
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. május 31.-én 15 órai 
kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Lehota Vilmos      polgármester 
    Tasi Péter       alpolgármester 
    Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
    Lehoczki Zoltán, Dr.Schidt György, 
    Szegedi Csaba, Tóth József, 
    Tóth Sándor, Dr.Zimonyi Károly     képviselık 
 
    Maczó Jánosné       körjegyzı 
 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
    Pintér Béla             Gomba Község Díszpolgára 
    Dr. Somogyi Rozália           fogorvos 
    Surmanné Nagy Krisztina  védını 
    Imréné Szemık Brigitta      asszisztens 
    Kovács Endre  falugazdász 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Maczó Jánosné körjegyzıt, Pintér 
Bélát Gomba Község Díszpolgárát, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen valamennyi képviselı jelen van, így az határozatképes. 
 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendek elfogadását az ülés anyagául. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N a p i r e n d 
 

T á r g y:        E l ı a d ó: 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói Polgármester, 
     kérdések, felvetések.      Alpolgármester, 
         Bizottsági elnökök, 
         Képviselık 
 
2./ Egészségügyi beszámolók megtárgyalása.   Háziorvos, 
         Fogorvos, 
         Védını 
 
3./ Falugazdász hálózat mőködésérıl, a mezıgazdasággal 
     foglalkozók támogatási lehetıségeirıl, gondjairól, 
     problémáiról szóló tájékoztató.     Falugazdász 
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4./ E g y é b   ügyek. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Tóth 
József képviselıt és Tasi Péter alpolgármestert javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül jegyzıkönyv hitelesítıknek Tasi Péter alpolgármestert és Tóth József képviselıt  
e l f o g a d t a . 
 
 
1./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések,felvetések. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A polgármesteri beszámolót a 18. hét és a 21. hét közötti idıszakról írásban kézhez kapták a 
képviselık, a 22. hétrıl szóló beszámoló pedig az ülés megkezdése elıtt került kiosztásra.  
Tájékoztatja a képviselıket, hogy az iskola ügyében levélben megkereste Bénye és Káva 
Községek Önkormányzatait, valamint Bénye Község Önkormányzatát az aljegyzıi állás 
ügyében is. Bénye Község Önkormányzata már döntött is mindkét ügyben, meg is érkeztek a 
határozatok, melyeket ismertet a képviselıkkel. 
                     / A határozatok teljes egészében felolvasásra kerültek/. 
 
A mai napon kiosztott beszámolójában tájékoztatja a képviselıket a körjegyzıséggel, illetve 
az aljegyzıi poszt létrehozásával kapcsolatban. A Közép-Magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Törvényességi Osztályának Vezetıjével Dr. Danka Ferenccel tárgyalt 
ez ügyben, álláspontja szerint nem egyértelmő az aljegyzıi poszt létrehozása és 
megszüntetése. Véleménye szerint az aljegyzıt is határozatlan idıre kell kinevezni, mint a 
jegyzıt. Ha viszont kinevezünk aljegyzıt és 2008 februártól nem kívánjuk a továbbiakban 
alkalmazni, akkor ennek jogi következményei lehetnek. Az volt az elsı reakciója, hogy a 
pályázati kiírásban nem lehet szerepeltetni, hogy határozott idıre szólna a kinevezés, egy 
háttér megállapodásban lehetne ezt rögzíteni. A képviselı-testület amikor az aljegyzıi poszt 
létrehozásáról tárgyalt, úgy gondolta, hogy ez egy próbaidı lehetne és ha megfelel az állás 
betöltésére, akkor az aljegyzı pályázhatna a jegyzıi állásra is. 
A jegyzıi pályázatot a jegyzı asszony felmentési idejének letelte elıtt két hónappal kell 
kiírni. Ehhez tanácsolt egy elıkészítı bizottság létrehozását, akik a beérkezett pályázatokat 
minısítik, rangsorolják és javaslatot tehetnek a képviselı-testületnek a jegyzı személyét 
illetıen.  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Abban nem gondolkodott a képviselı-testület, hogy azt a gyakorlatot kövesse, mint a többi 
településen, miszerint az átmeneti idıszakra más környékbeli jegyzıt bíznak meg a 
helyettesítéssel, a hatósági munka irányításával, végzésével? 
 
 



