
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. december 10.-én 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: 
 
    Kósa Erzsébet Anikó 
    Takács Endre  Kövál Zrt. elnök-igazgatója 
    Kéri Sándorné  Kövál Zrt. fıkönyvelıje 
  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Bárányné Billinger Erzsébet mb. 
körjegyzıt, Kósa Erzsébet Anikót, Takács Endrét a Kövál Zrt. elnök-igazgatóját, Kéri 
Sándornét a Kövál Zrt. fıkönyvelıjét és az ülést megnyitja. 
 
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./ Tájékoztató a község ivóvíz és csatorna szolgáltatásáról,  KÖVÁL Zrt. 
     további feladatokról.       Elnök-igazgatója 
     2008. évi vízdíj, csatornahasználati díj, hulladékkezelési díj 
     megállapítása. 
 
2./ 2008. évi adó és díjtételek megállapításával kapcsolatos rendeletek 
     megtárgyalása.        Polgármester 
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3./ 2007. évi költségvetési rendelet módosítása.    Polgármester 
 
4./ Képviselıi alapról szóló rendelet megtárgyalása.   Polgármester 
 
5./ Körjegyzıség 2007. évi munkájáról szóló tájékoztató megtárgyalása. mb. körjegyzı 
 
6./ Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
     megtárgyalása.        Polgármester 
 
7./ E g y é b  ügyek. 
     a./ Polgármester, alpolgármester beszámolója, kérdések, felvetések. 
     b./ Játékkaszinók mőködésével kapcsolatos döntés. 
     c./ Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének 
          megállapítása.  
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Tasi 
Péter és Erdélyi Zsolt képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítésére Tasi Péter és Erdélyi 
Zsolt képviselıket  e l f o g a d t a . 
 
 
1./ Tájékoztató a község ivóvíz és csatorna szolgáltatásáról, további feladatokról 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A KÖVÁL Zrt. beszámolóját megkapták a képviselık. Kérdezi Takács Endrét a KÖVÁL Zrt. 
elnök-igazgatóját, hogy a víz és csatorna szolgáltatással kapcsolatos elıterjesztéssel 
kapcsolatban van-e további kiegészítése? 
 
Takács Endre, a KÖVÁL Zrt. Elnök-igazgatója: 
A vízszolgáltatással kapcsolatban annyi kiegészítése van, hogy visszatérı probléma az, hogy a 
víz minıségét hogyan lehet javítani. Tavaly elıtt kezdıdött és az idén ért véget egy vas 
mangántalanító berendezés terveztetés. A vas mangántalanító berendezés létesítési engedélye 
megvan. Figyeljük a pályázatokat, hogy hátha lehet víz minıségi programra pályázni. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kérdezi, hogyha nem tudják megvalósítani pályázat útján akkor szóba kerülhet, hogy Gomba 
és Bénye területet önálló vízbázisra helyezzük át ? 
 
Takács Endre, a KÖVÁL Zrt. Elnök-igazgatója: 
Ha errıl az egységes rendszerrıl leválik a 20 %-a, akkor az Monornak és Monorierdınek 20 
% kapacitás bıvítést jelent. Engedélyezı hatóság egységes ivóvízzel ellátott település önálló 
vízbázis létesítését nem támogatja.  
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 - Vízdíjjavaslat 2008. évre. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Készült egy vízdíjjavaslat a 2008. évre az alapdíj emeléssel és az alapdíj jelenlegi szinten 
hagyásával. Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot, aki tárgyalta ezt a javaslatot. 
 
Szegedi Csaba képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a díjjavaslatok közül az elsı változatot fogadjuk el, ahol 
az alapdíj és az arányos vízdíj is emelésre kerülne. A díj 178 Ft./m3 lenne. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kérdezi, hogy van-e további javaslat? Amennyiben nincs, úgy a Pénzügyi Bizottság által 
javasolt 1. számú javaslatot szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy az alapdíjak - 
lakossági 300.-Ft./hó, közületi 13 mm átmérı 300.-Ft./hó, 20-25 mm átmérı 650.-Ft./hó, 25 
mm felett 910.-Ft./hó  – m3 arányos díja 178.-Ft./m3 –re, a közkúthasználati díj pedig 216 
Ft./m3 változzon, az kézfelemeléssel jelezze.     
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

17/2007. (XII.11) sz. rendelete 
 

a 2008. évi vízdíj megállapításáról. 
 
