
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. november 26.-án 18 
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: 
 
     Dr. Schmidt Géza    pénzügyi szakértı 
     Bakosné Kiss Erzsébet  gazdálkodási 
          csoportvezetı, 
     Kovács Krisztina   gazdálkodási elıadó 
     Dr. Zimonyi Károlyné  óvodavezetı 
     Máté Józsefné    mővelıdés szervezı 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Bárányné Billinger Erzsébet mb. 
körjegyzıt, dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási 
csoportvezetıt, Kovács Krisztina gazdálkodási elıadót, Dr. Zimonyi Károlyné óvodavezetıt, 
az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen mind a 9  képviselı jelen van, így az 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./ A 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló  Polgármester 
     tájékoztató megtárgyalása.      mb. körjegyzı 
 
2./ 2008. évi költségvetési tervkoncepció megtárgyalása.   Polgármester 
          mb. körjegyzı 
 
3./ Szervezeti és Mőködési Szabályzat megtárgyalása   mb. körjegyzı 
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4./ E g y é b    ügyek. 
 
     a./ polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések    Polgármester 
          felvetések.           Alpolgármester 
             Bizottsági elnökök 
             Képviselık 
 
     b./ Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
          társulási megállapodásának módosításával kapcsolatos döntés.    Polgármester 
 
     c./ KÖVÁL Zrt. részére szándéknyilatkozat megtétele.      Polgármester 
 
     d./ 2008. évi önkormányzati rendezvények elıkészítése.      
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek  
Lehoczki Zoltán és dr. Zimonyi Károly képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül a jegyzıkönyv hitelesítésére Lehoczki Zoltán és dr. Zimonyi 
Károly képviselıket elfogadta.  
 
1./ A 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató    
     megtárgyalása. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató teljes anyagát és az 
errıl szóló pénzügyi szakértıi véleményt valamennyi képviselı kézhez kapta. 
Felkéri dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, hogy mondja el véleményét az elıterjesztett 
anyaggal kapcsolatban. 
 
Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy számára meglepı volt, hogy ilyen 
szakértıi véleményt kellett írnia.  
Érthetetlen számára, hogy az adóbevételek miért nem kerülnek át az önkormányzati számlára. 
Ebbıl adódóan a képviselı-testület nem látja tisztán, hogy hogyan alakulnak a bevételek, 
másrészt viszont ez a pénz nem kamatozik.  
Sajátos helyzet alakult ki ebben az évben Gombán, hiszen az általános iskolai oktatás  
átadásra került az egyház részére, ebbıl eredıen jelentıs normatíva elvonásra kerül sor az 
önkormányzat vonatkozásában. Ez fizetési gondokat is okozhat, bizonyos részeken viszont 
bevételi többlet is várható.  Meg kell várni, hogy a kincstár mit von el az önkormányzattól és 
ha a finanszírozás kedvezıen alakul, akkor döntse majd el a testület, hogy ezt a többletet az 
idén használja fel, vagy pedig maradjon meg pénzmaradványban.  
A szakértıi véleményében leírtakkal javasolja a képviselı-testületnek a tájékoztató 
elfogadását. 
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Szegedi Csaba képviselı, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
Az I – III. negyedév teljesítésérıl szóló tájékoztatót a mai napon megtárgyalta a Pénzügyi 
Bizottság és a szakértıi véleményben foglaltakat is. 
A szakértıi véleményben szerepel, hogy nincs információ a szöveges elıterjesztésben a folyó 
évben felvett 10 MFt  hitelrıl.  
Ennek részletezését azonban augusztus hónapban már tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, 
szöveges és számszaki adatokat is kaptak erre vonatkozóan. Ezt az anyagot a pénzügyi 
szakértı nem kapta meg, erre fel is hívták a gazdálkodási csoport figyelmét, hogy a jövıben 
minden költségvetésre vonatkozó anyagot bocsássanak a szakértı rendelkezésére. 
A konyhával kapcsolatban mondja, hogy a képviselı-testület úgy foglalt állást erre 
vonatkozóan, hogy a szeptemberi kezdéstıl két hónap mőködési költség kerüljön 
kidolgozásra. A polgármesteri úr errıl a mai bizottsági ülésen tájékoztatást adott. 
Egyetért a pénzügyi szakértı azon észrevételével, hogy az adóbevételek kerüljenek átutalásra 
a költségvetési számlára, mert ennek elmulasztása  kamatveszteséget okoz az önkormányzat 
részére. A hátralékok tekintetében a teljesítési százalékot is be kell mindig mutatni.  
A 2007. évi költségvetés elfogadásakor 36 MFt-os hiánnyal számoltunk, annak a hitelkeretét 
határozta meg akkor a képviselı-testület. A hitelkeret az eredeti mértéken marad, nem kellett 
felvenni, nem a bevétel fog nıni.  
A módosított költségvetési elıirányzattal kapcsolatban több helyen szerepel, hogy azért 
alakultak így a teljesítési százalékok, mert késıbb kerültek befizetésre az összegek. A 
módosított rovat legyen, és ide már ezek a számok kerüljenek. A testület elé kerülı 
anyagokban csak a döntési helyzetre vonatkozó dolgok legyenek kiemelve. 
A bizottságnak az a kérése, hogy a költségvetési elıirányzat december 31.-re vonatkozó 
számait a december 10.-i ülésre kapja meg a képviselı-testület. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzı: 
Az államháztartási törvénynek megfelelıen tehát az elkövetkezendı idıszakban legalább 
negyedévenként szükséges a költségvetési rendelet módosítása. 
Sajnos a gazdálkodási csoportnak sok adatszolgáltatási kötelezettsége volt az elmúlt 
idıszakban, ezért került ilyen rövid szöveges elıterjesztés a képviselı-testület elé.  
Köszöni a pénzügyi szakértıtıl a kritikát, a jövıben nagyobb figyelmet fog az apparátus 
fordítani a pénzügyi elıterjesztésekre. 
 
Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
A 2007. december 10.-i ülésre kerüljenek a testület elé azok a módosítások, amelyekben a 
képviselı-testület már döntött, de az elıirányzat módosítás még nem történt meg. 
 
Lehota Vilmos polgármester:. 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselıknek a 2007. évi költségvetés I-III. 
negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztatóval kapcsolatban, úgy javasolja azt elfogadásra. 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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117/2007. / XI. 26. / sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
     Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
                2007. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló 
     tájékoztatót elfogadta. 
      
     Megbízza a polgármestert, hogy a 2007. december 10.-i soros ülésre a 2007. 

évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztést és rendelet 
tervezetet  terjessze a képviselı-testület elé. 

 
     Határidı:  2007. december 10. 
     Felelıs:    képviselı-testület 
          polgármester 
               
 
 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A konyha mőködésével kapcsolatos táblázatot az ülés elıtt kiosztotta a képviselık részére. Az 
I-III. negyedévi tájékoztatóban szerepelnek adatok erre vonatkozóan. A most kiosztott 
táblázatban az októberi adatokat győjtötte ki és ez azt mutatja, hogy összehasonlítva a 2006. 
októberi adatokkal kedvezıbben ki tudjuk hozni a jelenlegi formában az étkeztetést. A 
közüzemi díjak egy része bizonytalan, ( gáz, áram) de úgy gondolja, hogy még így is 30 %-os  
megtakarítást érhetünk el ezen a szakfeladaton. A konyha megkapta a mőködési engedélyt, és 
a napokban egy sütı is beszerzésre került. Az étkezési  térítési díjak módosításával 
kapcsolatban kell majd elgondolkodnia a testületnek. 
 

 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy az étkezési díjak vonatkozásában van-e javaslat az önkormányzati támogatás 
mértékére vonatkozóan? 
Jó lenne azonban, ha azt is láthatná a testület, hogy egy adag étel elıállítása mennyibe kerül 
az önkormányzatnak. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A maga részérıl nem javasol hozzányúlni a nyersanyagnorma árakhoz. Nyersanyagnormában 
javasolja megállapítani a térítési díj mértékét. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzı: 
Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg részleteiben a konyha mőködését és 
tegyen majd javaslatot a képviselı-testületnek az étkezési térítési díjak módosítására. 
 
