
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. január 10.-én 18 órai 
kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:  Lehota Vilmos   polgármester 
    Tasi Péter    alpolgármester 
    Erdélyi Zsolt, Fodor Béla   
    Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba 
    Tóth József, Tóth Sándor  képviselık 
 
    Kósa Erzsébet Anikó  szervezései elıadó 

jegyzı helyett 
 

    Bárányé Billinger Erzsébet 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Bárányné Billinger Erzsébetet és az 
ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen 7 képviselı jelen van, így az határozatképes. Szabó Gyula és Dr. 
Zimonyi Károly képviselık elızetes bejelentéssel vannak távol a mai ülésrıl. 
A képviselık részére kiküldött meghívóban szereplı napirendet teszi fel szavazásra. 
- Tájékoztató a közmeghallgatásról 
- Tájékoztató a központi ügyelet közbeszerzési pályázatának elbírálásáról 
A képviselık kaptak elıterjesztést: 
- az ügyrendi bizottság elnökétıl a vagyonnyilatkozatra tekintettel 
További két elıterjesztés, melyeket szeretne 3./ és 4./ napirendi pontként ajánlani:  
- a 2006. évi normatíva elszámolás módosítása 
- Gombai Református Egyházközség kérelme  
Kéri a képviselı testületet, hogy a kiegészítı napirendeket elfogadni szíveskedjenek. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 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 közmeghallgatásról     Polgármester 
 
2./ Tájékoztató a központi ügyelet közbeszerzési pályázatának 
     elbírálásáról        Polgármester 
 
3./ 2006. évi normatíva elszámolás módosítása    Polgármester 
 
4./ Gombai Református Egyházközség számára kezességvállalási   Polgármester 
     nyilatkozat megtétele 
 



 
 
1./ Tájékoztató a közmeghallgatásról 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A közmeghallgatást 2008. január 17. napjára hívtuk össze a Faluházban. A meghívók még a 
héten eljutnak a lakossághoz, illetve hirdetmények is lesznek a településen. 
 
Az alábbiakról tájékoztatja a képviselı testületet: 
- A költségvetési tájékoztatóval kapcsolatban: Gomba község Önkormányzata megnyerte a 
létszám leépítéses belügyminisztériumi pályázatot. 5,32 M Ft-ot meg is kaptunk a december 
végi finanszírozással.  
- Az alpolgármester a tiszteletdíjáról írásban lemondott. 
- Bárányné Billinger Erzsébet megbízott körjegyzıvel a Gomba-Bénye Községek 
Körjegyzıség megszőnésének napjával közös megegyezéssel megszüntettük a jogviszonyt.     
- Kapunk a MÁK-tól a 2006. évi normatívákkal kapcsolatban egy levelet. Ennek 
elıterjesztése a képviselık elıtt van. A visszafizetendı 9, 4 M Ft.-ból csak 4 M Ft-ot tudunk 
megvédeni, az 5,4 M Ft-ot vissza kell fizetni. Ezt majd a 3./ napirendi pontban tárgyaljuk 
részletesen.   
 
Tisztelettel kéri a képviselıket, hogy a közmeghallgatáson minél nagyobb számban jelenjenek 
meg. 
 
 
2./ Tájékoztató a központi ügyelet közbeszerzési pályázatának elbírálásáról 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Monor Város Önkormányzat megbízási szerzıdését – a Monor és környéke háziorvosi 
ügyeleti alapellátási társulás településeinek központi háziorvosi ellátására - mely létrejött 
Monor Város Önkormányzat és az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. között, illetve a határozati javaslatot megkapták a képviselık. 
Két dolgot emel ki a szerzıdésbıl, illetve a kísérı levélbıl. Az egyik, hogy 92.-Ft./fı/hó 
összegért vállalta el a szolgáltató a hétvégi és hétközi sürgısségi orvosi ügyletet. Mindössze 
2.-Ft-ot kell lakosonként fizetni az eddigi 22.-Ft. helyett havonta. A másik dolog, hogy azon 
felül ami eddig mőködött, hétvégenként gyermekorvosi ügyelet is lesz. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kérdezi, hogy az 5 pontos határozati javaslathoz van-e hozzászólás? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint nagyon alapos, minden részletre kiterjedı a szerzıdés, mely a Monor 
Város Önkormányzata és az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. között létrejött. 
 

Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, amennyiben a képviselı-testület az 5 pontos határozati javaslatot   
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 
 

1/2008./I.10./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Monor és 
Környéke Háziorvosi Ügyeleti Alapellátási Társulás tagja a „Monor és környéke 
központi orvosi ügyelet ellátása” elnevezéső, Gomba Község képviseletében is 
lefolytatott egyszerősített közbeszerzési eljárásban Monor Város Képviselı-
testületének 713/2007. (XII. 13.) számú eljárást lezáró döntését elfogadja. 
 