 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 
 
 - Beszámoló a 2007. évi víz és csatornaszolgáltatásról 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A KÖVÁL Zrt. 2007. évi víz és csatornaszolgáltatásáról szóló beszámolóval kapcsolatban 
kérdezi  Takács Endrét a KÖVÁL Zrt. elnök-igazgatóját, hogy van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Takács Endre, a KÖVÁL Zrt. Elnök-igazgatója: 
Elmondja, hogy a 2007. évi víz és csatornaszolgáltatási beszámolóhoz nincs szóbeli 
kiegészítése. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Volt olyan jelzés, hogy valaki nem rendeltetésszerően használta a csatornát, azt mondták, 
hogy le kell fényképezni. Olyan kéréssel fordulhatunk-e a KÖVÁL Zrt.-hez, hogy segítsen 
ebben? 
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Takács Endre, a KÖVÁL Zrt. Elnök-igazgatója: 
Szabálytalan szolgáltatás igénybevétele esetén sajnos azzal fizettetik meg a költségeket, akik 
fizetnek rendesen. Illegális kibocsátó az illetı, ilyenkor szabálysértést követ el. Bírság: 
30.000.-Ft. Magam is veszem a fáradságot, hogy ki menjek és tetten érjük az eseteket. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Áram kimaradás esetén problémába ütközik a szennyvíz használat üzemeltetés. 
 
Takács Endre, a KÖVÁL Zrt. Elnök-igazgatója: 
Az áram szolgáltatókkal olyan megállapodásunk van, hogy írásban, 24 órával megelızıen 
kell közölni, hogy hol lesz  áramszünet. Kapcsolatban vagyunk a DÉMÁSZ-szal, ÉMÁSZ-
szal és ELMÜ-vel. Személytelenné válnak a szolgáltatók, sajnos nehezen lehet ıket elérni, 
van olyan is, hogy nem jelez a szolgáltató. Ebben mindenképpen lépni kell, mindhárom 
áramszolgáltatót felsıbb szinten meg fogjuk keresni. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A beszámolóval kapcsolatban van-e a képviselıknek kérdése? 
 
Tóth József képviselı: 
Hogyan tudják ellenırizni, hogy a csatorna nincs bekötve? 
 
Kéri Sándorné, a KÖVÁL Zrt. f ıkönyvelıje: 
Folyamatosan ellenırizzük, hogy kik nincsenek rácsatlakoztatva. Vannak lakossági 
bejelentések. Látjuk, hogy mennyien laknak egy adott ingatlanban, mivel amikor a csatornát 
bekötötték mindenki beírta, hogy mennyien laknak az ingatlanban, így pl.: ha 2 m3-t használ 
egy 5 tagú család, akkor az már gyanús eset, vélelmezzük, hogy az egyesített vízrendszert 
használják. Ilyen esetben visszamenıleg kiszámláztuk a díjat. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki a KÖVÁL Zrt. 2007. évi víz és csatornaszolgáltatásáról szóló 
beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

123/2007. /XII.10./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a KÖVÁL Zrt. 
  2007. évi víz és csatornaszolgáltatásáról szóló beszámolót  e l f o g a d j a . 
 
  Határid ı: értelemszerően 
  Felelıs: képviselı-testület 
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  - Csatornahasználati díjjavaslat 2008. évre 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A KÖVÁL Zrt. 2008. évi csatornahasználati díjjavaslatában a díjemelés tervezett mértéke 
vízterhelési díjjal együtt 5,47 %. Kérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs kérdés, úgy szavazásra teszi fel, aki a szennyvíztisztító telep és a 
csatornahálózat 1 m3 re esı együttes költségével: 279.-Ft./m3 díjjal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

18/2007. (XII.11.) sz. rendelete 
 

a 2008. évi csatornadíj megállapításáról. 
 
 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 
 

- Hulladékkezelés 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A hulladékkezelés 2008. január 1-tıl nem indul be Cegléden. Jelenlegi szolgáltatónknak 
2007. december 31-ig van szerzıdése. Az AZA vállalja, hogy a Gombán alkalmazott 
hulladékkezelési díjért 2008. január 1-tıl ellátja a szolgáltatást. Ebben a gesztusban benne van 
a piac szerzés lehetısége is. Volt olyan terve 5 település polgármesterének, / 5 település: Úri, 
Gomba, Bénye, Káva, Monorierdı / hogy januártól összefogva önállóan rendezik a hulladék 
kezelés feladatait. A jelenlegi szolgáltatásban az AZA-t meg kell tartani. Átmeneti idıszakra a 
győjtésre, szállításra javaslatot, ajánlatot kér. Azt kell kiválasztani, aki az AZA-hoz elviszi 
Gombáról a hulladékot.   
 
