
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. augusztus 30.-án 15 
órai kezdettel megtartott   n y i l v á n o s    ülésérıl. 
 
 
 
Jelen vannak:  Lehota Vilmos   polgármester 
    Tasi Péter    alpolgármester 
    Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
    Lehoczki Zoltán, Dr. Schidt György, 
    Szegedi Csaba, Tóth József, 
    Tóth Sándor, Dr.Zimonyi Károly képviselık 
 
    Bárányné Billinger Erzsébet  megbízott körjegyzı 
 
 
Egyes napirendi pontok tárgyalásánál jelen vannak: 
 
    Dr. Schmidt Géza   pénzügyi szakértı 
    Bakosné Kiss Erzsébet  gazdálkodási csoportvezetı 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Bárányné Billinger Erzsébet 
megbízott körjegyzıt, Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, valamint Bakosné Kiss Erzsébet 
gazdálkodási csoportvezetıt, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés határozatképes. 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendi pontok elfogadását az ülés anyagául. 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának 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./ Gomba Község Önkormányzata 2007. I. félévi költségvetési  Polgármester 
     beszámolójának megtárgyalása.      mb.Körjegyzı 
 
2./ Faluház Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megtárgyalása mb. Körjegyzı 
 
3./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések, Polgármester 
     felvetések.         Alpolgármester 
          Bizottsági elnökök, 
          Képviselık 
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4./ E g y é b   ügyek. 
 
     a./ Leader csoporthoz csatlakozás       Polgármester 
 
     b./ Tájékoztató a fızıkonyha kialakításáról     Polgármester 
 
     c./ Hulladékgazdálkodási rendszer mőködtetésével kapcsolatos döntés  Polgármester 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Tóth 
József képviselıt és Tasi Péter alpolgármestert javasolja. 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül jegyzıkönyv hitelesítıknek Tóth József képviselıt és Tasi Péter 
alpolgármestert elfogadta. 
 
 
 
1./ Gomba Község Önkormányzata 2007. I. félévi költségvetési beszámolójának  
     megtárgyalása. 
 

 
Lehota Vilmos polgármester: 
Valamennyi képviselı elızetesen írásban kézhez kapta a 2007.  I. félévi költségvetési 
beszámolót.  A beszámolót a pénzügyi szakértı megvizsgálta, és a Pénzügyi és Ellenırzı 
Bizottság is megtárgyalta. 
Felkéri Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, hogy mondja el véleményét a 2007. I. félévi 
költségvetési beszámolóval kapcsolatban. 
 
Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
Köszönti a megjelenteket. Egyetlen dologra szeretné felhívni a képviselık figyelmét, 
mégpedig a gépjármőadóra. A gépjármőadó tervezése problémás volt, mert változott a 
jogszabály és a tervezéskor még megfelelı adat nem állt rendelkezésre, csak késıbb jöttek 
meg a pontos adatok.  Óvatosság jellemezte a gépjármőadó tervezését, ezért jelentısebb 
többletbevétellel lehet számolni. Ez azonban nem a hivatal hiányossága miatt fog így történni, 
hanem amiatt, hogy késedelmesen álltak rendelkezésre az adatok. 
 
Szegedi Csaba képviselı, a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzı Bizottság 2007. augusztus 28.-án megtárgyalta a 2007. I. félévi 
költségvetési beszámolót. A bizottsági ülésen a kérdéseikre megfelelı választ kaptak. A 
bizottság az önkormányzat pénzügyi helyzetére vonatkozóan is kapott tájékoztatást. A 
bizottság kérése az, hogy amennyiben lehetıség nyílik olyan fejlesztésre, amelyhez önerıt 
kell biztosítani, az minél elıbb ismerje meg a képviselı-testület.  
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Amennyiben nincs ilyen pályázati lehetıség, de van olyan megfogható – a ciklusprogramban 
szereplı – cél, beruházás, amit önerıbıl meg tud oldani az önkormányzat, akkor azt is ismerje 
meg idıben a testület, annak érdekében, hogy a hitelt biztosítani tudjuk.  
Ha viszont egyikre sincs lehetıség, akkor minden hitel tartozásunkat fizessünk ki mielıbb. 
A pénzügyi bizottság a 2007. I. félévi beszámolót elfogadásra javasolja a képviselı-
testületnek. 
 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Az adókövetelések vonatkozásában 39 %-os a teljesítés. Korábban hozott a képviselı-testület 
egy olyan határozatot, hogy ha valakinek egy évnél hosszabb idejő adótartozása van, akkor 
kerüljön az összeg ráterhelésre az ingatlanára. Kérdése, hogy történt-e már ilyen terhelés ? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Úgy döntött a képviselı-testület, hogy erre a zárszámadás megtárgyalásakor fog visszatérni, 
akkor kér adatokat erre vonatkozóan. 
 