3 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Azt a megoldást kell keresni, ami a legkevesebb veszélyt rejt magába. Ha az aljegyzı 
elnevezés szerepel a pályázatban, akkor elképzelhetı, hogy nem jelentkeznek azok, akik a 
jegyzıi állásra jelentkeznének. A helyettesítéssel kapcsolatban mondja, lehet, hogy gyakorlat 
az, hogy más települések jegyzıi látják el ezt a feladatot, de nekünk olyan jegyzı kell, aki 
nem helyettesít, hanem majd tovább viszi a feladatot. 
Kérdése, hogy miért van a jegyzı még jegyzıi státuszba, ha a szabadságának letöltése után 
már nem dolgozik? Közös megegyezéssel nem lehetne-e megszüntetni a munkaviszonyát? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A jegyzıi státuszt csak a felmentési idı letöltése után lehet megszüntetni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Mi írja ezt elı? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A Köztisztviselıi Törvény írja ezt elı. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint akkor ki kell írni az aljegyzıi pályázatot is és 2008. február 1.-i betöltéssel 
határidıvel a jegyzıi pályázatot is, mert akkor a jelentkezık látni fogják, hogy két pályázat 
van.  
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Az aljegyzıt határozatlan idıre bízhatjuk meg és annak elküldéséhez nagyon szigorú indokok 
kellenek. Egy háttér megállapodást azonban lehetne vele kötni, hogy nem kér kártérítést 
abban az esetben, ha İ kerül jegyzıként kinevezésre. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Úgy gondolja, hogy van két jó megoldás. Erre a hat hónapra hiába megyünk bele háttér 
megállapodásba. Lehetne egy környékbeli jegyzıt megkérni a helyettesítésre, vagy pedig a 
hivatalból megbízni valakit ezzel a feladattal. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az egyik alternatíva, hogy az aljegyzıi és a jegyzıi állás pályázatai egyszerre kerüljenek 
kiírásra. A másik, hogy nem írunk ki aljegyzıi pályázatot és akkor a gazdálkodási 
csoportvezetı látná el a helyettesítési feladatot. A harmadik, hogy megbízunk egy környezı 
település jegyzıjét a helyettesítés ellátásával.  
Ezen el kell gondolkodni, hogy csak a jegyzıi pályázatot írnánk ki és a helyettesítést illetıen 
a technikai megoldások között megpróbálnánk megfelelıt kitalálni. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
Kérdése, hogy Lehota Györgyi felmentési idejére szóló bért Gombának kell kifizetnie? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A körjegyzıség megszőnését követı idıszakra jutó bért már a Gombai Önkormányzatnak kell 
állnia. 
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Erdélyi Zsolt képviselı: 
Hatalmas munka vár a gazdálkodásra, ezért próbáljunk meg helyettes jegyzıt alkalmazni. 
Az a javaslata, hogy jegyzıi állásra kerüljön pályázat kiírásra, az aljegyzıi állással pedig ne 
foglalkozzunk. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A következı ülésre kapjon a képviselı-testület egy olyan elıterjesztést, hogy a gombai hivatal 
önállóan hány fıvel, hogyan mőködtethetı, mert ezt nem a körjegyzıség megszőnése után 
kell eldönteni.  
Javasolja, hogy a jegyzıi állásra korábban kerüljön a pályázat kiírásra. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A jegyzı asszony javasolta, hogy Csévharaszt jegyzıjét keressük meg a helyettesítést illetıen. 
A maga részérıl is úgy gondolja, hogy megfelelı lenne a feladat elvégzésére. 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy amennyiben nem tudunk kiírni aljegyzıi állásra 
pályázatot, akkor keressük meg Csévharaszt Önkormányzatát a jegyzı helyettesítésével 
kapcsolatban. Erre vonatkozóan kér állásfoglalást a képviselı-testülettıl. A jegyzıi állásra 
történı pályázat kiírásáról pedig határozatot kell hoznia a testületnek. A maga részérıl 
azonban úgy gondolja, hogy a pályázati kiírást jobban át kell gondolni, hogy hogyan szóljon, 
ezért errıl csak a következı ülésen javasolja meghozni a döntést. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Nagyon fontos lenne, most még az év ezen idıszakában kellene az önálló jegyzıség személyi 
és munkastruktúrájáról elıterjesztést készíteni. Mekkora feladat várható, hány emberre van 
szükség, hogy az esetleges munkaviszony megszüntetéseket még a körjegyzıség ideje alatt 
kellene megtenni. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A következı ülésen errıl mindenképpen beszélni kell. Itt már a jegyzıi pályázattal 
kapcsolatos feltételeket is rögzíteni tudjuk, ugyanakkor az önálló jegyzıséggel kapcsolatos 
személyi döntéseket is elı tudjuk készíteni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Azt gondolja, hogy az iskola átadásnál is hoztunk egy döntést, hogy majd megszövegezzük a 
megállapodást. Itt is azt mondja, hogy hozzuk meg a pályázati kiírásról szóló döntést és a 
szövegezést illetıen elektronikusan lehetne egyeztetni a képviselıkkel. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
A korábbi pályázati kiírással azt is elérhetjük, hogy az új jegyzıtıl a személyi feltételek, 
személyi kérdések vonatkozásában ki tudjuk a véleményt kérni. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel Szegedi Csaba képviselı javaslatát. Aki egyetért azzal, hogy Gomba 
Község Önkormányzata kiírja a jegyzıi állásra a pályázatot 2008. február 23. napjával történı 
betöltéssel, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
55/2007. / V. 31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

H a t á r o z a t 
 

        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
        úgy határozott, hogy 2008. február 23. napjával 
        történı betöltési idıvel kerüljön a jegyzıi állásra 
        vonatkozó pályázat kiírásra. 
 
        Határid ı:  azonnal. 
        Felelıs:      polgármester 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A helyettesítés ügyében olyan állásfoglalást tudunk hozni, hogy amennyiben az aljegyzıi 
állás pályázatának kiírása akadályba ütközik, akkor keressük meg Csévharaszt jegyzıjét és 
kérjük fel a helyettesítésre.   
       
Tóth Sándor képviselı: 
Az nem lehetséges, hogy az aljegyzıre vonatkozó döntést visszavonjuk és inkább 
helyettesítéssel oldjuk meg a jegyzıi feladat ellátását? 
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
A maga részérıl azt javasolja, hogy helyettesítéssel oldjuk meg a jegyzıi feladatok ellátását, 
ne pedig aljegyzı alkalmazásával. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az aljegyzıi státusz betöltésére vonatkozó 
pályázat kiírásáról szóló döntésünket vonjuk vissza, az kézfelemeléssel jelezze. 
          