Tóth Sándor képviselı: 



 5 

Meggondolásra javasolja, hogy a konyha mőködésének megtárgyalására csak akkor kerüljön 
sor, amikor már az áram és gáz díjakkal kapcsolatos költség, valamint a bérek, szakács 
kérdése is pontos lesz. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A szakács személyében jelenleg nem kíván változtatni, az egyik konyhai dolgozó májusban 
fog nyugdíjba menni, így február hónapban tárgyalhat majd a testület a felmentésével 
kapcsolatban. A HCCP rendszer is most van kidolgozás alatt, így ezekkel kapcsolatban csak a 
költségvetés tárgyalásakor fogunk pontos számokat tudni. 
 
2./ 2008. évi költségvetési koncepció megtárgyalása. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A 2008. évi tervkoncepcióval kapcsolatos elıterjesztést valamennyi képviselı kézhez kapta a 
szakértıi véleménnyel együtt. A koncepciót a mai ülésén a Pénzügyi Bizottság is 
megtárgyalta. 
Felkéri dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, hogy mondja el véleményét a koncepcióra 
vonatkozóan. 
 
Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
A koncepció célja az, hogy irányt mutasson a hivatalnak és az intézmények vezetıinek a 
2008. évi költségvetés kidolgozásához. Két dologra hívná fel a figyelmet.  
Jó dolog, hogy a koncepcióban a fejlesztési pályázatokhoz szükséges önrészek 
vonatkozásában céltartalék szerepel. Amit viszont hiányol, az-az, hogy nincs a koncepcióban 
betervezve egy általános biztonsági tartalék. Az áram és gáz árak alakulásában teljes 
bizonytalanság van és ismerve az ország helyzetét, nem biztos abban, hogy 2008 év folyamán 
nem-e lesz egy újabb áremelés is. Ha lesz ilyen, akkor azt az önkormányzatnak át kell 
hidalnia, ezért kell egy biztonságos tartalék, amihez hozzá lehet nyúlni.  
Javasolja tehát a képviselı-testületnek, hogy foglaljon állást arra vonatkozóan, hogy a 2008. 
évi költségvetésben általános tartalék is kerüljön beállításra. 
A forráshiánnyal kapcsolatban mondja, hogy  mind a két oldalon  – bevétel – kiadás – nagy a 
bizonytalanság, a tényezık nem ismertek. A koncepcióban szereplı forráshiány összege a 
bevétel és kiadási végösszeg egyezıségéhez szükséges összeg, így ilyen megközelítésben a  a 
koncepció készítésénél az esetleges forráshiány  nem kezelhetı. 

 
Javasolja, hogy a képviselı-testület abban foglaljon állást, hogy a költségvetés készítésekor 
milyen határok, nagyságrendek között mozoghat a forráshiány, milyen mértékig mehet el. 
 
Szegedi Csaba képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A mai napon a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2008. évi költségvetési koncepciót. A 
mőködési célú általános tartalék betervezését a 2008. évi költségvetésbe  a bizottság is 
támogatja. A bizottság mőködési és fejlesztési célú alköltségvetés elkészítését kéri a 
hivataltól. Ezt határozati javaslatként hozzák a testület elé. A mőködési és fejlesztési célú 
kiadásokat szeretnék látni. A tavalyi évben volt egy vázlatos kimutatás, amelyet a 
gazdálkodási csoport kiegészített. Most van két hónap ennek megfelelıen történı 
kidolgozására. A december 10.-i ülésre, vagy pedig azt követıen a költségvetés elkészítéséig 
kérik ezt az anyagot.  
Az adók, bérleti díjak változtatását is tárgyalta a bizottság, de csak a bérleti díjak emelését 
támogatta. Kértek viszont egy kimutatást a 2006 – 2007 évi adó és szemétszállítási díjak, 
valamint a bérleti díjak mértékérıl annak érdekében, hogy a december 10.-i ülésen 
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valamennyi képviselı dönteni tudjon, hogy hogyan kívánja a jövı évi mértékeket 
megállapítani.  
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzı: 
Készítenie kell tehát a hivatalnak egy külön kimutatást a mőködési és felhalmozási 
feladatokról. Az adók tekintetében készüljön kalkuláció, hogy az egyes adónemek 
meghatározott mértékő növekedése, milyen bevétel növekedést eredményez. 
A forráshiány vonatkozásában pedig azt határozza meg a képviselı-testület, hogy hány 
százalékot nem haladhat meg. 
 