 
2. Gomba Község Önkormányzata - a Társulás Társulási Megállapodásának 13. 
pontjára is figyelemmel - Monor Város Önkormányzata, mint a szerzıdéskötésre 
jogosult társulási gesztor által az Emergency Service Kereskedelmi és 
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1138 Budapest, Árva u. 22., – mint 
az erre vonatkozó külön önkormányzati felhatalmazásunk alapján lefolytatott 
közbeszerzési eljárás során gyıztesnek nyilvánított ajánlattevıvel -  Gomba 
Község területére és lakosságára (illetve a település háziorvosi körzetének 
ügyeleti ellátására) vonatkozóan is megkötött, Monoron 2007. december 22-én 
aláírt feladatellátási-feladatátvállalási, megbízási szerzıdést jóváhagyja, az abban 
Gomba Község Önkormányzatát illetı jogokat elfogadja, a ráesı 
kötelezettségeket pedig magára nézve kötelezınek ismeri el. 
 
3. Gomba Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az Emergency Service 
Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. a település területén a központi 
orvosi ügyeleti feladatokat – területi ellátási kötelezettséggel, a megkötött 
szerzıdés és a hatályos jogszabályok keretei között -  teljes körően ellássa.  
 
4. Gomba Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az Emergency Service 
Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. a feladat ellátására közvetlen 
finanszírozási szerzıdést kössön az illetékes Pest megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárral. 
 
5. Gomba Község Önkormányzata a közbeszerzési eljárás során felmerült – az 
eladott ajánlati dokumentációk árából nem fedezett -, Monor Város 
Önkormányzata által teljesített költségeket (kötelezı közbeszerzési szakértı díja, 
eljárási hirdetmények díjai, a szerzıdés megkötésérıl szóló tájékoztató díja) a 
társulás tagjaként a lakossága arányában, külön elszámolás szerint fizeti meg 
Monor Város Önkormányzata számára. 
 

         Határid ı:  értelemszerően 
         Felelıs:   képviselı testület  
 
3./ 2006. évi normatíva elszámolás módosítása 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
2008. január 03.-án kaptuk meg a levelet a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodától, melyben az általunk közölt adatok alapján 
9.422.780.-Ft.-ot szeretnének visszavonni a 2006. évi normatívából. 



Az étkezési normatívából semmit nem tudunk megvédeni, a gyógypedagógiai nevelésbıl a 9 
fı normatíváját meg tudjuk védeni, mert van jogalapja. Az integrált oktatás normatíváját is 
beépítette 2006-ban az apparátus a képviselı-testület által elfogadott beszámolóba. Ezt úgy 
kell korrigálni, hogy le kell vonni az alsó és felsı tagozattól is azt a létszámot akik az integrált 
oktatásban részt vettek. Nyolc alsó és 2 felsı tagozatos gyermekrıl van szó, de integrált 
oktatásra normatívát csak 9 tanulóra kértünk. Egy alsós tanuló normatívája szerintünk jár, Ez 
is benne van, amit visszaküldtünk a MÁK-nak. 
Oktatási normatíván kívül: A házi segítségnyújtásra 2006. évben nem volt mőködési 
engedélye az önkormányzatnak, tehát arra sem vagyunk jogosultak. 
A 9,4 M Ft-ból 5,4 M Ft-ot kell  visszafizetnünk és a büntetı kamat kíséri ezt a visszafizetést. 
Indokolt minél hamarabb visszafizetni.   
A kormányrendelet alapján az önkormányzatnak a központi költségvetést megilletı összeget 
az éves költségvetési beszámoló kincstárhoz történt benyújtását követı 15 napon belül kell 
visszafizetnie ( amely 2007. március 27.-e volt ) így a késedelmi kamatfizetési kötelezettség 
2007. március 28. napjától keletkezik. 
Minél hamarabb szabaduljunk meg ettıl a kötelezettségtıl. Javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 
Kérdezi a képviselı testületet, hogy van-e hozzászólás, vélemény? 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
- Az elszámolás szabályszerőségének vizsgálatát minden évben elvégezheti a MÁK, vagy 
csak ebben az évben végezte el? 
- Ha mulaszt az állam kapunk-e pénzt, mint ahogy az elı van írva. Abban az esetben van ott is 
valami kamat igény amivel felléphetnek az önkormányzatok? 
- Pl. a házi segítség nyújtás mőködési engedély hiánya, ez nem azt jelenti, hogy hibás az 
adatszolgáltatás, hanem elesünk olyan támogatástól is amit egyébként itt tarthattunk volna. 
- Kérdezi, hogy a törvényességért felelıs személy felelısségét, vagy az egyes intézmények 
dolgozóinak, vagy a gazdálkodáson dolgozók felelısségét nem-e kellene meg állapítani? A 
képviselık kis mértékben hibáztathatók, ugyanakkor 3.000 ember bizalma nyugszik rajtunk, 
hogy ezeket a dolgokat képviseljük. 
- Az alpolgármester kérte a tavalyi a tavalyi költségvetési vitában, hogy a normatíváktól való 
eltérést mutassa ki a hivatal. Nem került kimutatásra, hibásan fogadtuk el, most pedig 
kifizetünk egy ekkora összeget. 
Mekkora most a fennálló hitel kamat nagysága? 
Javasolja, hogy fizessük ki a 2007.03.27. óta jogtalanul nálunk lévı összeget, de a késedelmi 
kamat nagysága tudomása szerint nem növekszik. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A felelısség megállapításával kapcsolatban elmondja, hogy szeretnék a felelısséget tisztázni. 
Szóba került, hogy a belsı ellenırzés tervünket módosítjuk, úgy hogy a 2006-2007 normatíva 
igénylés körülmény tisztán látás érdekében erre összpontosítanánk inkább az egyéb feladatok 
mellett. A belsı ellenırzést a kistérség közbeszerzés pályázatán elnyert nyertes vállalkozó 
fogja elvégezni. 
A körülményeit tisztázni fogjuk a hibának.   
 
