
J e g y z ı k ö n y v  
 

 
Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 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, Szegedi Csaba, 
    Tóth József, Tóth Sándor, 
    Dr. Zimonyi Károly    képviselık 
 
    Maczó Jánosné   körjegyzı 
 
 
Bejelentéssel távol:  Dr. Schidt György    képviselı 
 
 
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:  
 
    Bárányné Billinger Erzsébet             Csévharaszt Község 

jegyzıje. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Maczó Jánosné körjegyzıt, 
valamint Bárányné Billinger Erzsébetet Csévharaszt Község jegyzıjét, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen 7 képviselı jelen van, így az határozatképes. Dr. Schidt György 
képviselı elızetes bejelentéssel van távol a mai ülésrıl, Lehoczki Zoltán képviselı pedig 
jelezte, hogy csak késıbb tud csatlakozni a munkánkhoz.  
 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendi pontok elfogadását az ülés anyagául. A 
mai ülés elsı napirendi pontja, mely a vállalkozások helyzetérıl szóló fórum volt, a 
Faluházban már lezajlott. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 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./ Magyar Közút Kht. tájékoztatójának megtárgyalása.   Magyar Közút Kht. 
          képviselıje 
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2./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, 
     kérdések, felvetések.       Polgármester, 
          Alpolgármester, 
          Bizottságok elnökei, 
          Képviselık 
 
3./ E g y é b    ügyek. 
 
  
LehotaVilmos polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Tóth 
Sándor és Dr. Zimonyi Károly képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül jegyzıkönyv hitelesítıknek Tóth Sándor és Dr. Zimonyi Károly képviselıket 
elfogadta. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A napirendi pontok megtárgyalása elıtt megadja a szót Bárányné Billinger Erzsébetnek 
Csévharaszt Község jegyzıjének, aki Maczó Jánosné szabadságának letöltési ideje és az ezt 
követı 6 hónapi felmondási idı alatt 2007. július 1-tıl Gomba és Bénye Községek körjegyzıi 
feladatait megbízott jegyzıként fogja ellátni. Felkéri egy rövid bemutatkozásra. 
 
 
Bárányné Billinger Erzsébet Csévharaszt Község jegyzıje: 
Üdvözli a képviselıket. Elmondja, hogy 1976 évtıl dolgozik a közigazgatásban. Nógrád 
megyében volt vb.titkár, 25 évig dolgozott egy helyen. 2001 évben családi okok miatt váltott, 
megpályázta Csévharaszt Község jegyzıi állását és azóta folyamatosan ott tevékenykedik. 
Nemcsak államigazgatási fıiskolája van, hanem pénzügyi szakgazdálkodási, külkereskedelmi 
szakot végzett, szakosodott. Most a közbeszerzéssel foglalkozik, a pályázatok megfelelıen 
történı elkészítése érdekében, azt tervezte, hogy az idén fog államvizsgázni belıle. A község 
honlapjából tájékozódott és látta, hogy nagyon aktív a képviselı-testület.  
A maga részérıl szakmai kihívásnak jelenti ezt a helyettesi munkát, mert ez ideig 
körjegyzıségben még nem dolgozott. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A tegnapi képviselı-testületi ülésen Csévharaszt önkormányzata hozzájárult ahhoz, hogy a 
jegyzı asszony Gomba és Bénye Községek körjegyzıi feladatait 2007. december 31-ig 
ellássa, ezt követıen pedig február 28-ig a gombai jegyzıséget vezesse. 
 
A bemutatkozás után javasolja, hogy térjen rá a képviselı-testület a napirendi pontok 
megtárgyalására. 
 
1./ Magyar Közút Kht. tájékoztatójának megtárgyalása. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
A Magyar Közút Kht. nem képviseltette magát az ülésen, ezért ha a képviselıknek kérdése, 
véleménye merül fel a tájékoztatóval kapcsolatban, akkor azt írásban továbbítani fogja 
részükre.  
 
Miután sem kérdés, sem pedig hozzászólás nem hangzott el az elsı napirendi ponttal 
kapcsolatban, ezért javasolja, hogy térjen rá a testület a második napirendi pont 
megtárgyalására. 
 
