
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. július 19.-én 15 órai 
kezdettel  megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak: Lehota Vilmos    polgármester, 
   Fodor Béla, Lehoczki Zoltán,  
   Dr. Schidt György, Szegedi Csaba, 
   Tóth József, Tóth Sándor,  
   Dr. Zimonyi Károly    képviselık 
 
   Bárányné Billinger Erzsébet   megbízott körjegyzı 
 
 
Bejelentéssel távol: Erdélyi Zsolt képviselı és Tasi Péter alpolgármester. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Bárányné Billinger Erzsébet 
megbízott körjegyzıt, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy 7 képviselı jelen van, így az ülés határozatképes. 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendi pontok elfogadását az ülés anyagául. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 

Napirend 
 
 

Tárgy:            Elıadó: 
 
1.) Jegyzıi állás pályázati felhívásának elfogadása.     Polgármester 
 
2.) Fáy András Általános Iskola Alapító Okiratának visszavonása.   Polgármester 
 
3.) Iskola igazgatói megbízás visszavonása.      Polgármester 
 
4.) Iskolamegszüntetés miatti személyi kérdések rendezése, a külön 
     megállapodás elıkészítése.       Polgármester 
 
5.) OKÉV engedély megkérése az óvoda részére     Polgármester 
 
6.) E g y é b    ügyek. 
     - melegítı konyha funkcióváltása       Polgármester 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek 
Lehoczki Zoltán és Dr. Schidt György képviselıket javasolja. 
   
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodással a jegyzıkönyv hitelesítésére Lehoczki Zoltán és Dr. Schidt György 
képviselıket  e l f o g a d t a. 
 

1.) Jegyzıi állás pályázati felhívásának elfogadása. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A jegyzıi állás pályázati felhívásával kapcsolatos írásos elıterjesztést valamennyi képviselı 
kézhez kapta.  Kéri ezzel kapcsolatban a kérdéseket, véleményeket. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A felhívás azon részénél, ahol a pályázathoz csatolandó iratokról van szó javasol módosítást, 
mégpedig azt, hogy a képesítést tanúsító okiratok fénymásolata után a zárójelbe az kerüljön, 
hogy meghíváskor bemutatása szükséges. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Javítás szükséges a felhívás „ elınyt jelent:”  részének elsı felsorolásánál, mert nem 
közigazgatási, hanem közgazdasági szakmacsoporthoz tartozó képzettség. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A pályázatban 5 év szakmai gyakorlatot írunk elı, a köztisztviselıi tv. alapján két év a 
képesítési szakmai követelményt. Kérdése, hogy szükséges-e az 5 év szakmai gyakorlat, nem 
lenne-e elegendı kevesebb? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
A köztisztviselıi törvény 2 év szakmai gyakorlatot ír elı, a képviselı-testület azonban 
meghatározhat ettıl magasabbat is. Miután azonban a szétválás miatt a gombai jegyzıség 
apparátusában nem sok olyan személy marad itt, aki hosszú gyakorlati idıvel rendelkezik, 
ezért nagy gyakorlattal rendelkezı jegyzı kell hogy irányítsa a hatósági munkát. Ezen 
megfontolásból javasolja az 5 év szakmai gyakorlatot. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A szakmai programban mi kell, hogy szerepeljen? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
A pályázatot benyújtó jegyzınek a szakmai programjában fel kell vázolnia, hogy milyen 
elvárása van az apparátussal szemben, hogy kívánja mőködtetni a hivatalt, a szakterületre 
vonatkozó szakmai elképzeléseket kell, hogy tartalmazzon. 
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Lehoczki Zoltán képviselı: 
Kérdése, hogy kb. hány fı jelentkezıre számíthatunk? Ha lesz 10-15 jelentkezı, akkor 
hogyan fog történni a kiválasztási folyamat, behívunk mindenkit egyenként, vagy 
alkalmazunk  egy elıszőrést és csak néhányat hívunk be? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Augusztus 15.-én tud megjelenni a pályázat a Belügyi Közlönyben, szeptember 15.-e lesz a 
benyújtási határidı, ezt követıen lesz lehetıségünk arra, hogy eldöntsük a pályázatok 
elbírálásának módját. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott jegyzı: 
Van ahol három tagú bizottságot hoznak létre, aki elızetesen meghallgatja a jelentkezıket,  
elbírálja a pályázatokat és aki nem felel meg a pályázati feltételeknek, azt már nem engedi 
tovább. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Szeptemberben mikor lesz testületi ülés? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szeptember 27.-én lesz az ülésünk, tehát lesz még a benyújtási határidı után egy hetünk az 
elıterjesztés kiküldésére. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint a jelentkezıknek is tudnia kellene a pályázat elbírálásának menetérıl, így 
nem elegendı, ha csak a határidı lejárta után döntsük el ezt. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott jegyzı: 
A pályázati felhívásban nem kell közzétenni, hogy hány fordulós. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Rövidnek tartja a 15 napot a pályázatok elbírálására. Kérdése, hogy lehetne-e egy késıbbi 
idıpontot megjelölni az elbírálás határidejeként? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Meg lehet egy késıbbi idıpontot is jelölni, a pályázati kiírásban úgy kell akkor szerepeltetni, 
hogy az elbírálás határideje 2007. október 31. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Eldönthetné most a képviselı-testület, hogy hogyan fog történni a pályázatok elbírálása és 
akkor nem kell ezzel késıbb foglalkozni. 
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
Ha a jegyzı jelölt érdeklıdni fog a lakás biztosítását illetıen, akkor mit fogunk neki mondani, 
hiszen nincs szabad önkormányzati lakásunk? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Jelenleg szolgálati lakása nincs az önkormányzatnak, viszont a lakhatás megoldható a 
községben más módon. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy lehetséges-e az, hogy a pályázat benyújtási határidejét meghosszabbítjuk? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
A Belügyi Közlönyben történı megjelenéstıl számított 30 napon belül a pályázat benyújtása 
kötelezı. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Amennyiben több módosítási javaslat nincs, csak az, hogy a pályázati kiírásban úgy 
szerepeljen, hogy az elbírálás határideje 2007. október 31., illetve hogy amennyiben a 
jelentkezık  száma az 5 fıt meghaladja, abban az esetben a pályázatok elıkészítését 
ideiglenes bizottság fogja végezni, akinek tagjai a pénzügyi bizottság. 
Aki ezen módosításokkal a jegyzıi állásra vonatkozó pályázati kiírást elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2007. / VII.19./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
 