Fodor Béla képviselı: 
A 4. sz. mellékletnél az átmeneti segélyek vonatkozásában a százalék rosszul van kiszámolva. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a 2007. évi 
költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban, úgy javasolja azt 
elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

79/2007. / VIII.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzatának  Képviselı-testülete  
      megtárgyalta a 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl 
      szóló beszámolót és a mellékletekkel együtt elfogadja, külön 
      kiemelve a Gombai Körjegyzıség 2007. I. félévi teljesítést, 
      25.749.000.-Ft kiadási és 27.363.000.-Ft bevételi teljesítéssel.   
                  
                           Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges elıirányzat  
      módosításokat a III. negyedév során készíttesse elı. 
 
      Határid ı:  azonnal, ill. értelemszerően 
      Felelıs:      képviselı-testület 
    polgármester 
 
 
2./ Faluház Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megtárgyalása. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Valamennyi képviselı még a 2007. június 28.-i ülés anyagával kézhez kapta a Faluház 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatára vonatkozó tervezetet. 
Kéri ezzel kapcsolatban a kérdéseket, véleményeket, javaslatokat. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az 5. oldalon a mővelıdésszervezınél szerepel, hogy a jóváhagyott éves munkaterv és a 
költségvetés alapján szervezi az intézmény programjait. Véleménye szerint ide be kellene írni, 
hogy az éves munkatervet a tárgyévet megelızıen december 31-ig köteles az 
önkormányzathoz a mővelıdésszervezı benyújtani. 
Kérdése, hogy a munkaköri leírás az SZMSZ mellékletét képezi? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Ha a képviselı-testület elfogadja a Faluház Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, akkor a 
munkaköri leírást ki kell adni az intézmény vezetıje részére. Ez nem kell, hogy a szervezeti és 
mőködési szabályzat mellékeltét képezze. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az szerepel az SZMSZ-ben, hogy az intézmény részjogkörő szervezeti egység. Azt javasolja, 
hogy a képviselı-testület az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor ennek a szervnek 
a költségvetését is fogadja el. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Az önkormányzat költségvetésén belül szerepel az intézmény költségvetése is szakfeladként, 
így a képviselı-testület a költségvetését jóváhagyja. Az intézmény vezetıjének csak 
kezdeményezési joga van, döntési joga nincs. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy az intézmény vezetıjének milyen leltárt kell készítenie? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
A könyvtári állományról a jogszabályban meghatározott leltárt kell elkészítenie, más 
vonatkozásban viszont a leltározási szabályzatnak megfelelıen kell eljárnia. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az alapfeladatai között szerepel, hogy színjátszó csoportot mőködtet. Kérdése, hogy ez miért 
tartozik az alapfeladatai közé? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Ha a képviselı-testület elıírja ezt, akkor a alapfeladatai közé kell hogy tartozzon. Ha viszont 
úgy dönt, hogy erre nincs pénz, akkor kikerül az alapfeladatai közül. A testület elé terjesztett 
szervezeti és mőködési szabályzatban az szerepel, amit most a valós életben végez a 
mővelıdésszervezı. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A 4. pontban szerepelnek a mővelıdésszervezı feladatai. Az utolsó mondat úgy hangzik, 
hogy „ kapcsolatot tart a civil szervezetekkel és segíti munkájukat”. 
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Szerinte ezt úgy kellene megfogalmazni, hogy koordinálja és összefogja a civil szervezetek 
munkáját, a településen az 50 fıt meghaladó rendezvényeken személyesen is részt vesz, vagy 
gondoskodik a helyettese jelenlétérıl. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
A mővelıdésszervezı a faluház által rendezett rendezvényeken részt vesz, arra azonban, hogy 
más szervezetek által rendezett rendezvényeken is részt vegyen, nem lehet kötelezni.  
Ha jól végzi a mővelıdésszervezı a dolgát, akkor el fog menni más rendezvényekre is és 
megnézi, tapasztalatokat győjt, de ezt részére nem tudjuk kötelezıvé tenni. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
A faluház rendezvényein ott van az intézmény vezetıje, azt viszont nem tehetjük részére 
kötelezıvé, hogy egyéb más rendezvényeken is részt vegyen. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javasolja, hogy úgy kerüljön megfogalmazásra; kapcsolatot tart a civil szervezetekkel, a helyi 
rendezvények szervezıivel, segíti, koordinálja munkájukat lehetıség szerint a személyes 
részvételével. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl a beszámoltatását is idıponthoz kötné, mégpedig úgy, hogy a költségvetés 
tárgyalásakor. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
A testület ne szabjon magának korlátokat, az éves munkaterv összeállításakor döntse el, hogy 
az adott évben mikor kívánja beszámoltatni a mővelıdésszervezıt a munkájáról. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A kulcshasználattal kapcsolatban kérdezi, hogy a kulcsokat csak átvételi elismervény alapján 
adhatja át, kell-e ez a forma, vagy elegendı lenne egy füzet is ? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Az intézmény vezetıje a kulcsokat csak indokolt esetben adhatja át, amelyrıl nyilvántartást 
köteles vezetni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Szeretné azt is javasolni, hogy a mővelıdésszervezı havonta, heti bontásban számoljon be a 
képviselı-testületnek a munkájáról. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
A IV. pontba javasolja betenni, hogy a mővelıdésszervezı havi rendszerességgel, heti 
bontásban  rövid összefoglalót ad a munkájáról a képviselı-testületnek. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
A 2. oldalon úgy szerepel, hogy a Faluház és Könyvtár. Máshol azonban nem szerepel benne 
a könyvtár, csak ezen az oldalon az intézmény megnevezésénél. Kérdése, hogy akkor is így 
kell, hogy szerepeljen? Nem lehet innen kivenni a könyvtárt és csak a faluház maradna ? 
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Lehota Vilmos polgármester: 
A rendeletünkben úgy szerepel, hogy az intézmény megnevezése Faluház és Könyvtár. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Visszavonja az indítványt. A következı ülésre egy átdolgozott tervezetet fog a képviselı-
testület elé terjeszteni. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A mai ülésen tehát nem dönt a képviselı-testület a Faluház Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatával kapcsolatban. Átdolgozás után a jegyzı asszony a következı ülésre a 
képviselı-testület elé fogja újból terjeszteni. 
 
