez minden gyermekre szüksége 
van a két önkormányzatnak. A maga részéről azt támogatja, hogy Bénye és Káva községek 
önkormányzataival kössünk megállapodást. Az más kérdés, hogy Ők esetleg több gyermeket 
vártak.
Az iskola-átadási előkészítő bizottsággal kapcsolatban mondja, hogy a maga részéről az előző 
bizottsági tagokat javasolja a továbbiakban is, amennyiben vállalják.

Szegedi Csaba képviselő:
A prioritási  sorrendről dönthetünk. Eldönthetjük,  hogy Bénye-Kávának van-e prioritása,  Ő 
úgy gondolja,hogy igen. Kezdeményezzük velük a megállapodás megkötését.

Dr. Schidt György képviselő:
Első helyen Bénye-Káva általános iskolát támogatja, a második helyen pedig Monort, de itt 
meg kell jelölni az iskolát.

Lehota Vilmos polgármester:
A  véleményekből  az  tűnik  ki,hogy  elsőként  Bénye  és  Káva  községek  Önkormányzatát 
keressük meg a megállapodás megkötése érdekében.
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselő-testület  állásfoglalását erre vonatkozóan.

Gomba Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  ellenvélemény 
nélkül  úgy  foglalt  állást,  hogy  a  világnézetileg  el  nem  kötelezett  nevelés-oktatás 
biztosítása  érdekében  elsőként  Bénye  és  Káva  községek  Önkormányzatai  kerüljenek 
megkeresésre a társulási megállapodás megkötésével kapcsolatban.

Lehota Vilmos polgármester:
Az  iskola-átadási  előkészítő  bizottsággal  kapcsolatban  kérdezi  a  mostani  tagokat,  hogy 
vállalják-e továbbra is ezt a feladatot?

Erdélyi Zsolt képviselő:
Nem vállalja a továbbiakban a bizottsági munkát. 
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Fodor Béla képviselő:
Ő vállalja, hogy  továbbra is részt vesz a bizottsági munkában.

Lehoczki Zoltán képviselő:
Ő is vállalja továbbra is a bizottságban való részvételt.

Lehota Vilmos polgármester:
Miután az eddigi tagok közül Erdélyi Zsolt nem vállalja tovább ezt a munkát, ezért  javaslatot 
kér egy új tagra.

Dr. Zimonyi Károly képviselő:
Elvállalja a bizottsági tagságot.

Lehota Vilmos polgármester:
Kéri  a  képviselő-testület  döntését.  Aki  egyetért  azzal,  hogy  az  iskola-átadási  előkészítő 
bizottság tagjai Fodor Béla, Lehoczki Zoltán és Dr. Zimonyi Károly képviselők legyenek, az 
kézfenntartással jelezze.

Gomba Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

53/2007. / V.21./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a  t á r o z a t

     Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 
     iskola-átadási előkészítő bizottságba

Fodor Béla
Lehoczki Zoltán
Dr. Zimonyi Károly

     képviselőket  megválasztja.

     Az iskola-átadási előkészítő bizottság mandátuma  a feladat
     elvégzéséig szól, a munka befejezésével egy időben a bizottság
     megszűnik.

     Határidő:  2007. május 21.
     Felelős:      polgármester

2./ Bénye – Káva községek Körjegyzőségének megalakításával kapcsolatos tájékoztatás. 

Lehota Vilmos polgármester:
A Képviselők  előtt  van az a levél,  amelyben Bénye Község Önkormányzata  kereste meg 
Gomba Község Önkormányzatát, hogy  2007. december 31.-vel kiválnak  körjegyzőségből és 
2008. január 1-vel Kávával hoznak létre körjegyzőséget.
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Szegedi Csaba képviselő:
Bénye – Káva  községek  körjegyzőség alakítása nem új keletű, nem tudja, hogy miért vártak 
eddig. Nem tudja, hogy nekünk mit kellett volna tenni a kávai együttes ülésén. Azért mondta 
ott  az,  hogy ha ki  akarnak válni  a  gombai  körjegyzőségből,  akkor  ne legyen  lelkiismeret 
furdalásuk.  Amitől  Gomba  el  fog  esni,  az  a  körjegyzőségi  finanszírozás.  Kérdése,  hogy 
mennyi  ez  az  összeg?  2008.  január  1-től  pedig  majd  el  fog  dőlni,  hogy mennyi  létszám 
szükséges a hivatalban a hatósági munka elvégzéséhez.
El kellene azonban gondolkodnunk azon is, hogy összeálljunk egy másik határos településsel 
körjegyzőség vonatkozásában.  Gondol itt  Mendére,  vagy Úrira.  Meg kell  keresni ezeket a 
településeket, hogy hajlandóak lennének-e Gombával Körjegyzőséget alakítani. Amennyiben 
Mende igent mondana, akkor nekünk aljegyzőre kellene kiírni a pályázatot.

