
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
 
Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. október 25.-én 15 órai 
kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. 
 
 
 Jelen vannak:  Lehota Vilmos    polgármester 
    Tasi Péter     alpolgármester 
    Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
    Lehoczki Zoltán, Szabó Gyula, 
    Szegedi Csaba, Tóth József, 
    Tóth Sándor, Dr. Zimonyi Károly  képviselık 
 
    Bárányné Billinger Erzsébet  mb. körjegyzı 
 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
 
    Szádváriné Fekete Márta Gomba Község Díszpolgára 
    Dr. Benedek Péter a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Bárányné Billinger Erzsébet mb. 
körjegyzıt, Szádváriné Fekete Mártát Gomba Község Díszpolgárát, az ülést megnyitja. 
 
A napirendek tárgyalása elıtt Szabó Gyula települési képviselı eskütételére és 
megbízólevelének átadására kerül sor. 
 
Dr.  Benedek Péter a Helyi Választási Bizottság Elnöke: 
Köszönti a képviselı-testületet és a meghívottakat. 
A legutóbbi testületi ülésen dr. Schidt György képviselı lemondott. Az önkormányzati 
választás kislistás szavazatoknak megfelelıen a szavazat szám alapján a legtöbb szavazatot 
kapott jelöltek lesznek a képviselık. A képviselıjelölti listán a szavazatok alapján Szabó 
Gyula következik. Szabó Gyula a HVB. ülésén nyilatkozott, hogy vállalja a képviselıséget, 
így akkor lesz települési képviselı, ha az esküt leteszi.  
 
Az eskü szövegét a HVB. Elnöke felolvasta, Szabó Gyula az esküt letette a testületi ülés 
keretében. 
 
 
 
 

/ e s k ü t é t e l  / 
/ Az eskü szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi / 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Megállapítja, hogy az ülésen valamennyi képviselı jelen van, így az határozatképes. 
Javasolja a már korábban írásban kiküldött napirendek elfogadását az ülés anyagául. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
 
 
 
 

N a p i r e n d 
 

T á r g y :         E l ı a d ó: 
 
1./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadása   mb. Körjegyzı 
 
2./ 2008. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása    mb. Körjegyzı 
 
3./ Civil Szervezetek, Alapítványok tájékoztatója 
 
4./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolója, kérdések, Polgármester 
     felvetések         Bizottsági elnökök 
  
5./ E g y é b  ügyek 
     - Területfejlesztési Tanács megszüntetése    Polgármester 
     - Közmeghallgatás összehívása      Polgármester 
 
A nyílt ülés befejezése után 17 h-tól – 19 h-ig a jegyzıi állásra pályázatot benyújtók 
meghallgatására kerül sor. 
Ezután- elıreláthatóan – 19 órától zárt ülés keretén belül a jegyzıi pályázatok elbírálása 
történik. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Tóth 
Sándor és Szabó Gyula képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítésére Tóth Sándor és Szabó 
Gyula képviselıket  e l f o g a d t a . 
 
 
1./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadása 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A 2008. január 1-vel felálló Gomba Község Önkormányzata által mőködtetett Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratának a tervezetét megkapták a képviselık. Megkérdezi, hogy van-e 
Gomba Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratához kiegészítés vagy hozzászólás? 
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Zimonyi Károly képviselı: 
Apró technikai észrevétel, hogy a Gólyafészek Napközi Otthonos Óvoda 2005. augusztustól 
Gólyafészek Óvoda. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy a faluház és a könyvtár azért nincs itt mert az szakfeladat? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzı: 
A faluház és a könyvtár szakfeladat. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a Gomba Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
elfogadásával, az kézfelemeléssel jelezze.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2007. /X.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta  
a Gomba Község Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát és azt  
elfogadta. 
A  költségvetési szerv létrehozásának ideje: 2008. január 1. 
A képviselı-testület felkéri a mb. jegyzıt, hogy a költségvetési szerv alapító 
okiratát küldje meg a Magyar Államkincstár illetékes szervének törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel céljából. 