Szegedi Csaba képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Az elıterjesztésben szereplı 6 határozati javaslatot támogatta a bizottság. A maga részérıl 
viszont külön választaná a bevételeket és a fejlesztéseket. Lehet döntést hozni a forráshiányra 
vonatkozóan, de az is elıfordulhat, hogy pozitívan fog változni a helyzet. Az alapfeladatokat 
kötelezıen el akarjuk látni, ilyen mértéket ne határozzunk meg a koncepcióban.  
 
Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
Nem arra gondolt, hogy mennyi forint legyen. Azt határozza meg a képviselı-testület, hogy 
mennyinél nem lehet több a mőködtetés forráshiánya. A mőködésre vonatkozik a forráshiány. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Végleges számokat csak december 19.-e után lesznek. A koncepció mellékletében lehet látni, 
hogy 46 MFt összegő pályázati céltartalék van és 27 MFt összegő forráshiány van feltüntetve. 
A kiadási táblában feltüntetett pályázati céltartalékok a következı fejlesztési célokra 
vonatkoznak: 
- községháza minimális fejlesztésére                     4.000.000.-Ft, 
- egészségház átalakítására,akadálymentesítésére 4.000.000.-Ft, 
- a szennyvíztisztító bıvítéséhez                     8.000.000.-Ft. 
- helyi utakra            30.000.000.-Ft. 
Ez a 46 MFt a pályázati önerıkre kerülne betervezésre. Úgy gondoljuk, hogy ebbe az 
összegbe számos pályázat beleférhet. A jövı évi pályázati célokról már a decemberi ülésen is 
tudunk tárgyalni. 
 
 
Szegedi Csaba képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy közösen meghatározott mértékben kerüljenek az adók megemelésre. A 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy ne emeljük az adókat, mert nehéz helyzetben van a 
lakosság. Véleménye szerint azonban a lakosság nem a mi adóterheink miatt van nehéz 
helyzetben – ha pld. 5 %-ot emelünk – hanem az egyéb általuk felvett hitelek és 
rezsiköltségek miatt, nem pedig a mi adóterheink által. Az önkormányzat is próbál elıre 
haladni és a bevételeit növelni.  
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javasolja, hogy a dologi kiadás 10 %-ban határozza meg a képviselı-testület az általános 
tartalékot.  A céltartalékot pedig a fejlesztési célú kiadásra tervezett összeg 80 %-ban. 2008 
évben a fejlesztési célú hitel a fejlesztési célú céltartalék 80 %-ban legyen legfeljebb. 
A következı ülésre a képviselı-testület kimutatást fog kapni az adómértékek alakulásáról a 
2006-2007-es évekre vonatkozóan. 
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Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
A céltartalék összegét a fejlesztésekre vonatkozóan nevesíteni kell majd a költségvetési 
rendeletben, a koncepcióban szereplıkkel, ha ezzel egyetért a képviselı-testület.  
Nagyon határozottan külön kell választani a mőködési bevételeket és kiadásokat. Ha  a 
mőködési célú kiadás több, mint a mőködési célú bevétel, az a forráshiány. A testületnek azt 
kell kimondani, hogy ne legyen több a forráshiány. Az, hogy a fejlesztésekhez milyen 
hiteleket vesz fel, milyen hiteleket állít be az önkormányzat, jelenleg még csak elképzelések 
kérdése. A kettıt külön kell választani. Még egyszer pontosítja, hogy a forráshiány csak a 
mőködtetésre vonatkozik.  
 
Tasi Péter alpolgármester: 
A maga részérıl legalább 2 % általános tartalékot és maximum 10 % forráshiányt javasol. 
 