Szegedi Csaba képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tárgyaltuk a rendelet esetleges módosítását. Év közben nem lehet módosítani, mert abban 
szociális kedvezmények vannak. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kér felhatalmazást, hogy 2008. január 1-tıl a ceglédi Regionális Hulladékrendszer 
beindulásáig Gomba Község Önkormányzata megoldja az AZA telephelyére a jelenlegi 
szállítóval szerzıdés hosszabbítás vagy egy másik szállítóval, de a jelenlegi kereteken belül. 
Erre ajánlatokat kértünk és a legkedvezıbbet kiválasszuk.  
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül a hulladékkezelés megoldását támogatta. 
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2./ 2008. évi adó és díjtételek megállapításával kapcsolatos rendeletek megtárgyalása. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A talajterhelési díjfizetési kötelezettségrıl szóló írásos elıterjesztést megkapták a képviselık. 
Megkapták az 5. § módosított változatát. 
Kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés? Javasolja elfogadni az írásban benyújtott módosítást. 
 
Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a talajterhelési díj fizetési kötelezettségrıl szóló rendelet-
tervezetet, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

19/2007. (XII.11.) sz. rendelete 
 

a talajterhelési díjfizetési kötelezettségrıl. 
 
 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A 2008. évi adó- és díjtételeket tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, ezzel kapcsolatban kérdezi a 
Pénzügyi Bizottság elnökét. 
 
Szegedi Csaba képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A bizottság véleménye, hogy az adó tételek mértékét 2008. évre ne változtattuk meg. 
Hulladék kezelési díjánál a szociális kedvezmények 2008. évre ne kerüljenek érvényesítésre. 
A hulladékkezelési díjak emelésérıl szóló rendelet 1. § (4) bekezdés törlését javasolja a 
pénzügyi bizottság. 
 
1./ Önkormányzati helyiségek bérleti díja: 
A kialakult egyhangú bizottsági vélemény alapján a különbözı díjtételeket megállapító 
rendeletek módosítására vonatkozó- alábbi javaslatot terjeszti elfogadásra a képviselı-testület 
felé:     
- Önkormányzati helyiségek bérleti díja: 

a) Fızıkonyha bérleti díja   15.000.- Ft 
b) Faluház - 24 órás igénybevétellel  15.000.- Ft 
       - napközben     7.000.- Ft 
c) Civilszervezetek Háza  

6-22-ig         6.000.- Ft 
22 órát meghaladó rendezvény 10.000.- Ft 
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- Lakások bérleti díja:  
komfortos lakások esetében  90 m2-ig 265 Ft/m2 

90 m2 felett 242 Ft/m2 

komfort nélküli lakások esetében  147 Ft/m2 

  

- Intézményi térítési díj a fızıkonyháról: 
 
Megnevezés  Tízórai  Ebéd  Uzsonna Egész napos 
 
Óvoda   55  190  55   300 
Napközi  68  204  68   340 
Felnıtt önk.-i 
intézményi 
dolgozók  -  400  -   - 
Felnıtt egyéb  -  530  -   - 
 
- Helyfoglalási díjak: 
alkalmi mozgóárusok díjtétele 1.600.- Ft/m2 
 
- Nem lakás célú ingatlanok bérleti díjának emelése 6 %-kal emelt mértékben, kerekített 
összegben kerüljön meghatározásra. Ebben szerepel a KÖVÁL Zrt. bérleti díja is.  
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki elfogadja az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjával,  
közterületfoglalással, intézményi étkeztetéssel kapcsolatos 2008.évre vonatkozó  díjakról 
szóló rendeletet az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

20/2007. (XII.11.) sz. rendelete 
 

a 2008.évi  díjakról 
 
 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjára 
vonatkozó javaslatot, az  kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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124/2007. /XII.10./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a nem lakás  
  céljára szolgáló egyéb helyiségek bérleti díjára vonatkozóan 2008. január 1- 
  tıl 6 %-os kerekített összegő emelést hajt végre. 
  Ebben szerepel a KÖVÁL Zrt. bérleti díja is. 
  Megbízza a polgármestert, hogy az új díjat az érdekelteknek közölje ki. 
 