 
Határid ı: értelemszerően 
Felelıs: képviselı-testület 

 polgármester 
 mb. körjegyzı 

 
 
2./ 2008. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Minden képviselı megkapta a tervezetet. A 2008. évi belsı ellenırzési tervet 2007. november 
15.-ig jóvá kell hagynunk. 
Kérdezi a jegyzı asszonyt van-e kiegészítése? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb körjegyzı: 
Elmondja, hogy a kockázat elemzést megkaptuk, ez is azt támasztotta elı, hogy ami nagyobb 
kockázattal jár, azt kell sőrőbben vizsgálni.  
  
Lehota Vilmos polgármester: 
Kérdezi, hogy van-e további javaslat, hozzászólás? 
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Kéri a képviselı-testület döntését, aki a 2008. évi belsı ellenırzési terv elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

105/2007. /X.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
  Gomba Község Önkormányzatának  2008. évi belsı ellenırzési  

Tervét és azt  jóváhagyja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a TÖKT. Munkaszervezetének a tervet 
juttassa el 

 
  Határid ı:  2007. november 15. 
  Felelıs:  képviselı-testület 
    polgármester 
 
 
3./ Civil  Szervezetek, Alapítványok tájékoztatója 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kiküldtük és meg is kaptuk majdnem minden  szervezettıl a tájékoztatót. Javaslatom, hogy 
tárgyaljuk meg ezeket a beszámolókat, úgy hogy emeljünk ki olyan kérdéseket, amelyekkel a 
következı évi koncepció készítésnél foglalkozni kell. A szervezetek munkájának ismeretében 
tudunk építeni rájuk, milyen stratégiát kell megfogalmaznunk. Kérdezi a képviselı testületet 
van-e még vélemény a beszámolóval kapcsolatban.  
 
Fodor Béla képviselı:  
Faluháznál beszélgettünk arról, hogy nem tudjuk a színfalakat hol tárolni, ezt Máté Józsefné is 
írja a beszámolóban. A pince nem megfelelı hely a tárolásra. A pince nedves, nincs főtve. A 
könyvtárat le kellene költöztetni a civil házba. A felszabaduló helyiségben lehetne tárolni a 
díszletet. ott egy közösségi helyiség is lenne.  A könyvtár a civil házban jobban ki lenne 
használva.   
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A civil ház funkció változásához a hely kevés. Ha a funkciót meg szeretnénk oldani, úgy kell, 
hogy az olvasók is elférhessenek. Gondolkodunk ezen mindenképpen.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Civil Szervezetek nagyobb városokban is mőködnek. A Nyugdíjas Klub olyan rangú, mint 
egy bejegyzett csoport. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
A megkapott tájékoztatót köszönjük meg. A tájékoztatóban rögzítetteket a képviselı testület 
igyekszik munkájával érvényesíteni. Igyekszik további munkája során figyelembe venni, 
további jó munkát kívánunk a civil szervezeteknek. 
Kéri a képviselı-testület döntését a tájékoztatóval kapcsolatban: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a Civil Szervezetek, Alapítványok tájékoztatójának 
elfogadásával, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

106/2007. /X.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
  a Civil Szervezetek, Alapítványok tájékoztatóját elfogadta. 
  Önzetlen munkájukat ezúton is megköszöni a képviselı-testület. 
  Felkérik a polgármestert, hogy a továbbiakban is tartson szoros   
  kapcsolatot a civil szervezetekkel és lehetıség szerint segítse   
  munkájukat 
 
  Határid ı: azonnal 
  Felelıs:  képviselı-testület 
    polgármester 
 
 
4./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolója, kérdések, felvetések 
 

- Községi Fejlesztési Terv felülvizsgálata 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Elmondja, hogy néhány hónapja készült el az akciótervünk Ha valamit módosítunk rajta, le 
kell futtatni a kötelezı munka részeket, pl.: társadalmasítás. Közvélemény kutatás részét 
ismertetni kell. Kéri, hogy most még ne kerüljön módosításra, ezt vegye tudomásul a testület. 
Bárkinek, bármilyen javaslata van, a testület elé terjesztheti bármikor, és az összegyőjtött 
módosításokat összehangolják. 
 

