
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. november 6.-án 18 órai 
kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Lehota Vilmos         polgármester 
    Erdélyi Zsolt, Szabó Gyula, 
    Szegedi Csaba, Tóth József, 
    Tóth Sándor, Dr.Zimonyi Károly  képviselık 
 
    Bárányné Billinger Erzsébet megbízott jegyzı 
 
Bejelentéssel távol: 
    Tasi Péter       alpolgármester 
    Fodor Béla, Lehoczki Zoltán    képviselık 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Bárányné Billinger Erzsébet mb. 
körjegyzıt, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy 6 képviselı jelen van, így az ülés határozatképes. 
 
A mai rendkívüli ülés napirendi pontja a szennyvíztisztító telep bıvítési lehetıségével 
kapcsolatos határozatok meghozatala. 
A másik napirendi pont pedig a létszámcsökkentési pályázatunkkal kapcsolatban meghozandó 
határozat. 
Aki a rendkívüli ülés napirendi pontjait elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-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 ı a d ó: 
 
1./ Szennyvíztisztító telep bıvítésével kapcsolatos határozatok 
     meghozatala.        Polgármester 
 
2./ Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos határozat 
     meghozatala.        Polgármester 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javaslatot tesz a mai rendkívüli ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. 
Jegyzıkönyv hitelesítıknek  Dr. Zimonyi Károly és Tóth József képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül a mai rendkívüli ülés jegyzıkönyvének hitelesítésére Dr. Zimonyi 
Károly és Tóth József képviselıket elfogadta. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a múlt héten összeült a vagyonközösség és megvitatta a 
szennyvíztisztító telep bıvítésével kapcsolatos lehetıséget. Ezen fejlesztésre van pályázati 
lehetıség. A pályázat benyújtásához szükséges, hogy a tulajdonközösség valamennyi 
településének képviselı-testülete meghozza az ezzel kapcsolatos döntéseket. 
A határozati javaslatokat a képviselık kézhez kapták. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy a 60.000.000.-Ft-ért lesz 264 bekötési lehetıségünk? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A 60.000.000.-Ft + Áfa a teljes önerı összege, ebbıl 10,97 % Gomba Önkormányzatának 
költsége, ami 6.582.000.-Ft + Áfa és ezzel valóban lesz 264 új bekötési lehetıségünk. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Amikor a KÖVÁL Zrt-vel szerzıdtünk, akkor ez annyival történt meg, ahányan beléptek, 
vagy pedig az egész falura ? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Mi nem szerzıdtünk, a kivitelezés annyira történt meg, amennyiben beléptek, illetve voltak 
még ezen felüli beállások. A KÖVÁL Zrt. csak üzemelteti a szennyvíz rendszert és tisztító 
telepet. 
Az önerı összege Gomba község vonatkozásában Áfa-val együtt 7.898.000.-Ft, ha ezt 
elosztjuk a csatorna bekötéskor fizetendı  250.000.-Ft-tal, akkor 32 csatorna bekötésnél már 
megtérülhet ez az összeg. Az tény, hogy ezt az összeget nekünk most kell befektetni és majd 
csak késıbb fog megtérülni az önkormányzatnak. 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a napirendi ponttal 
kapcsolatban, úgy szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat. 
Aki az elsı határozati javaslattal egyetért, hogy Monor Város, mint gesztor önkormányzat a 
szennyvíztisztító telep bıvítésével kapcsolatban a pályázatot benyújtsa, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2007. (XI.06.) sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
Gomba Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete       
felhatalmazza Monor Város Önkormányzatát, mint gesztor    
települést, hogy a Környezet és Energia Operatív Program 
Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0 pályázatra, a 
szennyvíztisztító-telep bıvítése érdekében a pályázatot benyújtsa 
nettó 400 millió Ft összegre. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   képviselı-testület 
           polgármester 
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Lehota Vilmos polgármester: 
A második határozati javaslatot teszi fel szavazásra, mely a Tisztítótelep Tulajdonközösség 
5/2007. ( X. 29.) Tk. számú, tulajdoni hányadokról szóló határozatának tudomásul vételére és 
megerısítésére vonatkozik.   