  Határid ı: értelemszerően 
  Felelıs: képviselı-testület 
    polgármester 
 
 
3./ 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A képviselık megkapták a 2007. évi költségvetésrıl szóló 1/2007. (II.01.) sz. rendelet 
módosítását és mellékleteit. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy van-e kiegészítése? 
 
Szegedi Csaba képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy nincs hozzáfőzni valója. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kérdezi, hogy a képviselıknek van-e kiegészíteni valója? 
Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a 2007. évi költségvetési rendelet módosítását, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

21/2007. (XII.1l.) sz. rendelete 
 

A 2007. évi költségvetésrıl szóló 1/2007. (II.01.) sz. rendelet módosításáról 
 
 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 
 
 
4./ Képviselıi alapról szóló rendelet megtárgyalása 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Egységes új szerkezetbe a tervezetet megkapta a testület. A 2007. évi költségvetés 
tervezésekor a képviselı-testület lemondott a tiszteletdíjról és költség keretet állapított meg a 
költségvetési rendeletében. Szeretnék orvosolni azokat az elmaradásokat, amik jelentkeztek. 
A tisztelet díjból költség keret lett, a másik az internet hozzáférhetıségi lehetıség.   
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Szegedi Csaba képviselı: 
Volt a 10.000.-Ft-os keret és az internet elıfizetés közötti összeg, amit mindenki arra a célra 
fordított ami önkormányzati keretek között elszámolható.  
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzı 
Kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy egyértelmően ellenırizze le. 2005 év végén már volt 
amikor nem történt kifizetés. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kéri, hogy az apparátus részérıl legyen egy összefoglaló anyag számokkal és nevekkel. 
 
Tóth József képviselı: 
Elmondja, hogy jól kidolgozottnak látja a rendelet tervezetet, de neki sokkal szimpatikusabb a 
tiszteletdíj. Tisztább, átláthatóbb a kívül álló számára.  
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzı 
Külön rendelettel kel a tiszteletdíjat szabályozni, amennyiben a képviselık többsége 
támogatja januárra összeállítjuk a tervezetet. 
 
Kósa Erzsébet Anikó: 
A kimutatás elkészítésére határidıt kér. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A képviselık szeretnének díjat kapni a munkájukért, készpénzt hazavinni, vagy internet 
hozzáférés. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az alapról szóló rendeletet megalkothatjuk anélkül, hogy abba pénzt raknánk, az egy 
lehetıség a jövıre tekintettel.  
 
Tóth József képviselı: 
A tisztelet díjra vonatkozó javaslatát fenntartja. A múlt évrıl két hónap nem lett kifizetve, az 
át lehetne tenni az alapra és azt meghatározott célra lehetne felhasználni. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megalkottuk a rendeletünket a képviselı költség keretrıl, azt kifizetni nem lehet az egy 
költség keret, ezt szabályoztuk a rendeletben is, majd visszavonta a testület. 
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzı 
Ami nem történt meg tisztelet díj kifizetés számfejteni kellene, ha hatályos volt a rendelet 
kötelességünk számfejteni, errıl a képviselı mondhat majd csak le.  
 
Tasi Péter alpolgármester: 
A kifizetéseket azokkal az igazolásokkal is vessük össze, amiket a SZJA. bevallásához 
kaptunk Az eredeti szándék az volt, hogy 10.000.-Ft. tiszteletdíj a képviselıknek, amibıl az 
internetet fizeti, vagy felveheti a tiszteletdíjként.  
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Szegedi Csaba képviselı: 
Van egy összegő számla, amit kifizet az önkormányzat. Év végén a tiszteletdíjat bevezetjük és 
kifizetjük annak a képviselınek, aki igényli. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megoldás, hogy mindenkinek a saját maradék pénzét kiszámoljuk, kérünk nyilatkozatot a 
képviselıtıl, hogy  hogyan szeretné felhasználni.  
 