3./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések, felvetések. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az elızı ülés óta eltelt idıszakra vonatkozó polgármesteri beszámolót elızetesen írásban 
megkapták a képviselık, illetve a mai napon az ülés elıtt az utolsó hét történéseirıl szóló 
beszámolót. Kéri ezzel kapcsolatban a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Tóth József képviselı: 
A patkányirtással kapcsolatban lenne megjegyzése. Nem lehet tisztán látni, hogy ki milyen 
mennyiségő patkánymérget kapott, miért fizettük ki a 350.000.-Ft-ot. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Nem a mennyiségen volt a hangsúly, hanem azon, hogy az egész községben egyszerre 
történjen meg a patkányirtás. A vállalkozó a munka elvégzésére 2007. október 31-ig garanciát 
vállalt. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ezt a munkát az azt megelızı testületi ülésen döntötte el a képviselı-testület, amikor İ nem 
volt jelen? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Nem született döntés a képviselı-testület részérıl a patkányirtás elvégzésére. Azért 
végeztettük el, mert több bejelentés érkezett a lakosság részérıl a patkányok elszaporodására 
vonatkozóan. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A lakossági felhívást már az irtás megelızıen meg lehetett volna tenni. Az İ utcájukban 
például most van csúcson a patkányinvázió. 
A 27. hét történései között szerepel, hogy Szemık András ingatlanán kivizsgálásra került a 
szennyvíz beszivárgási gyanú. 
Kéri, hogy az Ady Endre utcában lévı megsüllyedés miatt az ottani pincerendszer is kerüljön 
kivizsgálásra.  
A falubejárás elıtt a közterület fenntartók részére elıírt feladatok listáját megkaphatják-e a 
képviselık? 
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Az Arany János utcában lévı szennyvízépítés során keletkezett megsüllyedést is ki kellene 
javíttatni. A községben lévı fıközlekedési utak meghibásodásával kapcsolatban ki kellene 
hívni a PEMÁK Kht-t és megmutatni nekik a hibákat. 
Szerepel a polgármesteri beszámolóban, hogy a melegítı-konyha kialakításakor a kivitelezı 
kispórolta a háromfázisú mérı kialakítását. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A benyújtott árajánlatban ott szerepel a 3 x 25A áramra történı növelés, de ennek kivitelezése 
nem történt meg. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Az augusztus 20.-i ünnepséggel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy többen is felvetették a 
lakosság körébıl, hogy az önkormányzat által megrendezett állami ünnepségeket semleges 
területen kellene megtartani, nem pedig a templomban. Ezzel kapcsolatban felkeresték a 
faluból vallásos, illetve nem vallásos emberek is és csodálkoztak, hogy egy állami ünnepséget 
miért a templomban kell megünnepelni. Véleménye szerint erre oda kell a jövıben figyelni, 
mert az ilyen fajta szervezés megosztja a lakosságot. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Nem ez az elsı év, hogy a templomban került megrendezésre az augusztus 20.-i ünnepség. 
Annak idején azért döntött úgy a testület, hogy a templomban kerüljön megrendezésre, mert a 
hıség miatt csak kevesen jöttek el arra az ünnepségre, amely az emlékmőnél került 
megtartásra. Az augusztus 20.-i ünnepséget ökumenikus istentisztelettel szoktuk kezdeni, de 
ebben az évben a katolikus lelkész nyugdíjba vonulása miatti változás miatt ez nem jöhetett 
létre. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ebben az évben nem tárgyalta a képviselı-testület a kulturális, községi rendezvényeket, ez a 