       1./     Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
      nyugdíjazás miatt megüresedı jegyzıi állás betöltésére 
      pályázatot ír ki, a mellékelt pályázati felhívást jóváhagyja. 
 
      Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a 
      Belügyi Közlöny szerkesztıségének juttassa el, gondoskodjon 
      a honlapon és a kábel televízión történı közzétételérıl. 
 
       2./     Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete abban az 
                            esetben, ha a jelentkezık száma az 5 fıt meghaladja, 
      a pályázatok elıkészítésére ideiglenes bizottságot hoz létre, 
      melynek  
    elnökévé     Szegedi Csaba képviselıt, 
    tagjainak     Lehoczki Zoltán és 
             Tóth József      képviselıket 
 
      megválasztja. 
      Az ideiglenes bizottság mandátuma a feladat végrehajtásának 
      idıtartamára szól. 
 
      Határid ı: azonnal, illetve 30. nap. 
      Felelıs:     képviselı-testület 
             polgármester 
             ideiglenes bizottság 
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2.) Fáy András Általános iskola Alapító Okiratának visszavonása. 

 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A Fáy András Általános Iskola Alapító Okiratának visszavonásával kapcsolatos elıterjesztést 
és határozati javaslatot valamennyi képviselı írásban kézhez kapta. 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy jogvesztı hatályú volt az iskolai normatívákról történı 
lemondás, így ezt elküldtük a Magyar Államkincstárhoz, a normatívákról lemondott az 
önkormányzat.  
Az iskola átadással kapcsolatos menetrendünkben a következı döntést az alapító okirat 
visszavonásával kapcsolatban kell meghoznia a képviselı-testületnek.  Kéri ezzel 
kapcsolatban a véleményeket, kérdéseket, javaslatokat. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Miután a legutóbbi ülés óta, amikor az egyházzal kötendı megállapodást tárgyaltuk, több 
információhoz is jutott, ezért szeretné, ha az egyházi fenntartású iskolának nyújtandó 
harmadik 5 %-ról tárgyalna még a képviselı-testület. Miután az oktatási intézmény átadásával 
kapcsolatban a mai ülésre elıterjesztett személyi juttatásokra vonatkozó javaslat szerint 
jelentıs többletkiadása keletkezik az önkormányzatnak, ezért szeretne beszélni újból a 
harmadik 5 % biztosításáról. Az elıterjesztés alapján a 2007 évre várható költség 2.950.000.-
Ft körül várható, 2008 évre pedig az áthúzódó elıreláthatóan 3.500.000.-Ft. Ezen 
számadatokat figyelembe véve javasolja a harmadik 5 % újratárgyalását. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Ezek a számadatok idıközben változtak, mert az elıterjesztést az iskola igazgatója által 
megadott adatok alapján készítette el. Ezt követıen azonban egyeztetett a gazdálkodási 
csoporttal és úgy változtak a számok, hogy 2007 évben 3.272.000.-Ft, 2008 évben pedig 
3.410.000.-Ft terheli az önkormányzatot. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A felmentési idıre járó összegre nem lehet pályázatot benyújtani az önkormányzatnak? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Átszervezésnél, leépítésnél lehet az önkormányzatnak pályázatot benyújtani, negyedévenként 
hirdetnek eredményt. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
Neki is aggályai vannak az egyházzal kötendı megállapodással kapcsolatban, mégpedig az, 
hogy az egyház részérıl meg van határozva, hogy milyen esetben mondhatja fel, az 
önkormányzat részérıl azonban nincsenek meghatározva ezek a lehetıségek. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A megállapodás megtárgyalása nem tartozik a jelenlegi napirendhez, ezért ha úgy gondolják a 
képviselık, hogy újra akarják tárgyalni, akkor tegyék meg erre vonatkozóan a javaslatot, 
illetve kérjék az újratárgyalását. 
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Dr. Schidt György képviselı: 
Kérdése, hogy milyen döntés igényel minısített többségi szavazást? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A jelenleg tárgyalandó alapító okirat visszavonása, valamint a iskola igazgatói megbízás 
visszavonása. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
A megállapodás elfogadására nem vonatkozik a minısített többségi szavazás? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A megállapodás elfogadásához nem kellett a minısített többségi szavazás. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Az az álláspontja, hogy a megállapodást kellett volna a mai napon tárgyalnia a képviselı-
testületnek. A megállapodást a maga részérıl úgy értelmezi, hogy kvázi egy intézmény 
megszüntetés, ami minısített többségi szavazást igényel. 
Az iskolai normatíva le van mondva, a szakértıi vélemény azt mondta ki, hogy az oktatási 
feladatok biztosítottak. Azon gondolkodott az ülés alatt, hogy mi lesz akkor, ha úgy dönt a 
képviselı-testület, hogy nem vonja vissza az iskola alapító okiratát.  
A megállapodás elfogadásával kapcsolatban hozott határozatot a Közép-Magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Osztálya majd felül fogja vizsgálni és 