 
2./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések felvetések. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az írásos polgármesteri beszámolót valamennyi képviselı kézhez kapta, illetve az ülés 
megkezdése elıtt is kaptak még egy rövid kiegészítést. 
A június 21.-i rendkívüli ülésen úgy döntött a képviselı-testület, hogy ha június 25.-ig a 
melegítı-konyha fızıkonyhává történı átalakításával kapcsolatban találunk olyan 
vállalkozót, aki a saját költségén elvégezné a szükséges átalakítást, akkor keressük meg ezzel 
kapcsolatban. Leírta, hogy ki mindenkit sikerült megkeresni, de a végén már elkedvetlenedett, 
mert még a kisebb cégek sem akarnak ezzel foglalkozni. Amint az írta egyedül a Sud Expo 
avatta be részletkérdésekbe, ami náluk gyakorlat, hogy a bevételek 5 %-át tudják fejlesztésre 
fordítani. Az adagszám miatt azonban nem biztos, hogy partnereink lesznek, de azt mondták, 
hogy ha tudjuk már a fejlesztés költségeit, akkor keressük meg İket, hogy be kívánnak-e 
szállni ebbe a fejlesztésbe, vagy sem. 
Ma délelıtt egyeztettünk az ÁNTSZ. illetékesével és egy emlékeztetıt is felvettek. Ezzel 
elindítottuk a tervezési folyamatot. Úgy sikerült az építészeknek dolgozni, hogy az épület 
kontúrjain belül maradva, egyedül a kukamosó van az épület falain kívül. Természetesen van 
belsı átalakítási kötelezettség egy néhány. Most is van azonban néhány olyan probléma, ami a 
melegítı-konyha mőködése szempontjából sem szabályos. 
 
2007. július 2-tól  2 fıvel bıvült a közhasznú foglalkoztatott létszámunk. Viczán József és 
Lırinc Imre került felvételre. Lırincz Imre a parlagfő programon belül kerül alkalmazásra, 
Viczán József pedig közhasznú foglalkoztatottként. 
 
Bénye-Káva Általános Iskola fenntartóival egyeztetésre került sor a közoktatási 
feladatellátásra szóló megállapodás tervezetét illetıen. Mint ahogyan írta a polgármesteri 
beszámolójában, az volt a kezdeményezésük, hogy a 2007-2008-as tanév térítésmentessége 
után – a tapasztalatok figyelembe vételével – az egy fıre jutó fenntartási költségek és a 
gyermek után igénybe vehetı támogatások különbözetét Gomba község térítse meg a 
fenntartónak. A megállapodás tervezetet valamennyi képviselı kézhez kapta. Javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy ezt a módosítást fogadja el, és hagyja jóvá a megállapodást. 
 
Egyeztetésre került sor Marosi Gézával a Takarékbank régióvezetıjével a szennyvízcsatorna-
építés beruházási hitelével és a hitel visszafizetésére szervezett elıtakarékossági 
szerzıdésekkel kapcsolatban. A megítélése szerint a konstrukció jól mőködik és a 
közmőfejlesztés után igényelhetı 15 %-os visszatérítést talán majd vissza is tudjuk igényelni.  
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A Gólyafészek Óvodában keletkezett földrengés okozta károk helyreállítására vonatkozóan 
benyújtott vis maior pályázatunk eredményes volt, 818.564.-Ft-ot ítéltek meg részünkre, 
melyet a saját erıvel kiegészítve, helyre tudjuk állítani a károkat.  
 
Monor és Környéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsülésén 
elfogadásra kerültek a kistérségi projektek, melybıl egy az akciótervünk alapján beterjesztett, 
regionális fontosságú Monorierdı – Bénye - Gomba, - (Felsıfarkasd) – Mende út építése. 
 
A polgármesteri beszámolója végén kért ügyekben kéri majd a képviselı-testület döntését. 
 