Szegedi Csaba képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Kéri, hogy a céltartalék és a forráshiány mértékének megállapításával kapcsolatban külön-
külön döntsön a képviselı-testület. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért azzal, hogy a 2008. évi költségvetésben az általános tartalék 
a céltartalék nélküli költségvetési fıösszeg 2 %-ban kerüljön meghatározásra, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

 
118/2007. /XI.26./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

H a t á r o z a t 
 

      Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy  
      határozott, hogy a 2008. évi költségvetésben a céltartalék 
                           nélküli fıösszeg 2 %-ban kerüljön mőködési célú általános 
      tartalék betervezésre. 
       

    Határidı:  azonnal, ill. értelemszerően 
    Felelıs:     képviselı-testület 
                      polgármester 
                       

 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki a 2008. évi költségvetésben a forráshiányt a költségvetési fıösszeg 
maximum 10 %-ban tudja elfogadni, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 
ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta: 
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119/2007. ( XI. 26.) sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
    Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy  
    határozott, hogy a 2008. évi költségvetésben a forráshiányt 
                          a költségvetési fıösszeg maximum 10 %-ban tudja elfogadni. 
 
               Határidı:  azonnal, ill.értelemszerően 
    Felelıs:     képviselı-testület 
          polgármester 
          
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselıknek a 2008. évi koncepcióval 
kapcsolatban, úgy javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 

 
 
 

120/2007. /XI.26./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
2008.évi költségvetésre vonatkozó koncepcióját és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
l.) A mőködési bevételeket növelni kell, a bérleti díjakat a piaci 
viszonyokhoz kell igazítani, önkormányzati támogatásokat folyamatosan 
csökkenteni szükséges, úgy hogy a szociális rászorultság legyen az 
elsıdleges szempont. 

     2.) A biztonságos költségvetés alapján szükséges a gyermekétkeztetési 
             térítési díjak és az önkormányzati támogatás mértékének újragondolása 

3.) A hátralékok felszámolására kiemelt figyelmet kell fordítani. 
4.) A mőködés során legfontosabb, hogy az  intézményeknél a megállapított 
létszám bérfedezetét, járulékait és fenntartási kiadásait biztosítani kell. 
5.) A munkavállalók részére a reálkereset csökkenésének ellentételezésére az 
egyéb juttatások lehetıségét fel kell tárni, és ezek forrásbıvülés esetén 
prioritást élveznek. 
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6.) Fejlesztések területén a már testületi döntéssel alátámasztott beruházások 
fedezetét hitel útján is biztosítani kell, de az eladósodás nem veszélyeztetheti 
az önkormányzat gazdasági stabilitását. 
 
A 2008. évi költségvetés elfogadásáig a képviselı-testület felhatalmazza a 
polgármestert 2008. január 1-tıl a szokásos mértékő bevételek beszedésére 
és a szokásos mértékő kiadások teljesítésére. 
 
Határidı: azonnal illetve értelemszerően 
Felelıs: képviselı-testület 
              polgármester 

 
 
3./ Szervezeti és Mőködési Szabályzat megtárgyalása. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzı: 
Mint ahogyan az elıterjesztésben is szerepel a Közép-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Vezetıjének törvényességi észrevételt tett a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzattal kapcsolatban, ezért meg kell szüntetni az abban foglalt törvénysértéseket. 
Tekintettel arra, hogy 2008. január 1-tıl  változások történnek a hivatalban, a szabályzat több 
pontja is módosításra szorul, ezért a leendı jegyzı asszonnyal úgy gondolták, hogy a jobb 
kezelhetıség érdekében egy új szabályzat kerüljön megalkotásra. Ez az új szabályzat került 
most a képviselı-testület elé, melyet közösen készítettek el a leendı jegyzı asszonnyal.  
A 13.§. (5) bekezdésébıl kimaradt a jutalom szó. Úgy kell módosítani, hogy a polgármester 
illetményére, jutalmára, költségtérítésére a Pénzügyi Bizottság elnöke – a bizottsági vélemény 
alapján – tesz javaslatot a képviselı testületnek. 
 