napirend a munkatervbe nem került beiktatásra. A jövıben ezt elıre meg kell beszélni és el 
kell dönteni, hogy a községi ünnepségek hol kerüljenek megtartásra. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A konyhával kapcsolatban mondja, hogy az a javaslata a képviselı-testület felé, hogy az év 
elején elfogadott térítési díj összegeken ne módosítsunk, majd a III. negyedévi költségvetési 
tájékoztató tárgyalásakor térjünk erre vissza. 
A fızıkonyha kialakítására meghatározott összeghatárral kapcsolatban mondja, hogy amint 
azt a polgármesteri beszámolójában is írta, a háromfázisú áram kiépítése miatt túllépjük az 
összeget, mely elıreláthatóan 300-350.000.-Ft-os költséget jelent. 
Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Az étkezési normatívákat ki fogja megkapni? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Hétfıre fog tisztázódni, hogy az önkormányzat fogja-e megkapni, vagy pedig az egyház. 
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Dr. Schidt György képviselı: 
Az önkormányzat lemondott a normatíváról, így nem igényelheti. Amennyiben az egyház 
fogja megkapni, úgy egy külön megállapodásban kell majd rögzíteni, hogy ez a normatíva az 
önkormányzatot illeti meg. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A normatíva átengedését éppen ebben a formában szabályozza az önkormányzat és az egyház 
között megkötött közoktatási megállapodás. 
Kéri a képviselı-testületet, hogy a fızıkonyha kialakításához meghatározott 1.500.000.-Ft 
összeget a háromfázisú áram kiépítésével kapcsolatos költségek miatt emelje meg 1.700.000.-
Ft-ra.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
1.800.000.-Ft-ra javasolja megemelni az összeget, mert inkább maradjon meg pénz, minthogy 
kevés legyen. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A korábbi beruházás, a melegítı-konyha kialakítása pedig kerüljön kivizsgálásra, hogy miért 
nem került a három fázisú áram bevezetésre annak ellenére, hogy az ajánlatban szerepelt. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy mi lesz, ha nem mőködik gazdaságosan a konyha? 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Meg kell határozni egy határidıt és megvizsgálni, hogy mennyibe kerül a mőködtetés. Ezt 
követıen pedig majd eldönti a képviselı-testület, hogy hogyan tovább. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javasolja, hogy a 2008 évi koncepció tárgyalásakor kerüljön majd ez felülvizsgálatra. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Akkor kapjon majd errıl a képviselı-testület egy költségszámítást. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Lesz-e lehetısége a lakosságnak is  ebéd igénylésére? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az elképzelés az, hogy külsı étkeztetés is legyen. A holnapi mőszaki átadás-átvételen fog 
azonban kiderülni, hogy az ÁNTSZ ezt engedélyezi-e. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Az a javaslata, hogy a külsı étkeztetés csak október 1-tıl kerüljön bevezetésre, mert be kell 
egy hónap arra, hogy megfelelıen beinduljon a konyha. A külsı étkeztetésnél is a régi árakat 
kell majd alkalmazni. 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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80/2007. / VIII.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
   1./    Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a  
     Gomba, Szemık Balázs tér 2. szám alatt lévı fızıkonyha 
     kialakítására meghatározott 1.500.000.-Ft-os összeghatárt 
     1.800.000.-Ft-ra megemeli.  