Korábbi ülésen tájékoztatást kapott már a képviselı-testület a szennyvízcsatorna bekötésekkel 
kapcsolatos közmőfejlesztési hozzájárulások összegével kapcsolatban, melynek összege egy 
2001 évben hozott határozat alapján 250.000.-Ft. Megkérdeztük a környezı községeket is a 
hozzájárulások összegére vonatkozóan és a gyakorlat az, hogy 250.000.-Ft-ot szednek be 
közmőfejlesztési hozzájárulásként és a bekötési díjat ezen felül kérik meg a lakosságtól. A 
közmőfejlesztési hozzájárulás összegébıl viszont 20 % erejéig hozzájárulnak a bekötéshez.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy nálunk mi a jelenlegi gyakorlat? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
2001 évben született egy határozat, miszerint 250.000.-Ft összegő közmőfejlesztési 
hozzájárulást kell befizetni. Az volt a gyakorlat, hogy ennyi összeget fizetett be mindenki és 
ha ezen felül még kellett fizetni a bekötésért, akkor azt az ügyfélnek kellett vállalnia. A 
Bényei úton most volt egy bekötés, melynek 360.000.-Ft volt a díja. Az ügyfél befizette a 
250.000.-Ft összegő közmőfejlesztési hozzájárulást és ezen felül még 110.000.-Ft-ot kellett 
fizetnie. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Mi a helyzet azokkal az ingatlanokkal, ahol a csonkkal beálltak, de a tulajdonos nem fizet, 
illetve akik fizetnek, de nem történt meg a beállás, vagy pedig ahol semmi sincs? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Ha van csonk és nem volt társulati tag, akkor neki olcsóbb lesz a bekötés. Ha viszont nincs 
csonk és most kíván belépni, akkor neki a teljes hozzájárulási összeget ki kell fizetnie és ezen 
felül még a bekötés díját. 
 
Tóth József képviselı: 
Kérdése, hogy a KÖVÁL Zrt.-nek van-e egy olyan listája, hogy az egyik bekötés miért kerül 
többe, mint a másik? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
A bekötési díjak nagysága attól függ, hogy milyen távolságra kell bevinni a csatornát. A 
hossztól függ, hogy mennyibe kerül egy-egy bekötés. 
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Tóth József képviselı: 
A bekötési árakról kérni kell egy listát a KÖVÁL Zrt-tıl. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az eddigi gyakorlat az volt, hogy az önkormányzat szedte be a hozzájárulási összegeket, ezért 
a bekötéseket is az önkormányzat rendelte meg. Ez viszont módosulni fog úgy, hogy az 
önkormányzathoz befizeti az ingatlan tulajdonos a 250.000.-Ft összegő közmőfejlesztési 
hozzájárulást, kiadjuk részére az errıl szóló igazolást és ezt követıen İ rendeli meg a 
bekötést a KÖVÁL Zrt-tıl. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
1.118.-Ft összeget fizet havonta a lakosság és ugyanennyi összeget hozzátesz az 
önkormányzat. Ha viszont kialakítanak egy telket és nincs ott semmi, akkor el fogjuk dönteni 
azt az összeget, amit kérni fogunk közmőfejlesztési hozzájárulásként? Ezt azért kérdezi, mert 
aki eddig nem fizette 1.118.-Ft-os összeget, akkor annak véleménye szerint többet kellene 
befizetnie, mert igazságtalan lenne a többiekkel szemben. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A gravitációs és a nyomott rendszer között nagy különbség van, a nyomott rendszerrel több a 
gond, így a maga részérıl csak ezek vonatkozásában javasolná a 20 %-os kedvezményt. 
Javasolná továbbá, hogy ha mód van rá, akkor a 2007. évi belsı ellenırzési programunkon 
változtassunk és ısszel végeztessük el a csatorna beruházással kapcsolatban a teljeskörő 
ellenırzést. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ha van csonk, akkor kevesebb bekötési díjat kér a KÖVÁL Zrt., ha nincs akkor többet. 
Tisztázni kell, hogy hogyan jönnek ki a költségek, melyik rendszernél mennyi a bekötési díj.  
A tervezési listát is meg kell nézni, hogy mennyi csonk került beépítésre. 
Azt is meg kell fontolni, hogy adunk-e a közmőfejlesztési hozzájárulásból 20 % 
kedvezményt, vagy pedig nem.  
 
Bárányné Billinger Erzsébet Csévharaszt község jegyzıje: 
Csévharaszton 250.000.-Ft összegő közmőfejlesztési hozzájárulást kérnek az új belépıktıl és 
ebbıl soha nem adtak vissza semmilyen százalékot sem a bekötésekhez. A csatornaépítés 
folyamatában viszont minden telekingatlan vonatkozásában  megtörtént a beállás. Ha 
megosztással jönnek létre ingatlanok, akkor 186.000.-Ft-ot befizet egy összegben, a 
különbözetre pedig kérhet részletfizetést, csak ez esetben kapja meg az igazolást. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Azt kell eldöntenie a képviselı-testületnek, hogy a közmőfejlesztési hozzájárulás összegébıl 
ad-e kedvezményt a bekötésekhez. 
 