amennyiben törvénysértést követett el a testület, akkor jelzéssel fog élni. Ez azonban 
hosszabb idı alatt fog megtörténni, addig azonban a gyermekek oktatását biztosítani kell.  
Ha a képviselı-testület többsége támogatja, akkor újra lehet tárgyalni a megállapodást, de 
miután a többség a június 21.-i ülésen elfogadta, így már felterjesztésre került a Pest Megyei 
Közgyőléshez, stb. 
Az a véleménye, hogy támogassa a képviselı-testület ezt a lépést, de ha úgy gondolják, hogy 
tárgyaljuk újra a megállapodást, akkor  a képviselık többsége kérheti ezt is. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
Ha úgy dönt a képviselı-testület, hogy megszünteti az intézményt, akkor ettıl függetlenül 
lehet-e még újratárgyalni a megállapodást? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Az együttmőködési megállapodást bármikor újra lehet tárgyalni. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Most megszüntetjük az iskolát és van egy megállapodásunk az egyházzal, ami alapján 
együttmőködünk. A maga részérıl nem ért egyet a megállapodásban foglaltakkal, annak 
tartalmával, ezért nem tudja az iskola megszüntetésére vonatkozó döntést támogatni. 
Ha újra tárgyalná a képviselı-testület a megállapodást, akkor tudna megfelelıen dönteni. 
Nem érti azt sem, hogy ha az oktatási intézmény alapító okirata még nem került 
visszavonásra, akkor mi alapján került a normatíva visszamondásra. 
Véleménye szerint az intézmény átadásával kapcsolatos döntési sorrendiségek sem voltak 
megfelelıek.   
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Lehota Vilmos polgármester: 
A sorrendiség vonatkozásában nem tudja, hogy milyen probléma merülhet fel, mert İ még 
erre vonatkozóan semmiféle visszajelzést nem kapott. Elindult egy folyamat 2007. március 8.-
án, amit megállíthattunk volna, ha így döntünk, de nem döntött így a testület. 
Azok a döntések, amelyek eddig minısített többségi szavazást igényeltek, megkapták és ez a 
mai döntés is minısített többségi szavazást igényel, de ez is csak következtetés szintjén. 
Amennyiben a megállapodásban foglaltakkal nem ért egyet a képviselık többsége, akkor 
kezdeményezheti az újratárgyalását. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Olyan kényelmetlen helyzet állhat elı, hogy a megállapodásban foglaltakat nem helyeslı 
képviselı úgy szavaz, hogy nem szünteti meg az iskolát, ebben az esetben viszont az 
önkormányzat patthelyzetbe kerül. Ezért lett volna szükség a többségi szavazásra a 
megállapodás elfogadásakor. Véleménye szerint az is fajsúlyos kérdés, ha a megállapodás 
nem alapszik közmegegyezésen. Nincs más eszköze a képviselıknek csak az, hogy vagy 
tartózkodnak a szavazástól, vagy pedig nemmel szavaznak. Nem érti, hogy ezt miért kell 
bevállalni.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A közmegegyezésnek mást is lehet tekinteni, például azt, hogy a 287 gyerekbıl csak 2 
gyermeket nem íratnak be az egyházi iskolába. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A június 21.-i ülésen hosszasan tárgyalta a képviselı-testület a megállapodást. Azt viszont 
nem akarja, hogy úgy menjen ki a faluba, hogy nem szavazta meg az iskola átadását. 
Az a véleménye, azt szeretné elérni, hogy tegyük úgy tisztába a dolgot, hogy mindenki jó 
szájízzel menjen el innen a mai napon. Az iskolából elmegy az a négy pedagógus, aki a 
legnagyobb tapasztalattal rendelkezik. Véleménye szerint ennek a 285 gyermek szüleinek az 
akaratát befolyásolja majd, hogy elmennek a jó pedagógusok. A gondot az jelenti, hogy ezek 
a dolgok mindig késıbb kerülnek napvilágra. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl tud dönteni ebben a kérdésben, mert a kettıt külön lehet választani, a 
megállapodást újra lehet tárgyalni. Amennyiben nem szüntetjük meg az iskolát, akkor nem 
tudja, hogy hogyan lehet tovább menni.  
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
A június 21.-i ülésen valamennyi képviselınek jelen kellett volna lennie a téma fontosságára 
való tekintettel és akkor most nem merülnének fel a megállapodással kapcsolatban ilyen 
vélemények. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Felhívja ismét a képviselık figyelmét, hogy ez a téma nem tartozik a napirendhez, a 
megállapodás újratárgyalását nem kezdeményezte a testület, jelenleg az alapító okirat 
megszüntetését kell hogy megtárgyaljuk. 
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Fodor Béla képviselı: 
Voltak olyan vélemények, hogy ez a döntés a megállapodás következménye, ezért nem tud a 
képviselık egy része megfelelıen dönteni. Úgy érzi, hogy kötelezı valahová szavaznia, ha 
nem akar kárt okozni a falunak. Jó lett volna, ha minden képviselı jelen van a június 21.-i 
ülésen, mert akkor ez most nem következik be. A maga részérıl fél ettıl a szavazástól, mert 
mi lesz, ha nem megy át. Az lenne a legjobb, ha megállapodás aggályos pontjait át tudnánk 
tárgyalni és ezt követıen döntene csak a testület az iskola megszüntetésérıl. 
 
