
J  E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült  Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  és  Bénye  Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. szeptember 25.-én 16 órai kezdettel megtartott 
együttes üléséről.

Jelen vannak:

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Lehota Vilmos polgármester
Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
Lehoczki Zoltán, Dr. Schidt György,
Szegedi Csaba, Tóth József,
Tóth Sándor, dr. Zimonyi Károly képviselők

Bejelentéssel távol:  Tasi Péter alpolgármester

   Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Racskó Károly polgármester
Lomen Erzsébet alpolgármester
Bányai Sándor, Buday Zsolt Tamás,
Duchenka Norbert, Kopcsándi Károlyné,
Sztodola Mihály képviselők

Bejelentéssel távol: Duchenka Nándor képviselő

Bárányné Billinger Erzsébet Gomba - Bénye Községek
Körjegyzőségének mb. körjegyzője. 

Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezető.

Lehota Vilmos Gomba Község  polgármestere:

Üdvözli az ülésen megjelent képviselőket, külön köszönti Bárányné Billinger Erzsébet mb. 
körjegyzőt, valamint Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetőt, az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy az együttes ülésen Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9 
fővel, Bénye Község Önkormányzati  Képviselő-testülete 7 fővel jelen van, így az együttes 
ülés határozatképes.
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Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül.

Az  együttes  ülés  napirendjeként  a  már  korábban  írásban  kiküldött  napirendi  pontokat 
javasolja elfogadásra.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény  nélkül,  Bénye  Község  Önkormányzatának  Képviselő  testülete  7  igen 
szavazattal, ellenvélemény nélkül   az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d 

T á r g y : E l ő a  d ó:

1./ Gomba-Bénye Községek Körjegyzőségének megszűnése miatti Polgármesterek
     vagyonmegosztás és személyi kérdések megtárgyalása.

2./ Gomba-Bénye Községek Körjegyzősége alapító okiratának Polgármesterek
     visszavonása.

Lehota Vilmos Gomba Község polgármestere:
Javaslatot  tesz az együttes  ülés  jegyzőkönyvének hitelesítőire.  Jegyzőkönyv  hitelesítőknek 
Erdélyi Zsolt és Kopcsándi Károlyné képviselőket javasolja.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény  nélkül,  Bénye  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete   6  igen 
szavazattal,  1  tartózkodással  a  jegyzőkönyv hitelesítésére  Erdélyi  Zsolt  és  Kopcsándi 
Károlyné képviselőket  e l f o g a d t a.

1./ Gomba-Bénye Községek Körjegyzőségének megszűnése miatti vagyonmegosztás és
     személyi kérdések megtárgyalása.

Lehota Vilmos Gomba Község polgármestere:
A  napirendi  ponttal  kapcsolatos  írásos  előterjesztést  mindkét  község  képviselő-testülete 
előzetesen írásban kézhez kapta. Kéri ezzel kapcsolatban a kérdéseket, hozzászólásokat.



3

Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyző:
Tájékoztatja az együttes ülést, hogy a vagyonmegosztás vonatkozásában az előkészítő munka 
során  a  hivatal  dolgozóival  történt  egyeztetés  és  a  nyilvántartási  adatokból  indultunk  ki. 
Azoknál  a  tételeknél,  ahol  nem  volt  érték,  ott  szakértő  került  felkérésre  az  érték 
megállapítására vonatkozóan. 
A bútorok tekintetében  a szakértő eredeti árra vonatkozóan nyújtotta be az ajánlatot, ezért 
megalakítottunk egy helyi bizottságot a becsült érték megállapítására. 
A vagyonmegosztással kapcsolatos előterjesztést Gomba községben a Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság is megtárgyalta.
A  két  képviselő-testületnek  természetesen  nem  szükséges  feltétlenül  elfogadnia  az 
előterjesztésben  foglaltakat,  ettől  eltérően  is  megállapodhatnak.  A  körjegyzőség 
megszüntetéséről van azonban szó, amelyet 15 évig tartott fenn a két község önkormányzata. 
Kéri, hogy úgy záruljon ez a mai nap, hogy a megszüntetésről szülessen határozat, miután sok 
feladat hárul még a hivatalra annak érdekében, hogy Bénye-Káva községek 2008. január 1-től 
Körjegyzőséget tudjanak létesíteni, Gomba pedig önálló jegyzőséget.
Az 1. sz. mellékletnél a munkabér elszámolás vonatkozásában Bénye község részéről vetődött 
fel, hogy azt az egy személyt,  aki a gombai jegyzőség működésével kapcsolatban készített 
személyi felépítés alapján 2008. január 1-től nem kerül foglalkoztatásra 2007. október 1-től 
kerüljön felmentésre. Bénye község tekintetében itt a költségek 250.000.-Ft-ot jelentenének.
Gomba község részéről viszont az merült fel, hogy azoknak a gépeknek az összege, amelyek 
átkerülnek Bényére 100 %-os összegben kerüljenek figyelembe vételre. Ez 60.000.-Ft plusz 
összeget jelentene. 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslata az volt, hogy minden eszköz forgalmi értéken 
kerüljön elszámolásra.
A maga részéről ezeket a javaslatokat nem támogatja.   A forgalmi értéknél az a módosítás, 
hogy  ne  a  bekerülési,  hanem  a  forgalmi  értéken  kerüljenek  elszámolásra  az  eszközök, 
140.000.-Ft-ot jelentett volna.