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2007. / V.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 
       aljegyzıi állás betöltésére kiírandó pályázattal  
       kapcsolatos 54/2007. / V. 21./ sz. határozatát visszavonja. 
 
       Határid ı: azonnal 
       Felelıs:     polgármester 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését arra vonatkozóan, hogy keressük meg Csévharaszt Község 
jegyzıjét a helyettesítési feladat ellátásával kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2007. / V. 31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
       határozott, hogy a körjegyzı szabadságának, valamint 
       felmentési idejének letöltése idıszakára a helyettesítési 
       feladat ellátása érdekében kerüljön Csévharasz Község 
       Jegyzıje megkeresésre. 
 
       Határid ı:  2007.május 31. 
       Felelıs:      polgármester 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A júniusi ülés egyik napirendi pontjával kapcsolatban szeretné a képviselı-testület 
véleményét kikérni. Napirendként szerepel a vállalkozások helyzetének megtárgyalása. A 
kérdés az, hogy ezen napirendi pontra mely vállalkozók kerüljenek meghívásra? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A község valamennyi vállalkozója kerüljön meghívásra. Javasolja, hogy ez a napirendi pont a 
Faluházban kerüljön megtárgyalásra és ezt követıen a többi pedig a Községházán. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy ma volt itt a tanügy-igazgatási szakértı. 
Júniusban fog majd véleményt adni, amivel a Közoktatási Minisztériumot meg tudjuk keresni. 
Két ügyben szeretne még ma a képviselı-testülettıl döntést kérni, az egyik az OLLÉ 
programmal kapcsolatos, a másik pedig egy ingatlan felajánlással. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
A vállalkozókkal kapcsolatban mondja, hogy ha ez az önkormányzat feladatának látja a 
vállalkozókkal a kapcsolatot, együttmőködést, akkor személyesen kellene ıket megkeresni, 
hogy jöjjenek el az ülésre. Arra buzdítja minden képviselı társát, hogy a környezetében lévı 
vállalkozókat keresse meg. 
 
Tóth József képviselı: 
Kérdése, hogy hol kerül megtartásra a vállalkozókkal kapcsolatos napirend megtárgyalása, 
mert a Községháza tanácskozó termébe nem fér be ennyi ember. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Azért javasolta a Faluházat, mert ott nagyobb a hely. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Akkor úgy kerüljön meghirdetésre a június 28.-i ülés, hogy a vállalkozói fórum a Faluházban 
kerül megtartásra, ezt követıen pedig a többi napirendi pont megtárgyalása a Községháza 
tanácskozó termében folytatódik. 
 
A melegítı-konyhával kapcsolatban mondja, hogy Sedró Károly még mindig nem küldte el a 
terveket. 
 
/ Szegedi Csaba és Dr. Zimonyi Károly képviselık eltávoztak az ülésrıl, így a  
  jelenlévı képviselık száma 8-ra változott / 
 
 
2./ Egészségügyi beszámolók megtárgyalása. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent Dr. Somogyi Rozália fogorvost, Imréné Szemık Brigitta 
asszisztenst, Surmanné Nagy Krisztina védınıt. 
Az egészségügy az év elején nagy változásokon esett át a községben. Megadja a szót Dr. 
Somogyi Rozália fogorvosnak, hogy amennyiben szóbeli kiegészítése van az írásos 
tájékoztatóhoz, azt tegye meg. 
 
Dr. Somogyi Rozália fogorvos: 
Csak annyi szóbeli kiegészítést szeretne tenni az írásos elıterjesztéséhez, hogy a fogászatot 
nem csak a gombai és bényei betegek keresik fel, hanem jönnek Káváról és Monorról és 
Pilisrıl is. A legnagyobb problémát jelenleg a betegek száma okozza számára, – bár örül 
ennek -  de próbálják idıpont adásával besorolni a pácienseket. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Eddig nagyon jó véleményt hallott a betegektıl a fogászati ellátást illetıen, azt mondja Dr. 
Somogyi Rozáliának, hogy csak így tovább. 
A beszámolóból érzékelte az elsı idıszak nehézségeit, de reméli, hogy ez javulni fog. 
 
Dr. Somogyi Rozália fogorvos: 
Szeretné kérni, hogy a rendelı ajtajának zárja kerüljön lecserélésre, mert hamarosan tönkre 
fog menni. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs a fogászati ellátással kapcsolatban, úgy megadja 
a szót Surmanné Nagy Krisztina védınınek. 
A védını által elıterjesztett tájékoztatóban meglepı és örvendetes adatok szerepelnek. 
 