Kósa Erzsébet Anikó: 
Lehetıség van arra, hogy a képviselı lemondjon a tisztelet díjáról, minek a menete, hogy az 
összeg általános tartalékba kerül 
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzı: 
2007. év zárszámadásig egyértelmően lehet rendezni. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Véleménye, hogy a képviselıi alapról döntsünk. Kéri, hogy a rendelet 4. § (3) bekezdésben az 
utolsó két szó:  „ átvihetı, felhasználható „ felszólító módban legyen írva.    
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Kéri átvizsgálni a 2007. évi 10.000.-Ft-os keretet, abból lejön az internet díj, marad egy 
különbség, amit össze kell adni.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdezi, hogy ha megadjuk egy alapítvány bankszámlaszámát, arra lehet utalni az összeget? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzı: 
Amennyiben a Polgármester Úr utalványozza és a tervezet rendelkezésre áll, abban az esetben 
én ellen jegyzem. 
Felhatalmazza a polgármestert a kimutatásban szereplı összeg a képviselık által 
meghatározott célokra történı átutalással. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 
tartózkodással a képviselıi alapról szóló rendelet tervezet ülésen elhangzott 
módosításával egyetért. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kérdezi van-e további hozzászólás, aki a módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

22/2007. (XII.10.) sz. rendelete 
 

A Képviselıi Alapról  
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( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 
 
 
5./ Körjegyzıség 2007. évi munkájáról szóló tájékoztató megtárgyalása 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A képviselık megkapták a Körjegyzıség munkájáról szóló írásos elıterjesztést. Kérdezi 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzıt, hogy van-e további kiegészítése? 
 
Bárányné Billinger Erzsébet mb. körjegyzı: 
Elmondja, hogy az írásos tájékoztatóhoz nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A körjegyzıség eddigi munkája megfelelı szintő volt, ahogyan a tájékoztató végén a jegyzı 
asszony is megállapítja. 
Kérdezi, hogy van-e a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólás? 
 
Tóth József képviselı: 
- A tájékoztatóban leírtak szerint: „ Év elején Gomba sajnos igen súlyos anyagi gondokkal 
indult a gazdasági évnek, ebbıl következıen a hivatal dolgozói is szolidaritást akartak vállalni 
a megszorító intézkedéssel érintett intézményekkel és felajánlották, hogy lemondanak az 
étkezési utalványukról. „ Pontosítva: a dolgozók nemcsak „ szolidaritást akartak vállalni „ , de 
vállaltak is.  
 - A jövıben ha a képviselı testületnek címeznek levelet, akkor a képviselık tudjanak róla. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Elmondja, hogy a körjegyzıség munkájáról szóló elıterjesztés nagyon átlátható volt.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Elmondja, hogy a maga részérıl is elfogadja a körjegyzıség munkájáról szóló elıterjesztést. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki a körjegyzıség 2007. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2007. /XII.10./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a körjegyzıség 
  2007. évi munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt  e l f  o g a d t a . 
 
  Határid ı: értelemszerően 
  Felelıs: képviselı-testület 
    mb. körjegyzı 
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6./ Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megtárgyalása 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A 2007. november 26.-án megtartott ülésen elfogadta Képviselı-testület Gomba Község 
Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendeletét, mely 2008. 
január 1.jén lép hatályba. Javasolja a szervezési elıadói álláshely betöltését 2008. február 24-
ig, a 111/2007. (X.25.) sz. határozattal megválasztott jegyzı kinevezéséig.  
A polgármesteri hivatal szervezeti és mőködési szabályzat tervezetét a képviselık megkapták. 
Kérdezi van-e valakinek javaslata, véleménye?  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki Gomba Község Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatára  elıterjesztett javaslatot a módosított melléklet szerint jóváhagyja, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

126/2007. /XII.10./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
  polgármesteri hivatal szervezeti és mőködési szabályzatának 
  jóváhagyására elıterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta. 
 

1. A képviselı-testület Gomba Község Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát ( továbbiakban: SZMSZ) a 
melléklet szerint jóváhagyja. 

 
2. A képviselı-testület felhívja a megbízott jegyzıt, hogy az ágazati 

jogszabályokban a Hivatal mőködéséhez elıírt szabályzatok és az 
SZMSZ 6-18. számú függelékeinek elkészítésérıl 2008. március 31- 
ig gondoskodjon.  

    
3. A képviselı-testület a 2./ pontban meghatározott feladat ellátása 

érdekében felhatalmazza a megbízott körjegyzıt, hogy a szervezési 
elıadói álláshely betöltésérıl 2008. január 01-i hatállyal a köztisztvi- 
selık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 11. § (2) bekezdése  
alapján határozott idejő – 2008. február 24-ig szóló – kinevezéssel 
gondoskodjon. 
 