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

 
 
 

113/2007. (XI.6.) sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
Gomba Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul 
veszi és megerısíti a Tisztítótelep Tulajdonközösség 5/2007. (X.29.) 
Tk. számú, tulajdoni hányadokról szóló határozatát, amelyben  
Monor Város Önkormányzatának 72,83%-os tulajdonrésze  
Monorierdı önállóvá válásával lecsökken.  
Az új tulajdonrészek: 
Monor Város Önkormányzata  54,32% 
Monorierdı Község Önkormányztata 18,51% 
Csévharaszt Község Önkormányzata   6,1 % 
Gomba Község Önkormányzata  10,97 % 
Péteri Község Önkormányzata    5,4 % 
Vasad Község Önkormányzata    4,7 % 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:    képviselı-testület 
                 polgármester 
 

 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A harmadik határozati javaslatot teszi fel szavazásra, mely a tisztítótelep bıvítésével 
kapcsolatos önerı biztosítására vonatkozik. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta: 
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114/2007. sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
Gomba Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, 
hogy a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés  
és Tisztítás KEOP-1.2.0 pályázaton, a szennyvíztisztító telep  
bıvítése érdekében, a tulajdonközösség minden települése részt vesz.  
A tulajdonközösség települései vállalják, hogy a tulajdoni  
hányaduk arányában, a pályázat benyújtásához szükséges 15%  
önrészt költségvetésükben biztosítják. A beruházás elkészülte után, 
a kapacitásból a tulajdonközösség települései tulajdoni hányaduk  
arányában részesülnek. 
Felhatalmazza a polgármestert és a megbízott körjegyzıt a pályázat 
beadásához szükséges együttmőködési megállapodás aláírására. 
 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   képviselı-testület  
                polgármester 

 
 

 
Lehota Vilmos polgármester: 
A következı határozat a pályázatíró cég megbízására vonatkozik. Aki egyetért azzal, hogy a 
határozati javaslatban szereplı pályázatíró cég kerüljön megbízásra a szennyvíztisztító telep 
bıvítésével kapcsolatos pályázat elkészítésére, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
115/2007. / XI.6./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

H a t á r o z a t  
 

     Gomba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza  
     Monor Város Önkormányzatát, mint gesztor települést, hogy a  
     Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és 
     Tisztítás KEOP-1.2.0 pályázat megírására, a megpályázott összeg  
     3% + áfa összegő szerzıdést kössön az Advocata Kft pályázatíró céggel. 

 
 
           Határidı: azonnal 

     Felelıs:    képviselı-testület  
                      polgármester 
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2./ Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos határozat meghozatala. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az iskola átadásnál jelentkezı személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadásaink enyhítése 
érdekében benyújtott létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatban szükséges még egy 
határozat meghozatala az elıterjesztett határozati javaslatnak megfelelıen. 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
116/2007. /XI.06./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

H a t á r o z a t  
                                   Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
                                   úgy dönt, hogy  fenntartói körén belül  -az önkormányzat  

                       költségvetési szerveinél, polgármesteri hivatalánál  – 
                       a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag  

                                   megüresedı álláshelyeken, a létszámcsökkentéssel 
                                   érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban 
                                   töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
                                   foglalkoztatásra nincs lehetıség. 
  
              Határidı:   azonnal 
              Felelıs:      képviselı-testület 
                      polgármester 
   
      
Lehota Vilmos polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a rendkívüli nyilvános ülést 19 h-
kor bezárta. 
 
 
    Lehota Vilmos  Bárányné Billinger Erzsébet 
                polgármester          mb. körjegyzı   
 
 
 
    Tóth József   Dr. Zimonyi Károly 
     jegyzıkönyv hitelesítık  