Surmanné Nagy Krisztina védını: 
Igyekezett leírni a tájékoztatójában mindazt, ami a védınıi szolgálatot érinti. Gomba 
községben szerencsére jó a gyereklétszám, így nincs az a veszély, hogy a védınıi szolgálat 
megszüntetésre kerül. A finanszírozás terén is a legmagasabb pontot kapják. Az iskolásokra 
viszont nem kapnak finanszírozást. Most csak 280 fı az iskolai gyereklétszám és erre nem  
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kaphatunk az OEP-tıl finanszírozást. Amennyiben az iskolás gyermekek létszámában 
emelkedés következik be, akkor lehet majd alkalmazni egy iskolai védınıt és akkor erre is 
meg fogjuk kapni a finanszírozási összeget. Ez azonban csak meghatározott gyereklétszámnál 
lehetséges, annyi iskolás gyermekünk pedig még nincs.  
Írta a beszámolójában, hogy szükséges a védınıi szolgálatra az internet bevezettetése, 
valamint egy asztali számítógép beszerzése. A jelentéseket is számítógépen kell leadnia, de a 
jelenlegi betárcsázós módszerrel nem mennek el a levelei. 
Május hónapra ígérték annak a pályázatnak a megjelenését, amelyre kistérségi összefogással, 
a vezetı védının keresztül lehet pályázni a Viktória Védınıi Programra. İ is feliratkozott 
igénylıként, figyelni fogják a pályázatokat és amikor megjelenik be fogják nyújtani. Ez a 
program 60.000.-Ft-ba fog kerülni plusz a feltelepítés díja. 
A munkaruha megszőnésével gondja van, mert eddig abból fedezte a védıruháját, ami a 
tanácsadóban szükséges a munkavégzéséhez. 
2004-ben kért a képviselı-testülettıl olyan támogatást, hogy fogamzás gátló tabletta 
beszerzésére biztosítson részére összeget, hogy a szociálisan rászoruló anyukák részére ezt 
biztosítani tudja. 20.000.-Ft-ot kapott 2004 évben, de azóta is keresik az anyukák, hogy 
nyújtson segítséget számukra a fogamzásgátló eszközök beszerzésében. Erre szeretne kérni 
valamilyen megoldást. Egy keretet kérne meghatározni a képviselı-testülettıl, amelybıl 
minden évben meg tudná venni a rászorulók részére a fogamzásgátló eszközöket. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A 4 órás védınıi plusz állás tehát jelenleg nem rentábilis. 
 
Surmanné Nagy Krisztina védını: 
540-550 gyermek kellene ahhoz, hogy 4 órában foglalkoztatni lehessen egy iskolai védınıt. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ki kell számolni, hogy mi az a finanszírozási összeg, amitıl elesünk és mennyibe kerülne egy 
négy órás védını foglalkoztatása. 
 
Surmanné Nagy Krisztina védını: 
A jelenlegi gyereklétszámmal nem lenne gazdaságos a négy órás védınıt alkalmazni, mert 
többe kerülne az alkalmazása, mint a finanszírozási összeg. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A védıruhával kapcsolatban mondja, hogy a jogszabály kötelezıen elıírja, így az 
önkormányzatnak kötelessége viselni az ezzel kapcsolatos költségeket. 
A mellékhelyiség igénye is szerepel a beszámolóban. Ez azonban nem csak a védınıi 
szolgálatot érinti, hanem az egész egészségügyi ellátási részt. Végig kell gondolni és belsı 
átalakítással megvalósítani. Ezen kívül az akadálymentesítést is meg kell oldani. 
A fogamzás gátló eszközök beszerzésével kapcsolatban mondja, hogy nem tartja 
valószínőnek, hogy ez a kiadási tétel gondot jelentene a költségvetésünkben. Javasolja,hogy 
továbbra is 20.000.-Ft összeg kerüljön e célra meghatározásra a mindenkori költségvetésben. 
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Tóth Sándor képviselı: 
Egyetért a javaslattal, mert ha folyamatosan minden évben betervezésre kerül ez az összeg a 
költségvetésbe, akkor rendezıdni fog ez a probléma és nem kell mindig külön kérvényeznie a 
védınınek. 
A négy órás védınıi státusszal kapcsolatban kérdezi, hogy nem lehetne-e összevonni az 
óvodás és az iskolás gyermekeket és akkor meg lenne a szükséges létszám? 
 
Surmanné Nagy Krisztina védını: 
Az óvodásokat nem lehet ebbe bevonni, mert  0-6 éves korig a védınıhöz tartoznak. 
Négyszáz iskolás gyermek kellene, hogy a 4 órás iskolai védınıt alkalmazni tudjuk. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az asztali számítógéppel kapcsolatban mondja, hogy ennek beszerzése szerepel a védınıi 
szolgálat költségvetésében, így ezt meg kell oldani. 
 
Dr. Somogyi Rozália fogorvos: 
Az internet lehetıség a fogászaton is indokolt lenne, mert ellenırizni kell a TAJ számokat. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kérünk majd egy árajánlatot az internet bevezetésével kapcsolatban.  
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a védınıi 
tevékenységgel kapcsolatban, akkor megadja a szót Dr. Schidt György háziorvosnak. 
 
Dr. Schidt György képviselı, háziorvos: 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítése nincs. A beszámolója utolsó bekezdését 
azonban szeretné felolvasni, hogy a jelenlévı asszisztense és a védını is hallja. 
„ Végül – de nem utolsó sorban – szeretném megköszönni közvetlen munkatársaim, Imréné 
Brigi asszisztens és Surmanné Kriszti védını munkáját, akik sok szorgalommal, 
hozzáértéssel és nagy türelemmel végzik tevékenységüket”. 
 