Tóth József képviselı: 
Bizonytalan, mert hogy minek mi a következménye, az nem kiszámítható. Másfél hónap 
múlva viszont mőködtetni kell az iskolát. A jegyzı asszonynak is az a véleménye, hogy a 
megállapodást minısített többségi szavazással kellett volna elfogadni. Ezt a döntést a Közép-
Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Osztálya majd felül fogja 
bírálni, viszont ha nem volt törvénysértı a döntés, akkor érvényes a megállapodás. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Ha most azt feltételezzük, hogy megszületik az iskola megszüntetésére vonatkozó döntés, és a 
közigazgatási hivatal két-három hónap múlva jelzéssel fog élni a megállapodás elfogadásával 
kapcsolatos döntésre, akkor a képviselı-testület azt felül fogja vizsgálni. Ha viszont a 
felülvizsgálat során sem tudja a képviselı-testület a megfelelı határozatot produkálni, attól az 
iskola még mőködni fog. A megállapodás a Polgári Törvénykönyvön alapul, így a 
megállapodást nem fogják automatikusan semmissé tenni.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Javaslatot tesz, melyet kér a polgármester úrtól feltenni szavazásra. A javaslata az, hogy 
tárgyalja újból a képviselı-testület a megállapodást egy olyan ülésen, amikor teljes 
létszámmal itt vannak a képviselık. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Javasolja, hogy tárgyaljuk újra, szülessen egy új megállapodás, és csak ezt követıen döntsön 
a képviselı-testület az iskola megszüntetésérıl, mert nem látja biztosítottnak, hogy az iskola 
megszüntetését követı döntés után érdemben tudnánk dönteni a megállapodás módosításáról.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az oktatási intézmény szeptemberben csak akkor tud újra indulni, ha megszüntessük az 
alapító okiratot. A javaslata az, hogy szavazzon a képviselı-testület a megszüntetésrıl és a 
megállapodást pedig majd tárgyaljuk meg újra.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A megállapodás újratárgyalásának legyen kitétele az is, hogy csak teljes létszámmal tárgyalja 
meg a testület? 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A maga részérıl ezt kéri.  
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Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozatot. A határozat elsı részében a képviselı-testület 2007. 
augusztus 31.-i hatállyal visszavonja a Fáy András Általános Iskola 21/2004. ( III.31.) 
számmal jóváhagyott és kiadott Alapító Okiratát.  
A második részben megbízza a polgármestert, hogy a MÁK felé a törzskönyvi 
nyilvántartásból való törlésrıl intézkedjen. 
A harmadik részben pedig dönt a képviselı-testület arról, hogy a 2007. június 21.-én tárgyalt 
megállapodás kerüljön újra napirendre tőzésre legkésıbb 2007. október 31.-ig, melyet a  
testület teljes létszámmal tárgyaljon meg. 
Aki ezzel a határozattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel, 3 tartózkodással szavazott, így a határozati javaslatot nem támogatta. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Tekintettel arra, hogy a határozati javaslatot a képviselı-testület elvetette, egyenlı szavazati 
arány alakult ki, ezért szünetet rendel el. A szünet ideje alatt, informális ülés keretén belül 
tárgyalja át újból a testület a határozat meghozatalával kapcsolatos aggályokat. 
 