Tóth József képviselı: 
A talajterhelési díjon kívül kérhet-e be az önkormányzat számlát a szippantásról? 
 
A talajterhelésrıl szóló törvény és a rendeletünk csak azt teszi lehetıvé tudomása szerint, 
hogy a talajterhelési díjból lehessen csökkentést kérni a szippantási számla erejéig. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Kéri a hivatalt, hogy járjunk el a csatornával nem rendelkezıknél és kérjük el a szippantási  
számlákat. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a döntést, hogy adunk-e engedményt a közmőfejlesztési hozzájárulásból. 
A szippantási számlával kapcsolatban mondja, hogy a talajterhelési díj bevallások alapján  
kérhetünk be esetenként számlát, ezt ellenırizheti az adóhatóság abban az esetben, ha valaki 
feltüntette a bevallásában, hogy mennyi szennyvizet szállíttatott el. Abban az esetben viszont, 
ha ez nem kerül feltüntetésre, akkor nincs joga az adóhatóságnak ellenırizni a szippantást, 
mert az egész elfogyasztott vízmennyiségére került a talajterhelési díj kivetésre, ez után fizeti 
be az összeget. 
 
Elhangzott javaslatként, hogy a közmőfejlesztési hozzájárulásból ne adjunk bekötési 
támogatást a lakosságnak. Aki ezen javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
/ idıközben megérkezett az ülésre Lehoczki Zoltán képviselı, így a jelenlévı képviselık 
száma 8-ra változott/ 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

65/2007. /VI.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
 

      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
      határozott, hogy a csatorna bekötések vonatkozásában a 
      250.000.-Ft összegő közmőfejlesztési hozzájárulásból 
      nem nyújt támogatást az ingatlan tulajdonosok részére. 
 
      Határid ı:   azonnal 
      Felelıs:      polgármester, 
    Körjegyzı 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A képviselı-testület tehát úgy döntött, hogy 250.000.-Ft összeg marad a közmőfejlesztési 
hozzájárulás és ebbıl nem ad támogatást az ingatlan tulajdonosok részére. 
A KÖVÁL Zrt.-tıl meg fogjuk kérni a bekötések árlistáját. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Annak idején kaptunk ígéretet a KÖVÁL Zrt. vezetıjétıl Takács Endrétıl, hogy konstruktív 
javaslatokkal fog jönni a csatorna bekötések ösztönzését illetıen. Ez azonban még mind a mai 
napig nem történt meg. 
Ellenırizni kell, hogy a szennyvizet ne Bényére, hanem Monorra vigye a szállító. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
A képviselık kézhez kapták Bénye-Káva Önkormányzataival megkötendı közoktatási 
feladatellátásra vonatkozó megállapodás tervezetet. Mint ahogyan már az elızıekben 
említette annyi módosítás történt a polgármesterekkel történt egyeztetést követıen, hogy nem 
intézményi társulásban, hanem feladatellátásban állapodna meg a három önkormányzat, 
valamint a 2007/2008-as tanév fizetési mentessége után a szerzıdı felek felülvizsgálják a 
megállapodást és megállapodnak a következı évekre vonatkozóan a fizetési kötelezettséget 
illetıen. 
Bénye és Káva községek Önkormányzatai együttes ülésen elfogadták a megállapodás 
tervezetet. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Javasolja, hogy a következı évi munkatervünkbe vegyük majd fel napirendként ennek 
megtárgyalását. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki a megállapodás tervezetet elfogadja és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

66/2007. / VI.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Bénye és 
      Káva községek Önkormányzataival megkötendı közoktatási 
      feladatellátásra vonatkozó megállapodást elfogadja és felhatalmazza 
      a polgármestert annak aláírására. 
 
      Határid ı:   azonnal 
      Felelıs:       polgármester 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Mint ahogyan a polgármesteri beszámolójában is írta a kistérség Társulási Tanácsa kéri a 
települések önkormányzatainak nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kistérségi szintő 
orvosi ügyeleti rendszerben részt kívánnak-e venni. A maga részérıl javasolja a nyilatkozat 
megtételét, mert így szervezettebbé és lehet hogy olcsóbbá válhat ezen ellátás a térségben. 
Kéri a testület döntését ezzel kapcsolatban. Aki egyetért a rendszerben való részvétellel, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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67/2007. / VI.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
 

       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért 
       és támogatja, hogy a társult települések közigazgatási területén 
       kistérségi szintő központi orvosi ügyelet jöjjön létre, melynek 
       létrejötte esetén Gomba Község Önkormányzata tagja kíván 
       lenni. 
 