Az internet szolgáltatás, valamint a rendelı átalakítása nagyon megnyugtató lenne számukra.  
Egybenyíló két helyiségre lenne szükségük, mert akkor a telefonos, internetes elıjegyzést be 
tudnák vezetni, ezáltal gördülékenyebb lenne a rendelés, kevesebbet kellene várakozniuk a 
betegeknek. Kényszer volt az a megoldás, hogy az asszisztens egy helyiségben üljön a 
betegekkel, ez pld. influenzás idıszakban nem jó dolog volt. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Ha a tervezés elkezdıdik, akkor mindenkivel le kell majd ülni, hogy kinek milyen elvárásai 
vannak a rendelı átalakításával kapcsolatban. 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek az egészségügyi 
ellátással kapcsolatban, úgy javasolja a tájékoztatók elfogadását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az egészségügyi ellátással kapcsolatos tájékoztatókat  e l f o g a d t a . 
 
 
3./ Falugazdász hálózat mőködésérıl, a mezıgazdasággal foglalkozók támogatási 
lehetıségeirıl, gondjairól, problémáiról szóló tájékoztató. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Köszönti az ülésen megjelent Kovács Endre falugazdászt. A falugazdász által elkészített 
írásos tájékoztatót valamennyi képviselı kézhez kapta. Megkérdezi Kovács Endrét, hogy van-
e szóbeli kiegészítése? 
 
Kovács Endre falugazdász: 
A tájékoztatóban a mezıgazdaság helyzetérıl nem írt semmit, mert minden termelınek más a 
helyzete, ez évente változik. Összességében arra tud hagyatkozni, amit a statisztikai adatok 
mutatnak, hogy sok évhez viszonyítva – amikor az idıjárás miatt veszteséges volt a 
mezıgazdaság – a tavalyi évben több milliárdos nyereséget könyvelt el az ágazat. A tavalyi év 
egy jó év volt, ez ritkaság számba megy. 
Mindig vannak új fejlemények az értékesítésben, és új támogatási lehetıségek is lesznek.  
A tájékoztatójában felsorolta, hogy milyen támogatási lehetıségek lesznek, melyek érintik a 
település is. Ezek még csak tervezetek, a 2007-2013 közötti uniós költségvetési ciklusra 
vonatkoznak. Augusztusban lesz remélhetıleg elfogadva és ezt követıen szépen sorban 
megnyílnak majd ezek a lehetıségek. 
Ennyiben kívánta kiegészíteni az írásos tájékoztatóját, várja a képviselık kérdéseit. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Az energianövényekkel kapcsolatban kérdezi, hogy ugyanolyan fajta kukoricát kell termelni, 
vagy pedig lesz más fajta? 
 
Kovács Endre falugazdász: 
Május 15.-ig kellett benyújtani a földalapú pályázatokat és itt volt lehetıség az 
energianövényekre is beadni. Gyakorlatilag ugyanarról a kukoricáról van szó, csak nem 
takarmányozás, hanem biofelhasználás céljára megy. Az olajos növényeknél van különbség a 
beltartalom tekintetében. A feltétel az, hogy szerzıdése legyen a gazdának és a szerzıdésben 
foglaltakat teljesítenie is kell.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Hallotta, hogy van lehetıség energiafő termesztésére is. 
 
Kovács Endre falugazdász: 
Üllın van pld. a Dóra major területén 50 ha energiafő ültetvény. Vannak cégek, akik 
foglalkoznak ezzel. Ehhez azonban speciális gépek kellenek, a terményt tárolni kell, így 
bonyolultabb a termesztése, mint az olajos növényeké. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Mennyire lát bele a falugazdász hálózat a jogszabályok elıkészítésébe? 
 
Kovács Endre falugazdász: 
Sok esetben kikérik a falugazdászok véleményét úgy, mint az ıstermelıi igazolványokkal 
kapcsolatban, stb., de vannak olyan jogszabályok, amelyekben nem kértek tılük elızetes 
véleményt az elıkészítés során. 
 
Tóth József képviselı: 
Elég rugalmasak-e az itteni gazdák az új dolgok felé?  
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Kovács Endre falugazdász: 
Érdekes a település mezıgazdasági összessége, 2 szövetkezet mőködik és 1 fı családi 
foglalkozásba, 1 fı fıfoglalkozásban végzik. A többiek azok a tipikus kistermelık, akik vagy 
visznek piacra, vagy nem, csak önellátásra termelnek. Egyre többen hagyják abba a gépek, 
eszközök, tárolási helyiség nélküli kínlódást. Azok kerülnek elınybe, akik tudják ezt a 
tevékenységet folytatni. Ezt egy kistermelı nem tudja megoldani, nem tudja hol tárolni a 
terményét, holott fontos lenne neki a nyereség szempontjából. Gépvásárlási támogatást az 
kaphat, aki a négy európai értékegységő területtel foglalkozik, 20 ha gabonát termel. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Gombán, illetve a környékén lévı mezıgazdasági tevékenységek statisztikai adatai mennyire 
jelentenek átlagot? 
A mezıgazdaság önmagában nem versenyképes, ezért valamilyen feldolgozó ágazatot kellene 
telepíteni mellé. Kérdése Kovács Endréhez, hogy milyen feldolgozó ágazat telepítését 
javasolná? 
 