 
              2./    Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
     utasítja a polgármestert, hogy vizsgálja meg és tisztázza, 
     hogy miért nem történt meg a vállalkozó által benyújtott  
                          ajánlatnak megfelelıen a háromfázisú áram kiépítése, 
     illetve fizetett-e ezért az önkormányzat 2004 évben. 
 
     Határid ı:   azonnal, ill. értelemszerően 
     Felelıs:      képviselı-testület 
             polgármester 
 
4./ E g y é b    ügyek. 
 
     a./ Leader csoporthoz csatlakozás. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A polgármesteri beszámolója mellékleteként kiküldött két anyagot a Leader csoporthoz 
történı csatlakozással kapcsolatban.  A Leader csoport létrehozásának a lényege az, hogy nem 
a központi kategóriákból lehetne pénzeket leigényelni, hanem összegyőjtik a települési 
csoportokat és ott a személyre szabott támogatási formákat meg tudják találni. A Leader 
csoportban nem csak önkormányzatok vesznek részt, hanem vállalkozások, vállalkozók is. 
Magyarországon az elvárt átlagméret 50.000 fı, így a felsı tápió vidék és a monori térség 
együtt tud kialakítani csoportot. A jelenlegi teendınk az, hogy augusztus 31-ig szándék 
nyilatkozatot kell tennünk a csoporthoz történı csatlakozást illetıen. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2007. /VIII.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

     Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
     elhatározza, hogy csatlakozik a Monori kistérség Helyi  
     Vidékfejlesztési Irodája által koordinált LEADER Helyi 
     Akciócsoporthoz a térség felzárkóztatása, vidékfejlesztési 
     elképzeléseinek megvalósítása érdekében. 
     A LEADER  Helyi Akciócsoportban az önkormányzat 
     képviseletére a polgármester jogosult. 
 
     Határid ı: azonnal, ill. értelemszerően 
     Felelıs:     képviselı-testület, polgármester 
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b./ fızıkonyha kialakításáról szóló tájékoztató. 