- Közmeghallgatás összehívása 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A közmeghallgatást október elején terveztük a munkaterv szerint, azonban ezt most nem 
kezdeményeztük, mert már volt közmeghallgatás ebben az évben, és határozatban kell 
összehívni a képviselı testületnek. Az eddigi gyakorlattal ellentétben alkalmas lenne egy 
januári idıpont, amikor már a koncepción túl vagyunk, a rendeleteket módosítottuk, be 
lehetne számolni az elızı évrıl. A jegyzı asszonnyal együtt az javasoljuk, hogy  januári 
idıpontot válasszunk.  
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- Házi gondozói szolgálat 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A házi gondozói szolgálatnak van mőködési engedélye, a gondozónınek 2007. december 31-
ig van munkaszerzıdése. Házi gondozói szolgálat további mőködésérıl a normatíva igénylés 
miatt döntenünk kell. Kistérségi feladatként is el lehetne látni. Az 5 ellátottal nem tudjuk 
fedezni a házi gondozó teljes bérét és egyéb költségeit.   
 
 
Fodor Béla képviselı, a Szociális és Gyámügyi Bizottság elnöke: 
 
Házi gondozásban 5 fı  gondozott van, a normatíva nem túl sok, nem is jön ki az ellátás, ki 
kell egészíteni. Kérjük meg a normatívát, majd a késıbbiekben eldıl, hogy tudjuk-e csinálni, 
vagy nem. Arról is szó volt, hogy kérjünk térítést azoktól akik ezt igénybe veszik. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Normatíva igénylések között szerepeltessük, majd a késıbbiekben eldöntjük, hogyan tudjuk 
megoldani.   
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Elmondja, hogy megkapta az egyik mérnöktıl az árajánlatot az út tervezésével. Sajnos az idei 
nem az a pályázat, ahol az útjainkat fel tudjuk újítani, szigorúan útépítésre vonatkozik. A 
pályázat 2008. tavaszán fog kiírásra kerülni. 200 m föld útra nem tudunk pályázatot 
összeállítani. Azt javasolja, hogy 2007/2008. évi pályázat úgy legyen pályázva, hogy az 
útfelújításra pályázzunk. A tervezési költségek akkor válnak pontossá, hogyha látjuk a 
pályázatot. Felmérték az  utakat, amelyek a település legrosszabb útjai is: 6.200 métert jelent. 
Legkisebb pályázati összeg útépítésre, ahol van közmő: 50 MFt., 21. MFt.-ot kell hozzá tenni, 
hogy elindítsunk egy útépítést.   
 