Kovács Endre falugazdász: 
A statisztikával kapcsolatban mondja, hogy nem lógunk ki sem pluszban, sem mínuszban 
ebbıl. Gomba község jó közepes adottságokkal rendelkezı terület. Itt azonban az a helyzet, 
hogy nem egy tipikus mezıgazdasági beállítottságú a lakosság. Pest közelsége mindig adott 
egy lehetıséget munkalehetıség szempontjából, így nem sokan foglalkoznak 
mezıgazdasággal. Pilisen, Dánoson, Monorierdın hatalmas nagy gyümölcs ültetvények 
képzıdtek. Itt Gombán azonban rajta kívül senki sem foglalkozik ültetvénnyel, holott ragyogó 
adottságok vannak. Ezen a téren lehetne elıbbre lépni és véleménye szerint lesz is elıbbre 
lépés. Bényén van egy szılıtábla 24 ha területen, ennek sok tulajdonosa van. Évekkel ezelıtt 
már ki kellett volna vágni a tıkéket és új szılıültetvényt telepíteni. Ehhez 80 % uniós 
támogatást lehetne elérni és 20 % támogatást hozzáadni a tulajdonosok részérıl, de nem 
hajlandóak ebbe belemenni. Ha viszont nincs szılıterület, akkor nincs feldolgozás sem. 
Inkább nagyobb érdeklıdés van a kivágások ügyében, mert erre is kapnak támogatást, de arra 
a területre szılıt már újból nem telepíthetnek.  A mezıgazdaság keveset hoz, sokat kell vele 
dolgozni, így megérti, hogy az emberek inkább másba fektetik a pénzüket. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a falugazdászhoz, úgy 
lezárja ezt a napirendet azzal, hogy az önkormányzat továbbra is megadja azt a segítséget, 
hogy biztosítja a helyiséget a helyi ügyfélfogadás fenntartásához. 
Javasolja a képviselı-testületnek a tájékoztató elfogadását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül a falugazdász hálózat mőködésérıl, a mezıgazdasággal foglalkozók támogatási 
lehetıségeirıl, gondjairól, problémáiról szóló tájékoztatót e l f o g a d t a. 
 
4./ E g y é b   ügyek. 
 

- ingatlan felajánlás megtárgyalása. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Burján Irén Gödöllı, Ottlik G. u. 34. szám alatti lakos 
felajánlja az önkormányzat részére térítésmentesen a tulajdonát képezı gombai 1012/2 hrsz.-
ú, 218 m2 területő út megjelöléső ingatlant. Ez az út a Fáy András utca folytatásában található 
az újonnan megosztott területen.  
Kéri a képviselı-testület döntését a felajánlással kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2007. / V. 31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       Burján Irén 2100 Gödöllı, Ottlik G. u. 34. szám  
       alatti lakos által az önkormányzat részére  

     térítésmentesen felajánlott gombai 1012/2 hrsz.-ú, 
     218 m2 területő, út megjelöléső ingatlant elfogadja. 
 
     Határid ı:  2007. május 31. 
     Felelıs:     polgármester, 

                                               Körjegyzı 
 
 

- OLLÉ programban való részvétellel kapcsolatos szándéknyilatkozat 
visszavonása. 

 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Jelezte az elızı rendkívüli ülésen az OLLÉ program körülményeit és az ottani jelenlegi 
költségeket, amivel számolnunk kell. A tájékoztatójában is szerepelnek az összegek, javsolja 
a képviselı-testületnek, hogy a szándéknyilatkozat kerüljön visszavonásra. 
Aki egyetért azzal, hogy az OLLÉ program tárgyában tett szándéknyilatkozatunkat 
visszavonjuk, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással  
az OLLÉ programban való részvételrıl szóló állásfoglalásában tett szándéknyilatkozatát 
visszavonja. 
 

- ingatlan értékesítése. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az elmúlt ülésen is szó volt már arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı gombai 3010, 
3011, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021 hrsz.-ú, összesen 1.036 ha. területő, 20 AK. értékő 
ingatlanok értékesítése meghirdetésre került. A vételi ajánlat benyújtására megjelölt határidı 
lejárt.  
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Az ingatlanok megvásárlására egyetlen vételi ajánlat érkezett be, Nagy Zsolt 2235. Mende, 
Dózsa Gy. u. 204. szám alatti lakostól, aki 350.000.-Ft-ot ajánl az önkormányzatnak az 
ingatlanokért.  
Kéri a képviselı-testület döntését az ingatlan értékesítésével kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

59/2007. / V. 31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 
       önkormányzat tulajdonát képezı gombai 
             3010 hrsz.-ú, 
             3011 hrsz.-ú, 
             3017 hrsz.-ú, 
             3018 hrsz.-ú, 
             3019 hrsz.-ú, 
             3020 hrsz.-ú, 
             3021 hrsz.-ú 
 
       összesen 1,0361 ha. területő, 20 AK. értékő ingatlanokat 
       Nagy Zsolt 2235. Mende, Dózsa György u. 204. szám  
       alatti lakos részére  értékesíti. 
 
       Az ingatlanok vételárát 350.000.-Ft-ban határozza meg. 
 
       A vételárat a vevı egy összegben köteles az önkormányzat 
       számlájára befizetni az adás-vételi szerzıdés aláírása elıtt. 
 