Lehota Vilmos polgármester:
A  körjegyzőség  felbomlása   Gombát  5.610.000.-Ft-al  érinti.  A  létszámmal  kapcsolatban 
mondja, hogy a körjegyzőség létszáma 10 főállású és 2 részfoglalkozású dolgozóból állt. A 
gazdálkodási előadó számítása szerint 2008. január 1-től ez a jegyző mellett6 + 1 fős stábot 
jelent, ehhez képest kell nézni az elvesztett és nyert pénzeket és a finanszírozást. Az biztos, 
hogy ha önállóan működik a hivatal  és valami jogi lehetőséget megtalálva körjegyzőséget 
tudunk újra esetleg alakítani és aljegyzőt alkalmazni, akkor ez megtakarítást fog jelenteni.

Tóth József képviselő:
Úgy érzi nem rossz ez az elképzelés. A jegyzőnek nagy szerepe van a falu fejlődésében. Úgy 
gondolja azonban, hogy akkor lesz jó jegyzőnk, ha meg tudjuk fizetni. 

Lehota Vilmos polgármester:
Abban az esetben ha körjegyzőséget alakítunk, akkor mindenképpen a körjegyzőség teljes 
létszámával kell gondolkodnunk és akkor a körjegyző bére is magasabb. Az aljegyző béréről 
pedig úgy rendelkezik a törvény, hogy alacsonyabbnak kell lenni, mint a jegyzőnek.

Erdélyi Zsolt képviselő:
Van  aggálya  a  jövőre  tekintettel.  Ahhoz,  hogy  eltudjunk  mozdulni  erről  a  holtpontról, 
mindenképpen kistérségben kellene gondolkodni. Előbb-vagy utóbb nincs más út.

Tasi Péter alpolgármester:
Nézte,  hogy  mely  települések  azok,  amelyek  új  kistérséget  szeretnének  alkotni,  vagy  ki 
szeretnének válni és a Sülysáp környéki települések nem voltak benne.
Prioritás szempontjából Mendét javasolná, miután a fejlesztési  akciótervünkben is szerepel 
egy kistérségi út kialakítása, így lehetséges, hogy plusz érvet jelentene az, ha körjegyzőségben 
lennénk a településsel.

Lehoczki Zoltán képviselő:
27.660.000 Ft  Gomba  hozzájárulása  a  Körjegyzőséghez  2007-re,ehhez  kell  viszonyítani  a 
többi megoldást.

Lehota Vilmos polgármester:
Az idei költségvetésünk egy kicsit felemás, mert ebben benne van másfél évnyi körjegyzői 
bér a helyettesítés miatt. 
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Szegedi Csaba képviselő:
Javasolja,  hogy  vizsgáljuk  meg  a  lehetőségét  a  területileg  határos  településekkel  a 
körjegyzőségre vonatkozóan. Nézzük meg Úrit, Mendét és esetleg Monort is. Vizsgáljuk meg 
a három településnél, hogy a számok hogyan jönnének ki és lehetséges lenne-e Gombán az 
aljegyző alkalmazásának. Jövő hét csütörtökig vizsgáljuk meg ezeket. 
Mi az elképzelés az új jegyző alkalmazására? A maga részéről úgy tervezte, hogy akkortól 
amikor a körjegyző még itt van.

Lehota Vilmos polgármester:
Július  1-től  szabadságra  megy  a  jegyző  asszony,  ezt  követően  kezdi  meg  a   felmentési 
idejének letöltését, ez eltart február közepéig.
A jegyző asszony elképzelése az, hogy a gazdálkodási csoportvezető  Bakosné Kiss Erzsébet 
helyettesítené őt. Bakosné Kiss Erzsébet azt mondta, hogy legfeljebb december 31.-ig vállalná 
el a helyettesítést. A maga részéről viszont úgy gondolja, hogy nem lenne jó dolog addig sem 
várni az aljegyző megbízásával, mert a gazdálkodásnak nagyon sok feladata lesz az iskola 
átadásával, körjegyzőségi osztozkodással kapcsolatban. Nekik kell még ezenkívül elkészíteni 
a  bényei  koncepciót  is.  A sok feladatra  tekintettel  az a javaslata,  hogy október  1-vel  egy 
aljegyzőnek  munkába  kellene  állni.  Az  utolsó  negyedévre  javasolja  tehát  aljegyzői  állás 
meghirdetését.

Tasi Péter alpolgármester:
Azt gondolja, hogy szeptember 1-től kerüljön alkalmazásra az aljegyző. Jövő héten lehetne 
dönteni majd erről, addig meg kell kérdezni Bényét is hogy mit szól hozzá. Meg kell kérdezni 
a környező településeket is a körjegyzőség alakításának lehetőségéről.

Szegedi Csaba képviselő:
A pályázat kiírásától a munkába állásig mennyi az átfutási ideje a jegyzői állás betöltésének?