Másik pályázattal kapcsolatban még  nem teljes körő az információ.   
Egészség ház akadálymentesítése 10 MFt. forrást tudunk pályázni, 10 % önerıt kell vállalni, 
Egy tényeleges pályázat esetében 10 MFt. támogatás. A határidı: 2007.11. 16. Egyeztettünk a 
házi orvossal, a fogorvossal és a védı nıvel, hogy milyen módon lehet átalakítani az épületet. 
Terveket még egyeztetni kell a szakhatóságokkal és az érintettekkel. Amennyiben megkapjuk 
az árajánlatot, tudunk dönteni. Rövid úton küldik a tervezık az ajánlatot. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Elkészült a padka rendezés. 1800 m2-en végezték el a padka rendezést. A Szarkaházi utca 
hátsó szakasza, a Völgy utcát végig rendezték, a Deési köz laposabb részét, az Akácfa sornak 
szakaszait kellett igazítani. További utcák: a Szıke Ferenc utca, Fáy utca, Ibolya utca, Dózsa 
György utca eleje. A padka rendezése 250 Ft/m2 + Áfa. került.  
Az Óvodánál az árok kiásásánál is segítettek. Az óvoda elé is raktak 4 átereszt, hogy a víz 
tudjon lefelé folyni. Együttmőködünk a Termelı Szövetkezettel, hogy a kifelé forduló gépek 
ne szántsák fel a padka részt.   
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Tóth Sándor képviselı: 
Ki kellene, hogy nagy ívben kanyarodjanak a gépek a Termelı Szövetkezetbıl egész az Ezüst 
tanyáig, így könnyen megoldódna a probléma. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kérdezi, hogy vannak-e további kérdések a beszámolóval kapcsolatban? 
Átadja a szót a Pü. Biz. Elnökének, amely  ad-hoc bizottságként vett részt a jegyzıi 
pályázatok  döntésre való elıkészítésében. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
13 jelentkezı volt jegyzıi pályázatra, úgy döntöttünk, hogy 7 jelöltet hívatunk be. A Pü. 
illetve eseti bizottság a 7 jelöltbıl 3 jelöltet talált: Kósa Erzsébet Anikó, Fekete Zsuzsanna dr. 
és Kovács Dénes. A hét jelöltet meghallgatjuk, elıttünk van a lehetıség, hogy válasszunk. 
Jegyzı asszony készített összefoglalót a jelöltekrıl. A bizottság elvégezte a munkáját, 
bıvebben a zárt ülésen. 
 
5. E g y é b  ügyek 
 
 - Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetése 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A Területfejlesztési Önkormányzati Társulás feladatait a Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás vette át, de formálisan még nem döntöttek a megszőnésérıl. Gomba is alapító volt, 
így most a megszőnésrıl is dönteni kell. Kéri a képviselı-testület döntését a Monor és 
Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetésével kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
107/2007. /X.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

H a t á r o z a t 
 

   Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
   a Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati  

Társulás megszőnéséhez hozzájárul, azt tudomásul veszi. 
 
   Határid ı:  azonnal 
   Felelıs:  képviselı-testület 
     polgármester 
 
 

- Képviselet helyettesítés rendje 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Általános szabály, hogy a Monor és térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsának üléseire tanácskozási és szavazati joggal legalább két személyt 
jelöljenek meg, akik képviselik az önkormányzatot. Van olyan megoldás, hogy a polgármester 
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 és az alpolgármester akadályoztatása esetén a képviselı-testület meghatalmazott tagját 
delegálja. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri képviselı-testület véleményét a helyettesítéssel kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2007. /X.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

    
   Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
   a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
   Társulás Tanácsának üléseire tanácskozási és szavazati 
   joggal Lehota Vilmos polgármestert, akadályoztatása estén 
   Tasi Péter alpolgármestert delegálják, mindkettı akadályoztatása  

  esetén a képviselı-testület meghatalmazott tagját bízzák  meg, hogy  
                        tanácskozási és szavazati joggal képviselje Gomba község  
                        Önkormányzatát. 

 
   Határid ı:  értelemszerően 
   Felelıs:  képviselı-testület 
     polgármester 
 

- Közmeghallgatás összehívása 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A közmeghallgatást határozatban kell összehívni, idıpont és napirend megjelöléssel. Kérdezi, 
hogy napirendi javaslat, illetve idıpont van-e? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Döntsük el, hogy most, vagy januárban legyen a közmeghallgatás. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdezi, hogy van-e konkrét téma, vagy csak általános közmeghallgatás?  
 
Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzı: 
Bízzák meg a polgármestert, hogy állítson össze beszámolót a 2007. évi költségvetési 
teljesítésrıl és a 2008. évi költségvetésrıl állítson össze tájékoztatót.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Javaslom, hogy a költségvetés elfogadása elıtt legyen a közmeghallgatás.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Elsı ülés átcsúszik február elsı napjaira. Javaslom január utolsó csütörtöki napot, mikor 
testületi ülés lenne. 
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Szegedi Csaba képviselı: 
Ha felmerül olyan dolog, elhangzik olyasmi, amivel nem foglalkoztunk, azt még be tudjuk 
építeni. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Majd decemberben beszélünk róla és végsı napi rendet is akkor határozzuk meg. 
  