Ebben a szabályzatban már nem szerepelnek jegyzıkönyv hitelesítık, mert a jegyzıkönyv 
hitelességéért a polgármester és a jegyzı felelıs.  
Szerepel viszont benne egy ügyrendi bizottság létrehozása, amelynek a tagjait majd meg kell 
választania a képviselı-testületnek. 
Csak a mőködésre vonatkozó szabályok kerültek bele a szabályzatba, mivel a polgármesteri 
hivatalnak lesz egy önálló szervezeti és mőködési szabályzata. 
 
Tóth József képviselı: 
A jegyzıkönyv hitelesítésére vonatkozóan a képviselı-testület dönthet. Ez annak idején a 
bizalmatlanság miatt került bele az akkori SZMSZ-be, most már azonban nem tartja 
szükségesnek.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Miután késın kapták meg a képviselık az elıterjesztéseket, így nem tudta átnézni, így a maga 
részérıl tartózkodni fog a szavazásnál. Kérdése, hogy a megalkotásnak van-e határideje? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A törvényességi észrevételek alapján 30 napon belül napirendre kell tőznie a testületnek az 
SZMSZ módosítását. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Az 1.§. (1) bekezdésben a település irányítószáma hibásan került beírásra.  
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16.§. (1) bekezdésével kapcsolatban kérdezi, hogy a bizottságokba külsı tagok nem is 
kerülhetnek megválasztásra ? 
A 27. §-ban a képviselı-testületi ülésre meghívandók közül kimaradtak a díszpolgárok. 
Javasolja, hogy ez kerüljön bele.  Véleménye szerint a 49.§. (4) bek. célszerőbb lenne azt írni, 
hogy a területileg illetékes közigazgatási hivatal. 
A 23. §. (2) bekezdésébe javasolja belefoglalni, hogy a munkaterv közzétételére a helyi 
újságban is kerüljön sor. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzı: 
A javasolt módosítással és javításokkal egyetért, a bizottságoknak lehet majd külsı tagja. 
Amennyiben a mai ülésen nem fogadja el a képviselı-testület a szervezeti és mőködési 
szabályzat módosítását, akkor egy határozatot kell hozni a törvényességi észrevételre 
vonatkozóan, hogy a törvényes észrevételekkel egyetért és kéri a Közép-magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıjét, hogy az SZ.M.SZ.-ben kifogásolt jogellenes 
paragrafusok módosítására a következı ülésen kerülhessen sor. 
Csak a törvényes mőködésre és az egyszerő alkalmazhatóságra törekedtek az összeállításnál. 
Kéri a képviselı-testületet, hogy fogadja el a szervezeti és mőködési szabályzatot, mert a 
következı soros ülésen már a hivatal SZ.M.SZ.-ét kell elfogadni.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Csütörtökön került kiküldésre elektronikusan az anyag, tehát az öt nap betartásra került. 
Változás lesz még az új szabályzat szerint, hogy a hatálybalépése után a képviselık a testületi 
ülések meghívóit papír alapon is meg fogják kapni és a zárt ülésen tárgyalandó 
elıterjesztéseket is.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérése, hogy ha elfogadásra kerül a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, akkor a képviselık 
kapják majd meg elektronikus úton. 
 

 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki az ülésen elhangzott módosításokkal elfogadja az önkormányzat és 
szervei szervezeti és mőködési szabályzatát, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

16/2007. /XI.27./ sz. rendelete  
 

Az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról. 
 
 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi )  
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4./ E g y é b   ügyek.  
 