Lehota Vilmos polgármester:
A jegyzői állásra kiírt pályázatot meg kell jelentetni a Belügyi Közlönybe, és a megjelenéstől 
számított 30 nap a minimális határidő.
Ha  május  végén  mindkét  testület  dönt  és  kiírjuk  a  pályázatot,  akkor  június  elején 
megjelentethetjük a közlönybe.

Szegedi Csaba képviselő:
Az a javaslata, hogy augusztus 1.-el írjuk akkor ki az aljegyzői pályázatot. Bényével is fel kell 
venni  a  kapcsolatot  ez  ügyben,  elmondani  részükre,  hogy a  gombai  képviselő-testületnek 
milyen  elképzelése  van  a  jegyző  helyettesítésével  kapcsolatban.  Ezen  kívül  pedig  a 
körjegyzőség  alakításával  kapcsolatban  is  fel  kell  venni  a  kapcsolatot  a  szomszédos 
településekkel.

Lehota Vilmos polgármester:
Állásfoglalásra  kéri  a  testületet.  Aki  egyetért  azzal,  Úri,  Mende,  Péteri,  Tápióság 
önkormányzatait  keressük  meg  a   lehetséges  körjegyzőség  alakításával  kapcsolatban,  az 
kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  ellenvélemény 
nélkül  úgy  foglalt  állást,  hogy  Úri,  Mende,  Péteri,  Tápióság  önkormányzataival  a 
polgármester  vegye  fel  a  kapcsolatot  körjegyzőség  alakításának  lehetőségével 
kapcsolatban.  

Lehota Vilmos polgármester:
A következő állásfoglalást arra vonatkozóan kéri a képviselő-testülettől, hogy Bénye község 
Önkormányzata  kerüljön megkeresésre a körjegyző helyettesítésével kapcsolatban,miszerint 
2007. augusztus 1.-i kezdéssel kiírásra kerülne az aljegyzői állásra vonatkozó pályázat.

Gomba Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

54/2007. / V. 21./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t 

     Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
     2007. augusztus 1. napjával történő betöltési időponttal 

                            aljegyzői állásra történő pályázat kiírását határozza el.
     A pályázat kiírásával  kapcsolatban a polgármester
     keresse meg írásban Bénye Község Önkormányzatát.

     Határidő:  2007. május 21.
     Felelős:     polgármester

Lehota Vilmos polgármester:
Tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  felhívás  érkezett  a  Kayak  Canoe  Sport  Hungary 
Szövetségtől a II. Települések közötti Sárkányhajó Bajnokság megrendezésével kapcsolatban. 
A bajnokság  2007.  június  2.  és  július  22.  között  kerül  megrendezésre.  Az elődöntőkre  a 
nevezési  határidő  2007.  május  30.  A  versenyeken  kizárólag  a  szervezők  által  biztosított 
sárkányhajókban  lehet  indulni,  a  versenyek  minden  esetben  200  méteren  kerülnek 
megrendezésre. A bajnokságon egy hajóegységben 20 fő legénység ( minimum 8 nő, 12 férfi 
és  1 fő dobos indulhat.  Az alsó korhatár  a betöltött  16.  év.   A nevezési  díj  csapatonként 
10.000.-Ft. 
Amennyiben  a  képviselő-testület  úgy  gondolja,  hogy  a  község  be  kíván  nevezni  erre  a 
bajnokságra, akkor kéri a legénység megszervezését.

Tájékoztatja  továbbá a képviselőket,  hogy megérkeztek az OLLÉ programmal  kapcsolatos 
árajánlatok. A grund pályára az ajánlat 17.610.943.-Ft, a futsal pályára pedig 21.930.356.-Ft. 
Ezzel szemben a PHAROS 95’ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata nettóban 9.389.000.-
Ft. Ehhez kellene finanszírozást keríteni. Monoron már megkötötték velük a szerződést, ott 
már működik a finanszírozás is. El kell dönteni, hogy ezen az úton indulunk-e tovább és egy 
előterjesztéssel éljen-e a képviselő-testület felé.
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Erdélyi Zsolt képviselő:
Ő mindenképpen szeretne egy referencia munkát látni. Javasolja, hogy menjen el a képviselő-
testület közösen és nézzen meg egy elkészült pályát.
Teremtsük  meg  annak  a  lehetőségét  is,  hogy  a  későbbiek  folyamán  majd  öltözők  is 
kialakításra kerülhessenek.

Lehota Vilmos polgármester:
Fog készíteni egy előterjesztést a képviselő-testület részére.
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét az ülést 20,22 h-kor bezárta.

G o m b a , 2007.  június 14.

Lehota Vilmos Maczó Jánosné
 polgármester                            körjegyző

Lehoczki Zoltán Dr. Zimonyi Károly
jegyzőkönyv hitelesítők