 
Felvetések, kérdések, egyebek: 
 
Szádváriné Fekete Márta Gomba Község Díszpolgára: 
Kérést szeretne tolmácsolni a Rákóczi úti lakosok nevében. A Feslsıfarkasdra menı  és 
Úriból közlekedı buszoknál nincs szilárd alapú leszállóhely, ahová le tudnak szállni az 
emberek. Sok idıs ember lakik erre, a sárba képtelenség leszállni.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A KPM.-mel történt tárgyalás alapján ebben az évben fognak tudni segíteni. Az egyik 
megoldás, hogy menjen be a busz a fordulóba, a másik megoldás, annak megtervezése, hogy 
az utasok a jobb oldalon is le tudjanak szállni.    
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Hasonló a helyzet Malomi leszállónál, ahol pocsolyába kell leszállni. Megoldási javaslat, 
hogy fél áron veszünk födém paneleket. Ideiglenes megoldás, ezt nem kell terveztetni, de van 
mire leszállni az embereknek. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
A másodikat látja járhatónak. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Van-e még további hozzászólás? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az elızı tájékoztatóban szerepelt, hogy a polgármester meg tudja szerezni a MOL-os 
kútkönyvet. Pontosan mi az amit találtak? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Elmondja, hogy ígéretet kapott arra, hogy kap adatokat, ezeket továbbítani fogja a képviselı 
tagoknak.  
/Idıközben megküldték a pályázatra vonatkozó ajánlatot./ 
 
Lehota Vilmos polgármester:. 
Szeretnénk indulni az egészség ház akadály-mentesítési pályázaton. 
Az akadály-mentesítési  pályázat két részbıl áll, pályázat írás és építészi munka. 
A pályázati írás: 300 e.Ft. + Áfa. Tervezési munka: 380 eFt. + Áfa. Sikeres pályázat esetén 
100-500 eFt. tanácsadói díj. 
2007. november 16-ig: 380 eFt. + Áfa tervezési díjat, 300 eFt + Áfa pályázati írást kell fizetni, 
10 % önerı szükséges. Összességében: 1,1 MFt.  
El kell határozni, hogy indulunk-e a pályázaton és a tervezésre biztosítjuk-e az önerıt? 
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Pénzügyi lehetıségeink úgy állnak, hogy az idén a 816 eFt.-ot ki tudjuk fizetni. Pénzügyi 
akadályai nincsenek.  
Kéri a képviselı-testület döntését.  

 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

109/2007. /X.25./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

    
 
   Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
   úgy határozott, hogy  a pályázatot nyújt be az egészségház  
   akadálymentesítésre vonatkozóan a KMOP -2007-4.5.3. kódszámon. 

A pályázat írásával a Nemzetközi Fejlesztési Tanácsadó Kft.-t.  
bízza  meg.  
A pályázat írás díja: 300 eFt. + Áfa 
A tervezéssel az ARTVITAL Tervezı, Építı és Kereskedelmi 
Kft.-t bízza meg. 
A tervezési díj: 380.000.-Ft. + Áfa. 
 

   Az egészség ház akadály-mentesítéséhez szükséges 10 %  
pályázati önerıt a 2008. évi költségvetésében biztosítja.  

 
   Határid ı:  értelemszerően 
   Felelıs: képviselı-testület 
     polgármester 
 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 17 órakor 
bezárja. Ezután a pályázók személyes meghallgatására kerül sor. 
 
 
 
 
      Lehota Vilmos  Bárányné Billinger Erzsébet 
         polgármester          megbízott körjegyzı 
 
   
    Tóth Sándor   Szabó Gyula 
            jegyzıkönyv hitelesítık 
      
 
 