       Határid ı:  azonnal 
       Felelıs:     polgármester 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szintén kistérségi kérés, hogy a fıépítészi feladatok ellátására létrehozandó társulás 
tekintetében döntsön a képviselı-testület. 2007. július 1-tıl kerülne létrehozásra ezt a társulás 
és amennyiben részt kívánunk venni, úgy a 2007 évi költségvetésünket 150.000.-Ft-al 
terhelnénk e tekintetben, miután 50.-Ft/lakos társulási díjat kellene fizetnünk. Amennyiben 
viszont nem veszünk részt ebbe a társulásba, akkor a fıépítészeti feladatokért esetenként kell 
fizetnünk. A maga részérıl javasolja a társulásba való belépést. 
 
Tóth József képviselı: 
Kérdése, hogy mennyibe kerülne az önkormányzatnak, ha esetenként bíznánk meg a 
fıépítészt? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ha egyedi megbízás alapján alkalmaznánk fıépítészt, akkor 70.000 – 80.000 Ft-ba kerülne 
havonta és több hónapig is alkalmaznunk kellene. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
Volt már ez ügyben egy más javaslat is, amikor 20.-Ft/lakos összegrıl volt szó. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az más konstrukció volt, ez azonban nem valósult meg, ezért gondolkodnak a fıépítészi 
társulás létrehozásában.  
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért a fıépítészi feladatok ellátására létrehozandó társulásba 
történı belépéssel és az 50.-Ft/lakos tagdíj biztosításával, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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68/2007. / VI.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért 
       a Monor és Térsége Fıépítészi Társulás létrehozásával és a  
                 Társult Települési Tervtanács mőködtetésével.  
       Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
                             aláírására. 
       A fıépítészi társulás mőködtetésére 2007. évben 50.-Ft/lakos 
                             Tagdíjat biztosít 2007. július 1-tıl a társulás számlájára. 
 
        Határid ı:   azonnal 
        Felelıs:      polgármester 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A MOL Nyrt. kér hozzájárulást az önkormányzattól a Gomba-6 jelő kutatófúrás telepítésére. 
A benyújtott megállapodás-tervezet alapján a 0383 hrsz.-ú útra kérnek szolgalmi jogot 36 
hónapra, mivel a 0390/1 hrsz.-ú területen kezdeményezett kutatófúrás biztonsági övezetébe 
tartozik.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy az önkormányzatnak milyen bevétele származik ebbıl a tevékenységbıl? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Közel 2.000.000.-Ft iparőzési adót fizetnek. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért azzal, hogy a 0383 hrsz.-ú önkormányzati útra a szolgalmi 
jog megadásra kerüljön a MOL Nyrt. részére, az ezzel kapcsolatos megállapodás aláírásra 
kerüljön,  az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2007. /VI.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárulását 
      adja, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı gombai 0383 hrsz.-ú, 
      út megjelöléső ingatlanra, 36 hónap idıtartamra a MOL Nyrt. 
      szolgalmi joga bejegyzésre kerüljön.  
      Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás 
      aláírására. 
 
      Határid ı:  azonnal 
      Felelıs:     polgármester 
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Szegedi Csaba képviselı: 
A Pénzügyi Bizottság ülésén szóba került, hogy tervezzük be a költségvetés módosítását. 
Javasolja, hogy ez kerüljön betételre a következı ülés napirendi pontjaként. Az elsı félévi 
tájékoztató elıtt szeretne a bizottság egy gyors mérleget kérni, amelyet a testület is 
megtárgyalna.  
 