      Határid ı:  2007. május 31. 
      Felelıs:      polgármester 
    Körjegyzı 
 

- rendelet módosítása. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a rendeleteinket áttekintve úgy ítéltük meg, hogy 
egységes elbírálás alapján történjen minden kérelem, ezért szükséges a temetési segélyek 
vonatkozásában is különbséget tenni az egyedül álló személy, valamint a családban élık 
között. Nagyobb anyagi megterhelést jelent az egyedülálló számára a hozzátartozója 
eltemettetése, ezért a javaslat az, hogy a jogosultságnál ezen személyek vonatkozásában a 
jövedelemhatár úgy kerüljön megállapításra, hogy akkor jogosult a temetési segélyre, ha a 
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300 %-át. 
A módosítással kapcsolatban a rendelet-tervezetet elkészítette és azt a képviselı-testület elé 
terjesztette. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Amennyiben hozzászólása, véleménye nincs a képviselı-testületnek a módosításával 
kapcsolatban, úgy javasolja a rendelet megalkotását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 
12/2007. / V. 31./ sz. r e n d e l e t e  

a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 
2/2007. /III.1./ sz. rendelet kiegészítésérıl. 

              
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és egyes szociális 
ellátásokról szóló 2/2006. / III. 24./ sz. rendeletét módosító 2/2007. / III.1./ sz. rendeletét az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 

1.§. 
 

A 2/2007. / III. 1./ sz. rendelet 2.§. (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
 

- Egyedülálló hozzátartozó akkor jogosult a temetési segélyre, ha az egy fıre jutó 
havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének a 300 %-át. 

 
 

2.§. 
 

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetését követıen lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a 
körjegyzı az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik. 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A következı rendelet-tervezet a képviselık és az alpolgármester költségtérítésérıl szóló 
rendelet visszavonásáról szól. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatunk mellékletét képezi a 
képviselık és az alpolgármester költségtérítése, ezért azt tartjuk jobbnak, ha ez a rendelet 
visszavonásra kerül és amikor a költségtérítések összegében változás következik be, akkor 
csak az SZMSZ. ezen mellékeltét kell majd módosítani. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Amennyiben sem kérdése, sem pedig hozzászólása nincs a képviselı-testületnek 
visszavonással kapcsolatban,úgy javasolja a rendelet megalkotását. 
 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 
13/2007. / V. 31./ sz. rendelete  

 
a képviselık és az alpolgármester költségtérítésérıl szóló  

5/2007. /III.1./ sz. rendelet visszavonására. 
 

 
1.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 5/2007. / III.1./ sz. rendeletét, 
        mely a képviselık és az alpolgármester költségkeretérıl rendelkezik visszavonja. 
 
2.§. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl  
       a körjegyzı az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik. 
 
 
- Szervezeti és Mőködési Szabályzattal kapcsolatos módosítási javaslatok. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az alpolgármester úr által tett javaslatokkal, amelyek az SZMSZ módosítására vonatkoznak 
egyetért. Az iratkezelési szabályzatunkat még nem tudjuk az SZMSZ-hez csatolni, mert 
jelenleg van jóváhagyás alatt.  
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatunk módosításai a következı ülésre kerüljenek 
elıterjesztésre a rendelet módosítása érdekében. 
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselı-testület állásfoglalását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül úgy foglalt állást, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban szükséges 
módosítások a következı ülésre kerüljenek elıterjesztésre. 
 
 
- Gomba-Bénye Községek Körjegyzısége megszüntetésével kapcsolatos döntés. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A polgármesteri beszámolójában is szerepel és az ülés elején már szó volt róla, hogy Bénye 
Község Önkormányzata 2008. január 1-tıl kilép a Körjegyzıségbıl. A Közép-Magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Fıosztályának vezetıjével Dr. Danka 
Ferenccel folytatott tárgyalásakor szó volt arról is, hogy mindkét önkormányzatnak külön-
külön határoznia kell a Körjegyzıség megszüntetésérıl. 
Döntést kér a képviselı-testülettıl ezzel kapcsolatban. Aki tudomásul veszi, hogy a Bénye 
Község Önkormányzata és Gomba Község Önkormányzata által fenntartott Körjegyzıség 
2007. december 31. napjával megszüntetésre kerüljön, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
az  alábbi határozatot hozta: 
 

 
60/2007. / V.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

H a t á r o z a t  
 

        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 
        tudomásul veszi Bénye Község Önkormányzatának 
        döntését, miszerint 2008. január 1-tıl kilép a 
        Körjegyzıségbıl, és Gomba-Bénye Községek 
        Körjegyzısége 2007. december 31. napjával történı 

      megszüntetésével egyetért.  
        
        Határid ı:   azonnal 
        Felelıs:       polgármester 
 
 
- Házi szociális gondozói szolgálat beindítása. 
 