 
Lehota Vilmos polgármester: 
A fızıkonyha kialakításával kapcsolatos tájékoztatót a polgármesteri beszámoló keretében 
már megtárgyalta a képviselı-testület és az ezzel kapcsolatos döntést is meghozta. 
 
 
c./ Hulladékgazdálkodási rendszer mőködtetésével kapcsolatos döntés. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A hulladékgazdálkodási rendszer mőködtetésével kapcsolatos döntéshez a határozati 
javaslatot a képviselı-testület kézhez kapta. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

82/2007. /VIII.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t ár o z a t  

 
 1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Duna- 
  Tisza-közi Nagytérség települési szilárd hulladék kezelésének 
     megoldására beruházott és létrejött vagyon mőködtetése érdekében 
  alapítóként Zártkörő Részvénytársaság alapítását határozza el. 
 
 2./ Tudomásul veszi, hogy a létrejött vagyontömeg a beruházásban 
  résztvevı önkormányzatok osztatlan közös tulajdona, mely  
  minden települést a hitelesített vagyonmérleg tervezet szerint 
   illet meg. 
 
 3./  Megbízza a Polgármestert, hogy a továbbiakban a Zrt-vel  
  kapcsolatos ügyekben eljárjon és az Önkormányzatot képviselje. 
  Ezen megbízás a helyhatósági választási ciklus végéig tart, a 
  választást követıen meghosszabbítható. 
 
 4./ Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete a  
  mellékelt szindikátusi szerzıdést elfogadja, annak aláírására a 
  polgármestert felhatalmazza. 
 
  Határid ı:  azonnal, ill. értelemszerően 
  Felelıs:     képviselı-testület 
         Polgármester 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Több alkalommal beszéltünk már a testületi üléseken a szennyvízcsatorna beruházásról. A 
jegyzı asszonnyal és a belsı ellenırzést végzı céggel átbeszéltük a lehetıségét annak, hogy a 
2007. évi belsı ellenırzési ütemtervünk még hátralevı részét módosítanánk azzal, hogy nem 
a  2007. szeptember – október  hónapokra betervezett  ellenırzések kerülnének végrehajtásra, 
hanem a szennyvízcsatorna beruházás lefolyása és az átadás-átvétele. 
Ezzel kapcsolatban kéri a képviselı-testület döntését, illetve véleményét a módosítást illetıen. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
Kértünk egy olyan kimutatást a KÖVÁL Zrt-tıl, hogy még hány olyan ingatlan van, ahol az 
önkormányzatnak hozzá kell járulni a bekötéshez. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Jelenleg csak arról a négy esetrıl tudunk, többrıl nem. Reméljük, hogy a vizsgálat ezeket a 
kritikus helyeket is ki fogja deríteni. 
Kéri a képviselık döntését az ütemterv módosításával kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

83/2007. /VIII.31./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
      Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
      a 2007. évre betervezett belsı ellenırzési ütemtervét úgy 
      módosítja, hogy a szeptember-október hónapokra  
      meghatározott ellenırzések helyett a szennyvízberuházással 
      és a Csatornamő Társulattal kapcsolatos ellenırzés kerüljön 
      elvégzésre. 
 
      Határid ı:  azonnal, ill. értelemszerően 
      Felelıs:     képviselı-testület, 
             polgármester, 
             körjegyzı   
 
 
   