 /s z ü n e t / 
 
 

Lehota Vilmos polgármester: 
A hosszú szünet után az ülést újból megnyitja. A képviselık az informális ülés keretében 
újból áttárgyalták a Fáy András Általános Iskola Alapító Okiratának megszüntetésével, illetve 
a megállapodással kapcsolatos aggályaikat és megfogalmazódott a határozati javaslat 
kiegészítése is.  
Felteszi tehát újból szavazásra. Aki egyetért a Fáy András Általános Iskola Alapító 
Okiratának megszüntetésére vonatkozó határozati javaslattal úgy, hogy az elsı és második 
pontja változatlanul marad, harmadik pontként pedig belekerül, hogy a Gombai Református 
Egyházközséggel megkötött, 2007. június 21.-én elfogadott megállapodás V. fejezetének 4. 
pontját az önkormányzat a fenntartói átadás költségeinek nagyságrendje (10,5 MFt) miatt csak 
2009. szeptember 1. napjával tudja hatályba léptetni, és kezdeményezi a megállapodás 
módosítását az önkormányzati garanciák miatt, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2007. /VII.19./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
  
   1./ Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Fáy András 
       Általános Iskola 21/2004. ( III. 31.) számmal jóváhagyott és kiadott 
       Alapító Okiratát 2007. augusztus 31.-i hatállyal visszavonja és a 
       mellékelt megszüntetı okiratot jóváhagyja. 
 



 
10 
 
 

  2./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza 
       a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi 
       nyilvántartásból való törlésrıl intézkedjen. 
 
  3./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gombai 
       Református Egyházközséggel megkötött, 2007. június 21.-én  
       elfogadott megállapodás V. fejezetének 4. pontját 2009. szeptember 

1. napjával tudja hatályba léptetni a fenntartói átadás költségeinek 
     nagyságrendje ( 10,5 MFt) miatt, valamint kezdeményezi a megállapodás 
     módosítását az önkormányzati garanciák tekintetében is.  