 
Fodor Béla képviselı, a Szociális és Gyámügyi Bizottság elnöke: 
A képviselı-testület a 40/2007. / III. 1./ sz. határozatával a Szociális és Gyámügyi Bizottságra 
ruházta át a házi szociális gondozói szolgálat beindítását. 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy jelenleg 4 fı igényli ezen szolgáltatást, így ezen négy fı 
igénybevevıvel a bizottság 2007. június 15. napjától beindítja a községben a házi szociális 
gondozói szolgálatot. A házi szociális gondozói állás betöltésére  benyújtott pályázatok közül 
a bizottság Magócsi Zoltánné Bénye, Pilisi u. 79. szám alatti lakos pályázatát fogadta el, İt 
tartja alkalmasnak a gondozási tevékenység ellátására. A Szociális és Gyámügyi Bizottság a 
mai ülésén a gondozói szolgálat beindítására, valamint a házi szociális gondozó kijelölésére 
vonatkozóan meghozta a határozatát. A kapott finanszírozási összeg, valamint a 
költségvetésükben e célra betervezett összeg bıven fedezni fogja a szolgálat mőködésével 
kapcsolatos költségeket. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Jogszabályi lehetıség van arra, hogy az önkormányzat térítési díjat állapítson meg a házi 
szociális gondozásban részesülık részére. Monoron 370.-Ft összegő órabér került 
megállapításra, egy órát vesznek figyelembe egy ember gondozására. Korábban 240.-Ft volt 
az órabér összege, most emelték fel 370.-Ft-ra.  
Kéri a képviselı-testület véleményét, illetve döntését arra vonatkozóan, hogy kerüljön-e 
megállapításra térítési díj, vagy pedig nem. 
 
Fodor Béla képviselı, a Szociális és Gyámügyi Bizottság elnöke: 
A Szociális és Gyámügyi Bizottság nem javasolja a térítési díj megállapítását 2007 évben, 
mivel a költségvetésünkben nagymértékben lecsökkentésre kerültek a szociális juttatásokra 
biztosított összegek. Ezen indokok alapján javasolja azt a bizottság, hogy ebben az évben ne 
kerüljön a bevezetésre a térítési díj. 
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Azt az összeget, amit nem kell a házi szociális gondozásban résztvevıknek kifizetniük térítési 
díjként, tekintsék úgy, hogy az önkormányzat adta részükre támogatásként.    
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a házi szociális gondozásban résztvevık térítési díjával 
kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2007. / V. 31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 
        Szociális és Gyámügyi Bizottság döntésével - mely a 
        házi szociális gondozói hálózat 2007. június 15.napjával  
        történı beindítására vonatkozik – egyetért és úgy  
        határozott, hogy a házi szociális gondozást igénybevevık 
        részére 2007 évben térítési díj ne kerüljön megállapításra. 
 
        Határid ı: 2007. május 31. 
        Felelıs:     körjegyzı 
 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A kenyeres-kertben lévı tó nagyon mély, helyenként a 3-4 métert is eléri. Javasolja, hogy 
valamilyen megoldással kerüljön ez körbekerítésre annak érdekében, hogy nehogy tragédia 
történjen. 
Javasolja azt is, hogy kerüljön egy búvárszivattyú beszerzésre és így a tóból lehetne locsolni a 
focipálya füvét.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Miután pályázaton nyert támogatásból került ez kialakításra és 10 évig vállaltuk a jelenlegi 
hasznosítást, így a locsolás megoldása nem lehetséges. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Intézkedni kell a KÖVÁL Zrt. felé, hogy áramszünet esetén ne legyen gond a kisszurdiki 
átemelınél.  
A következı észrevétele a rendıri jelenléttel kapcsolatos. Felháborítónak tartja, hogy Gombán 
nincs rendır, a körzeti megbízottat nem lehet látni a faluban. Ebben az ügyben elıbbre 
kellene lépni. 
Patkány invázió van a faluban, ezért valamilyen módon fel kell hívni a lakosság figyelmét az 
irtásra, mert ha nem teszünk valamit ez ellen, akkor mindjobban el fognak szaporodni a 
községben. 
Javasolja továbbá, hogy a Falunapokra küldjünk meghívót Bénye Község Önkormányzatának 
is, mintegy gesztus jelleggel. 
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A polgárırség mőködésével kapcsolatban mondja, hogy azt látja, hogy mennek ki baráti 
társaságok  szolgálatba, de viszont a régi tagok közül senkit sem kerestek meg még annak 
érdekében, hogy teljesítsen szolgálatot. İ sem kapott erre még felkérést. Nem tudja, hogy ez 
miért van.  
 
Tóth József képviselı: 
Mint a Gombai Polgárır Egyesület volt elnöke mondja, hogy İ azt javasolta azt az új 
vezetésnek, hogy inkább egyszerre menjenek ki többen szolgálatba. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Olyan érzése van, hogy minden vezetıségváltásnál kimarad pár ember, nem hívják ıket 
szolgálatba. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Meg fogja a vezetıséget kérdezni ezzel kapcsolatban. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Amikor a múlt héten polgárıri szolgálatban volt, tapasztalta, hogy az Iskola utcában ismét 
nagy volt a gépház környékén a bőz.  
 
Fodor Béla képviselı: 
Nagyon hangos is a vákuum gépház. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Meg fogja kapni a jelentést a KÖVÁL Zrt.-tıl a múlt heti áramszünettel kapcsolatos esetrıl és 
akkor le fognak majd ülni és megtárgyalják ezeket a problémákat is. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Már többször említette, most ismét kéri, hogy a Patay kastélyról vetessük le végre a 
„M ővelıdési Ház” táblát, mert a községbe érkezı idegenek azt hiszik, hogy ebben a rossz 
állapotban lévı épületben mőködik a  mővelıdési házunk. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 18,34 h-kor 
bezárta.  
 
G o m b a , 2007. június 15. 
 
 
     Lehota Vilmos                      Maczó  Jánosné 
      polgármester                             körjegyzı 
 
 
 
 
     Tasi Péter           Tóth  József 
      jegyzıkönyv  hitelesítık     



   
           
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
  
 
  

 