Határid ı: 207. december 31. és folyamatos 

        Felelıs: mb. körjegyzı   
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7./  E g y é b  ügyek: 
 
 a./ Polgármester, alpolgármester beszámolója, kérdések, felvetések 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kérdezi, hogy az írásban kiküldött tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A tájékoztatóban szerepel, hogy a hivatal telefonrendszerének korszerősítésére kért 
ajánlatokból beérkezett a EuroSys Telecom Kft. ajánlata , ami 1.260 eFt+Áfa összegő 
beruházást jelentene. A MACROgate Kft. ajánlatában 1 MFt. összeg szerepel. Az 1 MFt. 
olyan összeg, hogy véleménye szerint inkább a hitel keretünket növeljük meg, mivel a 
kamatfeltételei kedvezıbbek.  
 
Tóth József képviselı: 
Rendezési terv a térkép tervezet miatt nem készült? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Alap térképet nekünk kell biztosítani és ezt nem sikerült biztosítani a szerzıdés aláíráskor. A 
Földhivatal nem adott ki papír alapú térképet. 
 
Tóth József képviselı: 
Mikor dılt el, hogy az alaptérképet nekünk kell biztosítani? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Tavaly szeptemberben a szerzıdésben.  
Ajánlatot három tételre adott az építész iroda. 

- tanyasi övezetbe átsorolás a Szarkaháza temetı területén, 
- belterületbe vonás a Tóparton, 
- belterületbe vonás a Rózsa fölött 

Meg fogjuk kérdezni, hogy szólt az eredeti árajánlat. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A Gomba, Kossuth tér 2. szám alatti üzlet bérlıje a zöldség-gyümölcs üzlet tetı javítását 
szeretné elvégezni a bérleti díj terhére. 
 
Bárányné Billinger Erszébet mb. jegyzı: 
A bérlı adja be az elképzelését tartalmazó kérelmét. Minden átalakítás a tulajdonos 
hozzájárulásával végezhetı el.  
 
Fodor Béla képviselı: 
Szádváriné Fekete Márta 25 éve vezeti a község Vöröskereszt Szervezetét. A munkáját meg 
kellene köszönni. 
A faluban az intézményeken kirakott zászlók szerte foszlottak. Gyalázat kirakni egy szakadt 
zászlót, ezeket le kellene cserélni.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
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A Véradók Napja lett volna erre a megfelelı fórum. Felvette a kapcsolatot a Vöröskereszt 
felettes szerveivel, hogy İk is köszönjék meg Márta néninek, hogy 25 éve vezeti a 
Vöröskereszt Szervezetet. Az önkormányzattól már megkapta a díszpolgári címet. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Csatorna fedéllel kapcsolatban kérdezi, hogy a több helyen is meglévı fugának milyen 
megoldását tudnánk kitalálni? 
Az elsı 11 cm-es. szintkülönbségő, elhangzott, hogy kettı belefér. Ez pont tízzel több, 
korrigálni kell mindenképpen. Próbáljuk a KÖVÁL-on keresztül magunk elintézni.   
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Elmondja, hogy nagyon sok terület van amit még nem javítottak ki. Megpróbálják nem 
önkormányzati költségvetésbıl megoldani. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Javasolja, hogy ha a testületi ülés jegyzıkönyve elkészül legyen elküldve E-mail-en a 
képviselık részére. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
- A Patay-kastély épülete nagyon rossz állapotban van. Mi lesz a kastéllyal, ott fog összedılni,    
látszik, hogy nincs gondozva. 
- Problémának tartja, hogy nincsen rendır a faluban. 
- Szemetes kukákat kellene a faluban kihelyezni a Jókai utcában, ahol sok gyermek jár. 
- A Jókai utcában a betontömb kerítés hamarosan ki fog dılni, csatorna nincs, a kerítése alá 
folyik a víz.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Elmondja, hogy beszélt a kastély tulajdonosával, aki elmondta, hogy mindenképpen szeretne 
elıre lépni. A tulajdonos kitart amellett, hogy elkezdi a felújítást. 
A szemetes kukákhoz a rácsok gyártása folyamatban van.  
Kérdezi, hogy további kérdés van-e a képviselık részérıl? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Csökkeni fog az orvosi ügyelet ellátásának költsége. Plusz szolgáltatás is lesz 2008. február 1-
tıl. A hivatalba lépı új szolgáltató Monoron ünnepnapokon és hétvégenként 8 – 12 óráig 
gyermek orvosi ügyeletet is fog tartani.  
 