a.) Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolói, kérdések, felvetések. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az írásos polgármesteri beszámolóját az alábbiakkal szeretné kiegészíteni: 
Az elmúlt héten részt vett a monori orvosi ügyeleti rendszer pályázati kiírásával kapcsolatos 
ajánlatok bontásán. 5 pályázó adta be az ajánlatát, akik 105 – 135 Ft/ lakos összegért ellátnák 
a feladatot. Gomba község vonatkozásában 100.-Ft/lakos az OEP. támogatás, így minimális 
önkormányzati hozzájárulási összeget igényelne. 
 A hivatal informatikai rendszerének korszerősítésével kapcsolatban megjöttek az ajánlatok, a 
következı ülésre már konkrét javaslatot is tud tenni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Meg kell vizsgálni, hogy a majdani S 4-es területén van-e lehetıség területet vásárolni 
hirdetés céljára. Hasznosnak tartaná, ha készítenénk egy  olyan ismertetıt, ami turisztikailag 
is megfelelı,  a község adottságairól, megközelíthetıségérıl, stb. és ezt oda lehetne adni a 
befektetıknek.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A tájékoztató egy része már összeállt, a térképpel kell még kiegészíteni. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
A faluközpontban álló fenyıre kellene egy megfelelı izzósort venni. 
 
b./ Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási  
     megállapodásának módosításával kapcsolatos döntés. 

 
Lehota Vilmos polgármester: 
A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosításával kapcsolatban az írásos elıterjesztést valamennyi képviselı 
kézhez kapta. 
Amennyiben sem kérdés, sem pedig hozzászólás nincs ezzel kapcsolatban, úgy javasolja a 
döntést. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

121/2007. /XI.26./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t  á r o z a t  

Gomba Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
megtárgyalta és azt elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a mb.körjegyzı ellenjegyzése     
mellett a megállapodás aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: - képviselı-testület 

- polgármester 
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c./ KÖVÁL Zrt. részére szándéknyilatkozat megtétele. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A Duna-Tisza közi Nagytérségi Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer 2008. január 1-
ével történı beindulásával kapcsolatban szükséges a KÖVÁL Zrt. részére szándéknyilatkozat 
megtétele a hulladékkezelés területén történı együttmőködésre. Erre azért van szükség, hogy 
a KÖVÁL Zrt. Gomba község vonatkozásában is javaslatot tudjon tenni a hulladékkezelés 
díjára. A konzorciumi döntés még nem született meg, 1.500.-Ft/hó összeg forog jelenleg 
közszájon. Az A.S.A. Magyarország Kft. is megadta az ajánlatát a jövı évre vonatkozóan és 
elfogadja azt is, hogy ha nekünk Cegléd kedvezıbb, akkor oda fogjuk szállíttatni a szemetet. 
Semmiféle szankciót nem fognak alkalmazni, csak szüneteltetni fogjuk a velük megkötött 
szerzıdést. 
Javasolja a képviselıknek a szándéknyilatkozat megtételét. 
 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Kérdése, hogy dönthetünk-e másképp is? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Igen, mert más is pályázik, hogy kiterjeszti a szállítási hálózatát, viszont ha a KÖVÁL Zrt.-t 
bízzuk meg, akkor a községbıl Ledniczki Tibor fogja továbbra is elszállítani a hulladékot.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Meg kellene érdeklıdni a többi szállító cégtıl is, hogy a Ledniczki Tibort tudnák-e 
alkalmazni.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Most csak egy szándéknyilatkozatot teszünk a KÖVÁL Zrt. részére, így fordulhatunk máshoz 
is. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb.körjegyzı: 
Ez csak egy átmeneti idıszak, mert nemsokára a közbeszerzési eljárás hatálya alá fog tartozni 
és akkor ki kell írni a pályázatot.  
Az A.S.A. Magyarország Kft.-vel mindenképpen meg kell tartani a szerzıdést, mert nem 
biztos, hogy január 1-tıl indulhat Ceglédre a szállítás. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel. Aki egyetért azzal, hogy a KÖVÁL Zrt. felé a hulladék kezelés területén 
együttmőködési szándékunkat fejezzük ki, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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122/2007. /XI.26./ sz. Önkorányzati Képviselı-testületi 

H a t á r o z a t  
 

         Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
         a Duna-Tisza közi Nagytérségi Regionális Hulladékgazdálkodási 
         Rendszer 2008. január 1-ével történı beindulása esetén 
         szándékát fejezi ki a KÖVÁL Zrt-vel történı együttmőködésre 
         a hulladékszállítás területén. 
 