Tóth Józsed képviselı: 
Mi indokolná, hogy az elsı félévi beszámoló elıtt a módosítás megtörténjen? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Folyamatosan jönnek ki a pályázatok, ezekhez viszont tudni kellene, hogy mennyi szabad 
pénzeszközzel rendelkezünk. A költségvetés módosítására csak augusztusban a féléves 
beszámolókor kerülne sor, de a gyorsmérleg számait viszont júliusban kapja meg a testület. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Július 19.-én lenne a következı ülés, mivel a megbízott jegyzı asszonynak a július 26.-i 
idıpont nem megfelelı, mivel szabadságon lesz, elutazik. Azon a héten össze tudna ülni a 
Pénzügyi Bizottság és megtárgyalhatná a gyorsmérleget, elıterjesztést készítene a képviselı-
testületnek a költségvetés módosítása elıtt. Augusztusban pedig a félévi beszámoló 
tárgyalásakor a testület is dönthetne ezzel kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodással úgy foglalt állást, hogy a Pénzügyi Bizottság kapja meg július 16.-ig  a 
hivataltól a gyorsmérleget, tárgyalja meg a pénzügyi lehetıségeket és tegyen 
elıterjesztést a képviselı-testületnek az esetleges szabad pénzeszközök felhasználására 
vonatkozóan. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Már korábban is említette, hogy a Kenyeres-kertben lévı tó mélységével kapcsolatban van 
problémája. Kéri, hogy a baleset elkerülése érdekében tegyünk valamit annak érdekében, 
hogy a mélysége csökkenjen. 
 
Szeretné ha hatékony és hathatós tervet állítana fel a polgárırség és az önkormányzat, mert a 
fiatalok randalíroznak a községháza elıtt és a Kenyere-kertben. Beszélni kellene a szülıkkel, 
vagy pedig valamilyen intézkedést tenni ez ügyben.  
A rendıri jelenléttel kapcsolatban is lépni kellene, mert jelenleg a faluban nincs rendır, a 
körzeti megbízottat már hónapok óta nem látni. Szeretné, ha a rendır legalább naponta 
egyszer végigmenne a falun. 
Korábban is kérte már, hogy kérjük meg a községközpontban lévı üzletek tulajdonosait,hogy 
tegyenek ki szemetes kukát a boltok elé, mert az ott vásárolt termékekrıl származó papírokat 
szétszórják a gyerekek az utcán.  
Folyamatosan lopják a vizet a Faluház elıtt és az Ady E. utcában Bodor Ilona háza elıtt lévı 
közkutakról,  1 m3 tartályokban viszik el. 
A turisták számára kihelyezett tábláink is nagyon rossz állapotba kerültek, tönkre tették ıket. 
Annak idején beszéltünk róla, hogy a községközpontot térfigyelıvel lássuk el. Véleménye 
szerint ezt meg kellene valamilyen formában oldani. 
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A Gombai Napok programjával kapcsolatban szeretné, ha nem is teljes mélységében, de 
tárgyalna róla a képviselı-testület. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Amikor elkezdıdött a Gombai Napok rendezvény sorozata, várták volna, hogy a falu 
vezetıségébıl valaki elindítja, megnyitja. Amennyiben a polgármester úr nem ért rá, akkor 
vagy az alpolgármesternek, vagy pedig a jegyzı asszonynak kellett volna ezt megtennie. 
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy vasárnap volt Üllın a Gomb Színpad fellépni. Eddig 
a külhonban elıadott darabokkal kapcsolatban rossz volt a tapasztalatuk, de most kellemes 
meglepetés érte İket, jó volt a közönség, nagy sikert arattak. 
 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy köszönje meg Máté Józsefné faluház vezetı és a többi 
segítı munkáját, akik részt vettek a Gombai Napok eseménysorozatának lebonyolításában.  
 
Az iskola átadással kapcsolatban mondja, hogy megkereste egy szülı, aki elmondta, hogy 
abban a hiszemben, hogy nem lesz egyedül, úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja beíratni a 
gyermekét az egyházi fenntartású iskolába. Miután azonban csak az İ gyermeke maradt az 
egyedüli, aki Bényére járna iskolába, ezért szeretné ha gesztust gyakorolnának felé és 
megengednék, hogy mégis az egyházi fenntartási iskolába járjon. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Ez nem fog gondot jelenteni a szülı számára, mert a gyermeke belefér a csoportlétszámba, sıt 
amikor újból megkérdezésre kerültek a szülık, akkor már İ is úgy nyilatkozott, hogy az 
egyházi fenntartású iskolába kívánja beíratni a gyermekét. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A Gombai Napokkal kapcsolatban mondja, hogy egy tévhitet szeretne eloszlatni, mert olyan 
hangok is voltak a faluban, hogy melyik oldal rendezte ezt a rendezvényt. Volt olyan is, aki 
azt mondta, hogy az a baj, hogy vagyunk mi és vagytok ti. Ha ez forog az emberek fejében, 
akkor lehet itt a faluban bármit csinálni, a szívüket, lelküket kitehetik a szervezık, amikor egy 
pár ember így gondolkodik. 
Tisztában vagyunk Máté Józsefné szervezıkészségével, tapasztalatával, de egy ember egyedül 
egy ilyen rendezvényt képtelen megszervezni. Reméli, hogy jövıre a Gombai Napok a 
falunak a rendezvénye lesz és nem azt lehet majd újból hallani, hogy kinek a rendezvénye. A 
maga részérıl ezt szeretné. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Amennyi rálátása volt a rendezvényre, azzal kapcsolatban pozitívak a benyomásai. Tóth 
Sándor képviselı hozzászólására reagálva mondja, hogy vannak más rendezvények is a 
faluban, amelyek már öt éve mőködnek és ezek vonatkozásában is ugyanezek játszódnak le az 
emberek körében. 
 