 
 - Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Ahhoz, hogy az Ügyrendi Bizottság 2008. január 1-tıl mőködni tudjon az Ügyrendi 
Bizottságba 3 tagot kell megválasztani. Javasolja Erdélyi Zsolt és Szabó Gyula képviselıket, 
mivel ık egyik bizottságnak sem tagjai. Kéri a képviselık javaslatát a harmadik személyre. A 
maga részérıl Tóth Józsefet javasolja.  
 
Tóth Sándor képviselı: 
Egyetért Tóth József személyével. 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottságba tagokként Erdélyi 
Zsolt, Szabó Gyula és Tóth József képviselık kerüljenek megválasztásra, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

127/2007. /XII.10./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  Ügyrendi 
  Bizottságot hozott létre. 
  A bizottság tagjainak:  Erdélyi Zsolt 

Szabó Gyula és  
      Tóth József  képviselıket megválasztotta. 
 

Határid ı: értelemszerően 
  Felelıs: képviselı-testület 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Miután az Ügyrendi Bizottság tagjainak választása megtörtént, kéri a képviselı-testület 
javaslatát az Ügyrendi Bizottság elnökének személyére vonatkozóan. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Az Ügyrendi Bizottság elnökének Erdélyi Zsolt képviselıt javasolja. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság elnökeként Erdélyi Zsolt 
képviselı kerüljön megválasztásra, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

128/2007. /XII.10./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ügyrendi 
  Bizottság elnökének: 
     Erdélyi Zsolt képviselıt megválasztotta. 
 

Határid ı: értelemszerően 
  Felelıs: képviselı-testület 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Pest Megye Önkormányzata önálló régióvá válás útján indul el. Ennek két módját látják: vagy 
helyi népszavazást, vagy döntést várnak, hogy váljon ki. Javasolja az egyszerő képviselı-
testületi döntést. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Javasolja, hogy próbáljunk támogatást szerezni internetes szavazással. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Ismerteti, hogy megkeresés érkezett Monorierdı Önkormányzatától. Monorierdı szeretne 
pályázatot benyújtani az iskola átépítésére, támogatást szeretne Gomba községtıl is, hogy az 
iskola felújítást támogatjuk. 
A maga részérıl nem hozna javaslatot a képviselı-testület elé. 
 
 

- Közmeghallgatás idıpontjának meghatározása 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A közmeghallgatás idıpontjának megállapításáról határozatot kell hozni. Javasolja, hogy a 
közmeghallgatás idıpontja: 2008. január 17. napja 18 h. legyen. Napirend a 2008. évi költség 
vetés és azt elıkészítı határozati javaslat. 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a közmeghallgatásra 2008. január 17. napján 18 
h. kezdettel kerüljön sor, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

129/2007. /XII.10./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a köz- 
  meghallgatás összehívását határozza el. 
  A közmeghallgatás idıpontját: 2008. január 17. napján, 18 órai 
  kezdettel állapítja meg. 
   A közmeghallgatás helyéül a Faluházat jelöli meg. 
 

Határid ı: értelemszerően 
  Felelıs: képviselı-testület 
 
 
 
 b./ Játékkaszinók mőködtetésével kapcsolatos döntések 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Az elızı ülésen már tájékoztatta a képviselıket a Pénzügyminisztérium Pályázati Irodája által 
kért I. kategóriába tartozó játékkaszinók mőködésére kiírandó koncessziós pályázattal 
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kapcsolatos döntési lehetıségrıl.  Abban az esetben is lehet, ha a rendezési terv a településen 
megtiltja ezt a tevékenységet. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Szerinte támogatni kell. A település rendezési tervben eldöntjük, hogy kijelöljük erre a célra 
akkor ebbıl tényleg tudunk csinálni profitot, mert a 4-es-hez tartozik, hiába Gomba területe. 
 
Tóth József képviselı: 
Ipari terület is van feltüntetve. Nincs a szabályozás. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 
(Ktv.) és a szerencsejáték szervezésérıl szóló 1991. évi XXXIV. törvény ( Szjtv.) alapján a 
Magyar Állam nevében eljárva a Magyar Köztársaság pénzügyminisztere az I. kategóriába 
tartozó játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó olyan tartalmú koncessziós pályázatot írjon 
ki, melynek értelmében Gomba község területén játékkaszinó mőködhet, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 
 

130/2007. /XII.10./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul 
  ahhoz, hogy a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (Ktv.) és 
  a szerencsejáték szervezésérıl szóló 1991. évi XXXIV. törvény ( Szjtv.) 

alapján a Magyar Állam nevében eljárva a Magyar Köztársaság 
pénzügyminisztere az I. kategóriába tartozó játékkaszinók üzemeltetésére 
vonatkozó olyan tartalmú koncessziós pályázatot írjon ki, melynek értelmében 
Gomba község területén játékkaszinó mőködhet. 
 