  
        Határid ı:   értelemszerően 
       Felelıs:       képviselı-testület 
                polgármester 
 
  

3.) Iskola igazgatói megbízás visszavonása. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az iskola igazgató megbízására vonatkozó elıterjesztést és határozati javaslatot valamennyi 
képviselı elızetesen írásban kézhez kapta.  
Tasi Kálmán iskolaigazgató nem kérte az igazgatói megbízása visszavonásáról szóló döntés 
zárt ülésen történı meghozatalát, nem emelt kifogást a nyilvános ülésen történı 
megtárgyalásával kapcsolatban. 
Amennyiben sem kérdés, sem pedig hozzászólás nincs a napirendi ponttal kapcsolatban, úgy 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, 
az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2007. / VII. 19./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
     Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fáy  
     András Általános iskola jogutóddal történı megszőnése miatt 
     Tasi Kálmán igazgatói megbízását 2007. augusztus 31.-i  
     hatállyal visszavonja, a magasabb vezetıi pótlék fizetését ezen 
     idıponttal megszünteti.  
 
     Közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt. 25/A. §-a alapján megszünteti 
     2007. augusztus 31.-i hatállyal, tekintettel arra, hogy az átvevı 
     munkáltatónál történı továbbfoglalkoztatásához hozzájárult. 
 
     Több évtizedes kiemelkedı munkáját ezúton is megköszöni. 
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       Megbízza a polgármestert, hogy a jogviszony megszüntetésével 
       Kapcsolatos okmányok elkészíttetésérıl gondoskodjon. 
 
        Határidı:  értelemszerően, ill. 15 nap 
        Felelıs:     képviselı-testület 
    polgármester 
 
 

4.) Iskolamegszüntetés miatti személyi kérdések rendezése, a külön megállapodás 
elıkészítése. 

 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a jubileumi jutalmak tekintetében is végeztünk 
számításokat, a 15 évre összesen 6,3 MFt + járulékai terhelik az önkormányzatot, ez 
átlagban évente 400.000.-Ft + járulékai terhet jelentenek a jelen értéken számolva. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
Kérdése, hogy jogutóddal szőnik meg az iskola? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazotti jogviszony megszőnik, de a 
munkaviszonyuk folyamatos lesz.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki a közalkalmazotti jogviszonyok rendezésével kapcsolatos 
határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2007. / VII. 19./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
        Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fáy 
        András Általános Iskola jogutóddal történı megszőnése miatti 
        közalkalmazotti jogviszonyok rendezéséhez szükséges fedezetet 
        a 2007-2008-as költségvetési évben biztosítja. 
 
        Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022-ig kötendı külön 
        megállapodást – a kidolgozott jubileumi jutalmak figyelembe- 
        vételével készítesse elı, illetve a 2008-as költségvetési  
        koncepciójánál a kötelezettségeket vegye figyelembe. 
 
        Határidı:   értelemszerően 
        Felelıs:      képviselı-testület 
                Polgármester 
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5.) OKÉV engedély megkérése az óvoda részére. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az OKÉV engedély megkérésével kapcsolatos írásos elıterjesztést, valamint a határozati 
javaslatot valamennyi képviselı kézhez kapta. 
 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

75/2007. / VII.19./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a  
      2007/2008-as nevelési évre a Gólyafészek Óvodába 
      beíratott magas gyermeklétszám alapján az Országos Közoktatási, 
      Értékelési és Vizsgaközpont felé fordul kérelemmel a maximális 
      csoportlétszám átlépésének engedélyezése érdekében. 
      Az óvoda mind az 5 csoportjára kéri a Közoktatási tv. 3. számú 
      mellékletében meghatározott maximális létszám 20 %-al való 
      túllépésének engedélyezését. 
 
      Megbízza a polgármestert, hogy a kérelmet a szükséges  
      mellékletekkel együtt 15 napon belül nyújtsa be. 
 
      Határidı: értelemszerően 
                            Felelıs:  képviselı-testület 
          polgármester 
 
 

6.) E g y é b  ügyek. 
- melegítı konyha funkció váltása. 