A hivatal kerítésén a hiányzó léceket pótolni kellene. A községközponti szemeteléssel 
kapcsolatban mondja, hogy meg kellene csináltatni a félig kész szemeteseinket és azokat 
kitenni az üzletek elé.  
 
A Dózsa György utca elején lévı hidat is meg kell csináltatni, mert balesetveszélyes. 
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Az Arany János utca 10 és 12. sz. elıtti ingatlanok elıtt a nyomsáv olyan mértékben meg van 
süllyedve, hogy felakad az autó. Szólni kell, hogy balesetveszélyes. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A Kenyeres-kertben lévı tóval kapcsolatban mondja, hogy meg fogjuk vizsgálni a mélység 
csökkentésének lehetıségét. 
 
A községházán és a Kenyeres-kertben randalírozó fiatalokkal kapcsolatban jelzéssel éltünk a 
polgárırség felé és a közhasznú munkásaink is folyamatosan ellenırzést tartanak a területen. 
 
A rendıri jelenléttel kapcsolatban mondja, hogy sem a körzeti megbízott, sem pedig a 
felettesei nem reagálnak az ebbéli kérésünkre. 
 
A szemetes kukák kihelyezésére az üzletek tulajdonosait nem tudjuk kötelezni, erre nincs 
lehetıségünk. Van a raktárban 15 félig kész szemetesünk, ezt el fogjuk készíttetni és 
kihelyezzük ıket erre a területre. 
 
A vízlopással kapcsolatban igyekezni fogunk a szükséges intézkedést megtenni. 
 
A turista táblák annak idején pályázat útján kerültek elkészítésre, valahogy meg kell óvnunk 
ıket, a felújítást még nem lehet elvégezni. 
 
A községközpont térfigyelésével kapcsolatban fog majd hozni ajánlatokat. 
 
Tegnap volt itt a KÖVÁL Zrt.-tıl Artz Sándor és megnézték az általuk  helyreállítandó 
területeket. Azt is kérte Artz Sándortól, hogy legyen itt a munkálatok végzésekor, mert az 
eddigi tapasztalatok szerint ezek nem megfelelı minıségben történnek. 
 
A Gomba Fesztivállal kapcsolatban mondja, hogy a rendezvénysorozat elején nem tudott itt 
lenni a végén azonban már igen. A maga részérıl jónak értékelte ezt a rendezvénysorozatot, a 
szervezésben azonban akadtak hiányosságok. Reméljük, hogy jövıre már másképpen lesz, ki 
kell osztani a feladatokat, felelısöket megjelölni és nem egy embernek szervezni ezt az 
egészet. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A civil szervezetek közremőködésével indult el ennek az egész programnak a szervezése, de 
ezután mindenki kihátrált és csak egy pár ember maradt a végére. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy köszönje meg azoknak a munkáját, akik a  Gomba 
Fesztivál  szervezésében, lebonyolításában részt vettek. 
 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 3 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 



13 
 

 
 

70/2007. / VI.28./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
 

      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete köszönetét 
      fejezi ki mindazoknak, akik a Gomba Fesztivál rendezvény 
      megszervezésében, lebonyolításában részt vettek. 
 
      Határid ı:  azonnal 
      Felelıs:      polgármester  
 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 20,50 h-kor 
bezárta. 
 
 
 
G o m b a , 2007. július 16. 
 
 
 
      Lehota Vilmos  Maczó Jánosné 
       polgármester                körjegyzı 
  
 
 
 
 
      Tóth Sándor       Dr. Zimonyi Károly 
       jegyzıkönyv hitelesítık 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