Racskó Károly Bénye község polgármestere:
Ez  év  elején  többször  utaltak  együttes  ülés  keretén  belül  a  Körjegyzőséggel  kapcsolatos 
változásra. A második összejövetel után látszott, hogy a három község Gomba-Bénye-Káva 
együttműködésére  nem  lesz  lehetőség  a  jövőben.   Ezt  követően  dönteni  kellett.  Több 
rendezvényen is foglalkoztak e témával és a június 19.-i ülésen állást foglalt Bénye Község 
Önkormányzatának  képviselő-testülete,  melyet  a  gombai  önkormányzat  részére  is 
megküldtek.  Bénye-Káva  községek  Körjegyzőségébe  a  gombai  körjegyzőségből  három 
személyt kívánnak átvenni, mely véleményük szerint arányos a jelenlegi 10 személyt illetően.
Bénye Község Önkormányzata a 30 %-os hozzájárulási arányt minden területen vállalja, arra 
vonatkozóan  is,  ami  majd  később  fog  jelentkezni.  A  gombai  önkormányzathoz  elküldött 
levelükben abbéli  véleményüknek is  hangot  adtak,  hogy Bárányné  Billinger  Erzsébet  mb. 
körjegyző helyettesítésével is egyetértenek.
Nincs szinkronban az Ő nézetükkel,  hogy a felmentésre  kerülő személy áthúzódó arányos 
bérének részét fizessék, de elfogadják az erre vonatkozóan előterjesztett anyagot.
17 évet töltöttek a Körjegyzőségben és úgy gondolja, hogy ezen időszak alatt gond, probléma 
nem volt a szervezet működtetésével kapcsolatban. Akik itt dolgoztak tudják, hogy itt csak 
egy szervezet formális működtetése történt, egymás belügyeibe nem szóltak bele. 
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 A maga részéről nincs semmi olyan rossz érzése,  hogy gondot, problémát  okoztak volna 
egymásnak.   
Bénye  Község  Önkormányzata  elfogadja  a  körjegyzőség  megszüntetésével  kapcsolatban 
előterjesztett megállapodást úgy a személyi, mint a  vagyoni részre vonatkozóan. 
Azzal  szeretné  befejezni  a  hozzászólását,  hogy  a  körjegyzőségben  dolgozó  valamennyi 
személy részére megköszönik a munkát. Megköszöni az előző körjegyző és a jelenlegi mb. 
körjegyző munkáját is. 
Ha  valamikor  bármely  területen  lesz  lehetőség  arra,  hogy  a  két  község  együttműködjön, 
Bénye község nem fog elzárkózni ettől. 

Lehota Vilmos Gomba község polgármestere:
Amennyiben  több kérdés,  hozzászólás  nincs  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban,  úgy kéri  a 
képviselő-testületek döntését a körjegyzőség megszüntetéséről és vagyonának megosztásáról 
szóló megállapodás és annak mellékletei  jóváhagyására vonatkozóan.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény  nélkül,  Bénye  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen 
szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta:

84/2007. ( IX. 25.) sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t 

   Gomba és Bénye Községek Önkormányzatának Képviselő-
   testületei a Gomba-Bénye Községek Körjegyzőségének 

               megszüntetésével és vagyonának megosztásával kapcsolatban 
               előterjesztett megállapodást és annak mellékleteit jóváhagyják,
               egyben felhatalmazzák a polgármestereket annak aláírására.

   Határidő: azonnal
   Felelős:  képviselő-testületek   

                              polgármesterek

Lehota Vilmos Gomba község polgármestere:
A  megállapodásban  is  rögzítésre  került,  hogy  a  körjegyzőséget  létrehozó  települések 
megköszönik az érintett köztisztviselők körjegyzőségben végzett munkáját.

2./ Gomba-Bénye Községek Körjegyzősége alapító okiratának visszavonása.
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Lehota Vilmos Gomba község polgármestere:
Az  alapító  okirat  visszavonására  vonatkozóan  is  megkapták  a  képviselők  az  írásos 
előterjesztést.

Miután sem kérdés, sem pedig hozzászólás nem hangzott el a körjegyzőség alapító okiratának 
visszavonásával kapcsolatban, így kéri a döntést.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással,  Bénye  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen 
szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta:

85/2007. (IX.25.) sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

    Gomba és Bénye Községek Önkormányzatának képviselő
    testületei a Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-

                            testülete  által  68/1992.(VI.25.) sz. határozattal és Bénye Község
    Önkormányzatának Képviselő-testülete által  27/1992.
    ( VI.30.) sz. határozattal elfogadott és jóváhagyott, a 
    Körjegyzőség számára kiadott Alapító Okiratot 2007. 
    december 31.-i hatállyal visszavonják és a mellékelt meg-
    szüntető okiratot jóváhagyják.

    Megbízzák a mb. körjegyzőt, hogy a MÁK felé a törzskönyvi
    Nyilvántartásból való törlésről intézkedjen.

    Határidő:   értelemszerűen
    Felelős:      képviselő-testületek

mb. körjegyző

Lehota Vilmos Gomba község polgármestere:
Bízik abban, hogy ezt követően is szoros kapcsolat  alakulhat ki a két település képviselő-
testületei között.
Több tárgy nem lévén,  megköszöni  a  megjelentek türelmét,  az együttes  ülést  16.40 h-kor 
bezárta.

Lehota Vilmos Racskó  Károly               Bárányné Billinger Erzsébet
Gomba község Bénye község mb. körjegyző
polgármestere                                   polgármestere 

Erdélyi  Zsolt Kopcsándi  Károlyné
   jegyzőkönyv hitelesítők 