 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A júniusi döntés értelmében elkészült a melegítı konyha funkcióváltásával kapcsolatban a 
tervdokumentáció, és az építésügyi hatósági engedély kiadását is megkértük Pilis Város 
Polgármesteri Hivatala jegyzıjétıl. Valamennyi szakhatósággal megtörtént az egyeztetés, így 
az engedély kiadása nem vesz hosszú idıt igénybe. A tervezési díjjal együtt  1.500.000.-Ft 
alatt tudunk maradni.  
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A tervezés költségérıl megkaptuk a 380.000.-Ft + áfa számlát. A terv úgy készült el, hogy az 
épület kontúrjain kívül csak a kukamosó fog elkészülni.  
A fızéshez szükséges eszközeink is megvannak, csak fızıüstöt kell beépítenünk. Nagy 
valószínőséggel a szárazanyag tároló is megvalósulhat.  
Abban az esetben, ha ez a terv megvalósul, értékesebb lesz az épületünk, magasabb összegért 
lehet értékesíteni.  
A Farkasdi Csárda vezetıjének megköszönte az eddigi közremőködést és kérte, hogy a náluk 
lévı eszközök vonatkozásában nyilatkozzon, hogy meg kívánja-e vásárolni, vagy pedig 
visszaadja az önkormányzat részére. Július 30.-ig kell nyilatkoznia erre vonatkozóan.  
A lényeg az, hogy egy 2004 évben létrehozott melegítı konyhát, az akkori bekerülési költség 
összegének töredékébıl fızıkonyhává tudunk átalakítani és értékesíteni magasabb áron, ha 
valaki lát esélyt arra, hogy mőködtesse. Ez a falu érdekét szolgálja, mert étteremként is 
mőködtetheti és egyben a közétkeztetést is biztosíthatja. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Mennyi a teljes költsége ? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Összességében 2,3 MFt a tervezési költségbecslés, de ebbe minden költség benne van, saját 
kivitelezéssel és a tervezéssel együtt 1,5 MFt alatt át lehet alakítani fızıkonyhává. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az étkezı tér mérete elegendı lesz-e ha ala carte étkeztetés is lesz? 
Kérdése továbbá, hogy ki lesz ennek a felelıse, ki fogja ellenırizni? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az ala carte étkeztetéshez bıvítést kell majd végrehajtani.  
Az önkormányzati mőködtetés vonatkozásában azonban a fıszakácsi állást meg kell hirdetni. 
Nagy valószínőséggel lesz kapacitás esés a jelenlegi szolgáltatónál, így lehetséges hogy 
eljönne onnan egy Gombán lakó személy. Elgondolása szerint azonban nem kell túl sokáig 
mőködtetnie az önkormányzatnak a fızıkonyhát, mert megvásárlásra kerül. 
Az épületben azonban nincs iroda helyiség, ezért az önkormányzatnál kell majd helyet 
biztosítani az adminisztratív munkát végzı dolgozónak. A rendeléseket a szakács és a 
konyhavezetı el tudná végezni, szeretné javasolni azonban hogy a gazdálkodás felügyelje ezt 
az egészet. Véleménye szerint 3 fıvel meg lehet oldani az üzemeltetést és a gazdálkodási 
csoport pedig felügyelné. 
A Gólyafészek Óvoda augusztus 6.-án indul a szünet után, a nyári idıszakban 25-30 
gyermeklétszámra lehet számítani. Ha augusztus 6.-ig nem tudjuk a fızést beindítani, akkor 
az óvoda melegítı konyhájára máshonnan kell biztosítanunk az ételt. Az elmúlt héten mőködı 
napközis táborba 23 gyermeknek kellett meleg ételt biztosítanunk, melyet a Tanya Csárdától 
rendeltünk meg. A gyermekek nagyon meg voltak elégedve az ebéd minıségével és 
mennyiségével.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
A javaslat tehát az, hogy ha kísérleti jelleggel is, de kerüljön beindításra a fızés és ezt 
követıen majd meglátjuk, hogy érdemes-e mőködtetni. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
A 2007 évi költségvetésünkben összességében – fejlesztés, konyhai létszám, Tanya Csárdától 
szállított étel – mennyi összeget kellene erre biztosítani? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Jelenleg amit tudunk az a  tervköltség összege, mely 380.000.-Ft + Áfa, ezen kívül 1,5 MFt 
bıvítési költség. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl támogatja a fızıkonyha kialakítását, de tudni kellene azt is, hogy mennyi a 
különbség a Tanya Csárda részére kifizetett összeg és a helyben történı fızés megoldásánál 
felmerült összeg között. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Úgy gondolja, hogy a jelenlegi térítési díj és bekerülési költség alá tudunk menni a helyben 
történı megoldással.  
 