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Nemrégen beszéltünk róla, hogy a futballpályával kellene valamit kezdeni. Kérdése, hogy a 
mőfüves pályával kapcsolatban mi várható? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A feladatot tudjuk, hogy mit kellene csinálni a futballpályával, csak pénzt kellene 
mellérendelni a munkálatok elvégzéséhez, vagy pedig sok társadalmi munkával lehetne 
megoldani ezt a feladatot.  
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A mőfüves pályával kapcsolatban mondja, hogy az a cég, aki Monoron is készítette a pályát, 
nem tudja elvállalni. Azóta azonban jelentkezett egy újabb csoport, aki az OLLÉ programnál 
olcsóbb ajánlattal állt elı. A finanszírozási probléma jelent gondot, bár ennél a csoportnál 
kedvezményes hitel felvételére is van lehetıség. A mőfüves pályát azonban jobb lenne nem 
erre a területre, hanem a szomszédos ingatlanra megépíteni.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Meg kellene kérdezni, hogy az ILZER-nél hogyan került a pálya kialakításra, illetve 
tájékozódni kellene, hogy milyen árak vannak, hátha találunk olcsóbbat. 
Ha gondolkodunk a szomszédos ingatlan megvásárlásában, akkor kérjünk a tulajdonostól 
árajánlatot és ha megfelelı áron értékesítené részünkre, akkor lépjünk tovább. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Nem tudja, hogy Ifj. Pete János ingatlanával szemben kié az a terület, de az út már teljesen 
tönkre megy, meg kellene nézni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A falubejáráson, vagy pedig még elıbb fel kellene mérni, hogy a községben hol van az 
vízelvezetı árkokkal gond. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Felsıfarkasdon gond van a vízellátással, kiapadtak a kutak. Ezt a problémát határidı 
biztosításával meg kellene oldani. Véleménye szerint az ottani vízellátás megoldására hosszú 
távon kellene gondolkodni, a költségvetéshez kötıdıen, viszont addig is gondoskodni kell az 
önkormányzatnak az ivóvíz ellátásról. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kint voltunk Felsıfarkasdon és az ott élık lehetıség szerint kitisztítják a kutakat. A megoldás 
az lenne, ha fúratna az önkormányzat oda egy kutat, erre  a koncepció tárgyalásakor tudunk 
visszatérni.  
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Tud-e az önkormányzat ivóvizet biztosítani az ott élık részére lajtos kocsiban? 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Véleménye szerint olcsóbb megoldás lenne, ha zacskós, vagy pedig palackos vizet vitetnénk 
ki. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Azt javasolja, hogy a 2008. évi tervkoncepció tárgyalása során gondolkodjunk majd a fúrt kút 
biztosításának lehetıségén. Kérjünk be árajánlatokat, hogy mennyiért fúrnának egy kutat, az 
ivóvíz minıséget milyen költséggel lehetne megoldani. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság ülésén megtárgyalásra került az önkormányzat pénzügyi 
helyzete. A bizottság álláspontja az volt, hogy a pénzügyi stabilizáció után a fejlesztésekkel 
kell foglalkozni. A pénzügyi stabilizációval talán a jövıben nem lesz gond, így egy kút 
fúrását talán még önerıbıl is meg tudja oldani az önkormányzat. 
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Dr. Schidt György képviselı: 
Fel kell mérni Felsıfarkasdon, hogy milyen mennyiségő ivóvízre lenne szükség és zacskós, 
vagy pedig palackos formában biztosítani az ott élık részére a vízhiány idejére. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy új katolikus plébános van a községben.  
Az elmúlt idıszakban forgalom számlálásban vett részt a VOLÁNBUSZ munkatársával. 
A pályázati lehetıségekkel kapcsolatban mondja, hogy a közép-magyarországi régió nem lesz 
elárasztva uniós pénzekkel, nincs sok pályázati cél, ezért nyugodtan lehet önerıs feladatok 
elvégzésében gondolkodni.  
A közép-magyarországi régió fejlesztési akciótervében két fejlesztés szerepel, ami érint 
bennünket, az egyik a 4-es út továbbfejlesztése, a másik pedig az M0-ás déli szakaszának 
autópályává történı átalakítása.  
Tarthatatlan az, ami esténként zajlik a szökıkút környékén és a faluban a fiatalok 
randalírozása által. Véleménye szerint ennek megszüntetésére egy akciótervet kellene 
kidolgozni a polgárırség és a rendırség bevonásával. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 19,30 h-kor 
bezárta.  
 
 
G o m b a , 2007.szeptember 4. 
 
 
 
 
   Lehota Vilmos   Bárányné Billinger Erzsébet
              polgármester                                      megbízott körjegyzı 
  
 
 
 
   Tasi Péter    Tóth  József 
    jegyzıkönyv  hitelesítık 