Határid ı: 2007. december 15. 
Felelıs:   képviselı-testület 
  polgármester 
 
 
 

 c./ Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtéríté- 
      sének megállapítása 
 
Szegedi Csaba képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı Testülete Lehota Vilmos polgármester részére 
331.200.-Ft. illetményt állapított meg és költségátalányát illetménye 20 %-ának megfelelı 
mértékkel, azaz 66.240.- Ft-tal fogadta el.  
A képviselı testület a polgármester juttatásait a jogszabályi keretek között a Pénzügyi 
Bizottság javaslatára határozza meg. 
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A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény ( továbbiakban: Pttv. ) 3. § (2) bekezdése 
értelmében a képviselı-testület a polgármester illetményét az 1000 – 2999 lakosú település 
esetén az államigazgatásban érvényes illetményalap és a törvényben meghatározott 8,5 
valamint 11 között meghatározott szorzószám szorzataként összegszerően állapítja meg. Az 
így meghatározott polgármesteri illetmény képezi alapját a polgármester költségátalányának, 
mely az illetmény 20 – 30 %-ának megfelelı összeg. 
A Pénzügyi Bizottság egyhangú javaslata, hogy a polgármester illetménye a 10-es szorzószám 
figyelembe vételével kerüljön megállapításra. Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.    
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester illetményének, 
költségtérítésének megállapítására 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

131/2007. /XII.10./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
  polgármesteri illetmény és költségátalány megállapítására vonatkozó ja- 
  vaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
 1./ Lehota Vilmos polgármester havi illetményét a polgármesteri tisztség el- 
  látásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjá- 
  ról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 3. § (1)-(2) bekezdése alapján – 
  a 10-es szorzószám figyelembe vételével – 2008. január 1-ei hatállyal  
  368.000.-Ft-ban állapítja meg.  
 
 2./ A képviselı-testület a polgármester költségátalányát a Pttv. 18. § (1)-(2) 
  bekezdése alapján illetménye 30. §-ának megfelelı összegben, azaz 
  110.400.-Ft.-ban határozza meg.  
 

Határid ı: 2007. december 31. 
Felelıs:   mb. körjegyzı 

 
 
 
Szegedi Csaba képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A képviselı-testület megalakulásakor az alpolgármester tiszteletdíját 50.000.-Ft-ban 
állapította meg. 
A Pttv. 4. §-a alapján a képviselı-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
kettıezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje 
el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A Pttv. Hivatkozott szakasza – a 
társadalmi megbízatású polgármester részére a tiszteletdíj megállapítása során – 1000-2999 
lakosú település esetén alkalmazható szorzót 4,5- 6,5-ig terjedıen határozza meg. Az 
alpolgármesteri költségátalány mértéke a képviselı-testület döntése alapján – tiszteletdíja 10-
20 %-ának megfelelı összeg. 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal hogy az alpolgármester tiszteletdíja a 6,25 szorzószám      
figyelembevételével kerüljön megállapításra, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alpolgármester 
tiszteletdíjának, költségtérítésnek megállapításra 9 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

132/2007. /XII.10./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
  az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalány megállapítására vonatko- 
  zó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
 1./ A képviselı-testület Tasi Péter alpolgármester havi tiszteletdíját a Pttv. 
  4. § (2).(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 2008. január 1-ei  
  hatállyal 230.000.-Ft-ban állapítja meg. 
 
 2./ A képviselı-testület az alpolgármester költségátalányát – a Pttv. 18. § (1)- 
  (2) bekezdése alapján – tiszteletdíja 20 %-ának megfelelı összegben, azaz 
  46.000.-Ft-ban határozza meg. 
 
 3./ A képviselı-testület felhívja a megbízott körjegyzıt a szükséges intézkedés 
  megtételére. 
   

Határid ı: 2007. december 31. 
Felelıs:   mb. körjegyzı 

 
 

Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 24.15 órakor 
bezárja. 
 
 
 
 
    Lehota Vilmos  Bárányné Billinger Erzsébet 
     polgármester        megbízott körjegyzı  

 
 
 
   Tasi Péter   Erdélyi Zsolt 
      jegyzıkönyv hitelesítık 
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