         Határidı:  azonnal, ill. értelemszerően 
         Felelıs:     képviselı-testület 
               polgármester 
 
 
c./ 2008. évi önkormányzati rendezvények elıkészítése. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A képviselık kézhez kapták az elıterjesztést. Tájékoztatja a képviselıket, hogy a 2008. évi 
települési rendezvény naptárat november 29.-én fogjuk egyeztetni az alapítványokkal, civil 
szervezetekkel. 
 
Máté Józsefné mővelıdés szervezı: 
Az augusztus 20.-i ünnepséget azért nem írta be a programjai közé, mert nem tudta, hogy ez a 
Faluház keretén belül kerül-e megrendezésre.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Jelenleg még keveset látunk a jövı évi programokból, miután az egyeztetés csak csütörtökön 
lesz.  
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Javasolja, hogy az augusztus 20.-i községi ünnepséget továbbra is ökumenikus istentisztelet 
formájában tartsuk meg. 
 
 
d./ egyebek 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
2006. decemberében hozott a képviselı-testület egy olyan határozatot, hogy azon 
adótartozások vonatkozásában, amelyek meghaladják az 50.000.-Ft-ot, vagy pedig két évet 
meghaladó tartozás van, az összegek kerüljenek a hátralékosok ingatlanára ráterhelésre. 
Ezen határozat végrehajtásáról a 2007. évi zárszámadáskor fogunk részletes tájékoztatást adni 
a képviselı-testületnek. 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a fogászati eszközökre vonatkozó lízingdíjának átadására 
megkötöttük a szerzıdést Dr. Somogyi Rozáliával, aki az önkormányzat által kifizetett 
lízingdíj 50 %-át átvállalja. 
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A Pénzügyminisztérium Pályázati Irodája kereste meg levélben az önkormányzatot, melyben 
olyan döntést kér a képviselı-testülettıl, hogy egyetért-e azzal, hogy a pénzügyminiszter úr a 
játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozóan olyan tartalmú koncessziós pályázatot írjon ki, 
amelynek értelmében az önkormányzat területén játékkaszinó mőködhet. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Javasolja, hogy a polgármester úr nézzen utána, hogy lehetséges-e az, hogy feltételeket nem 
kötünk ki a hozzájárulásunkban, de az építésügyi szabályzatunkban elıírhatjuk-e, hogy a 
község belterületén nem létesülhet játékkaszinó. Amennyiben erre lehetıség van, akkor adjuk 
meg a hozzájárulásunkat. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Miután legkésıbb december 15.-ig kell a hozzájárulásunkat megadni, így elnapoljuk ezt a 
döntésünket a következı december 10.-i soros ülésre.  
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
A kis-szurdiki járdánál valaki vágja a fát. Fel kellene szólítani.  
Kérdése, hogy a foci pálya hogyan halad? 
A nagy-szurdiki járdánál, az ingatlana elıtt lévı kanyarhoz már többször kérte, hogy kerüljön 
szalagkorlát felszerelésre, mert rendkívül balesetveszélye, hogy ott jönnek le az úttestre a 
gyalogosok. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A focipályával kapcsolatban mondja, hogy a fő már elvetésre került. 
A nagy-szurdiki járdához a jövı héten fogják a Magyar Közút Kht. dolgozói a szalagkorlátot 
felszerelni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kérdése, hogy a kis kátyúkkal mi lesz, megvárjuk a tavaszt, vagy még az idén meg fogjuk 
csináltatni.  
Már többször jelezte, hogy az Arany János u. 14. szám elıtt megsüllyedt az út. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az utak kátyúzásával kapcsolatban mondja, hogy amikor megkaptuk volna ingyen az 
aszfaltot, addigra beállt a rossz idı, így nem tudtuk elvégezni. 
 
Miután a következı napirendi pontot zárt ülésen kell megtárgyalni, így zárt ülést rendel el, a 
nyilvános ülést 2205  h-kor bezárta. 
 
 
 
 
    Lehota Vilmos  Bárányné Billinger Erzsébet 
                           polgármester                              mb. körjegyzı 
 
 
 
 
    Lehoczki Zoltán   Dr. Zimonyi Károly 
     jegyzıkönyv hitelesítık      