Tóth József képviselı: 
Az árat és a minıséget is össze kell hasonlítani. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javasolja, hogy 1,5 MFt-ban határozzuk meg a fejlesztés határát. 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért azzal, hogy 1,5 MFt-ban határozzuk meg a fejlesztés 
költségét és egy státusz létesítését hirdessük meg legkésıbb szeptember 1-i kezdéssel, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2007. / VII.19./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
                Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gomba, 

    Szemık Balázs tér 2.sz. alatt lévı melegítı-konyha fızıkonyhává 
      történı átalakítását határozza el.  
      A fejlesztés költségének összeghatárát 1.500.000.-Ft-ban állapítja 
      meg. 
     A konyha mőködéséhez  1 fı szakácsi státuszt létesít. 

Megbízza a polgármestert, hogy az álláshely honlapon és  kábel  
      televízión történı közzétételérıl gondoskodjon.  
     
                A fızıkonyha üzembe helyezésének határidejét 2007. szeptember 1. 
                           napjában állapítja meg. 
 
      Határidı: azonnal, illetve folyamatos 2007.szeptember 1-ig. 
      Felelıs:    képviselı-testület 
            polgármester 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Már az elızıekben is szó volt arról, hogy nincs biztosíték arra, hogy a Gólyafészek Óvoda 
nyári szünet utáni kezdési idıpontjára, 2007. augusztus 6.-ra el tud készülni a fızıkonyha. 
Ezért is kérte a testületet, hogy a befejezés határidejét 2007. szeptember 1. napjában állapítsa 
meg. Miután azonban az óvodás gyermekeknek biztosítani kell az étkeztetést, ezért javasolja, 
hogy amennyiben augusztus 6.-ig nem készül el a fızıkonyha, akkor a monorierdei Tanya 
Csárdából biztosítsuk az étkeztetést mindaddig, amíg a saját konyhánk el nem készül. 
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselı-testület döntését. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

77/2007. / VII.19./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
     Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
     határozott, hogy amennyiben 2007. augusztus 6.-ig nem készül 
     el a fızıkonyha, akkor az üzembe helyezés idıpontjáig az óvodás 
     gyermekek étkeztetését a monorierdei Tanya Csárdából biztosítja. 
 
     Határidı:  értelemszerően 
     Felelıs:    képviselı-testület 
           polgármester 
 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
A héten történt egy incidens a Bartók Béla utcai játszótérnél, amikor a labdát a gyerekek 
berúgták egy ingatlanra. Nagyon elmérgesedett a helyzet, így szükséges lenne ide egy hálót 
felszerelni annak érdekében, hogy az ilyen helyzetek elkerülhetıek legyenek. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Annyi anyagköltséget még biztosítani tudunk, hogy ez megoldásra kerüljön, a közhasznú 
munkások pedig elvégzik a feladatot.  
       
Tóth Sándor képviselı: 
Már jelezte egy korábbi ülésen, hogy a Kölcsey utcából egy lakó a patakba vezeti a 
szennyvizet. Javasolja, hogy Szegedi Csaba képviselıt - aki a Kölcsey utcában lakik - bízzuk 
meg ennek felderítésével. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Vállalja ezt a feladatot és jelzéssel fog élni a felderítést követıen. 
 
 



16 
 
 
Szeretné felajánlani az ez évi hét havi képviselıi költségtérítésének azon összegét, amely az 
internet elıfizetésbıl megmarad, valamint az ez évi bizottsági elnöki tisztelet díjának összegét 
60 %-ban a Gombai Dalárda, 40 %-ban pedig Gombai Polgári Kör részére. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

78/2007. / VII.19./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
 

    Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  a  
                         Gombai Dalárda Egyesület részére 39.150.-Ft összegő, a 
    Gombai Polgári Kör Egyesület részére 26.100.-Ft összegő  
     támogatást nyújt. 
 
    Határidı:   azonnal 
    Felelıs:     képviselı-testület 
           polgármester 
           körjegyzı 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, az ülést 20,10 h-kor bezárta. 
 
 
 
G o m b a , 2007. július 30. 
 
 
 
 
              
 
 
   Lehota Vilmos                Bárányné Billinger Erzsébet  
               polgármester          megbízott  körjegyzı 
 
 
 
 
 
 
       Lehoczki Zoltán        Dr. Schidt György 
                jegyzıkönyv hitelesítık  
  



 
 