Kósa Erzsébet Anikó szervezési elıadó, jegyzı helyett: 
Az állam nem fizet kamatot, a szabályozásnak megfelelıen megérkezik a nettó finanszírozás. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 



A házi segítségnyújtásra 2007. márciusban hirdettük meg az állást. 2007. június 15.-ével állt 
szolgálatba a házi gondozó.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint a határozati javaslat kerüljön módosításra azzal, hogy a MÁK ellenırzés 
során feltár hiányosságok felelısségét is állapítsuk meg. Javaslom a felelısség megállapítását 
a határozati javaslatba 5.-ik pontként bele venni.  
  
Kósa Erzsébet Anikó szervezési elıadó, jegyzı helyett: 
A határozati javaslat az alábbi 5./ ponttal egészüljön ki: „  A képviselı-testület utasítja a 
polgármestert, hogy a normatíva visszavonásra vonatkozó felelısség megállapítására irányuló 
szükséges intézkedést tegye meg. „  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, amennyiben a képviselı-testület a határozati javaslatot a 
módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2008./I.10./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
2006. évi normatíva elszámolás módosításáról szóló elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta: 
 
1./ A Képviselı-testület részben fogadja el a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 1513/1/2007. 
iktatószámú felhívásában az Igazgatóság által megállapított mutatókat, 
illetve elszámolható támogatás/hozzájárulás összegeket.  
 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban hivatkozott felhívás alapján elkészült önreviziós adatlap nem 
vitatott tételeinek megfelelı, 
 
a) jogtalanul igénybe vett összeget a Magyar Államkincstár által 

vezetett 10032000-01031496 számú (önkormányzatok elızı évi 
elszámolásai) számlára, 

b) késedelmi kamatot a 10032000-01034073 számú (Kincstár helyi 
önkormányzatok kamatbefizetései) számlára, 

c) jogtalan igénybevételi kamatot a 10032000-01034073 (Kincstár 
helyi önkormányzatok kamatbefizetései) számlára történı 
átutalásáról, a kamatterhek csökkentése érdekében haladéktalanul 
gondoskodjon. 

 
3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vitatott 

tételek esetében haladéktalanul kezdeményezzen egyeztetést a 
Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
Államháztartási Irodájával. Felhatalmazza továbbá a Képviselı-



testület a polgármestert, amennyiben az egyeztetés eredményeként 
az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége áll fenn, annak 
teljesítésére, a további jogtalanul igénybe vett összeg, késedelmi 
kamat és jogtalan igénybevételi kamat átutalásáról is gondoskodjon. 

 
4./ A Képviselı-testület elrendeli, hogy a polgármester a soron 

következı képviselı-testületi ülésen adjon tájékoztatást az 
önkormányzat 2006. évi beszámolójának módosításáról, s az annak 
következtében szükséges intézkedések megtételérıl.  

 
5./ A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a normatíva 

visszavonásra vonatkozó felelısség megállapítására irányuló 
szükséges intézkedést tegye meg. 

 
Határid ı: a   2./ pont tekintetében 2008. január 11. 
     3./ pont tekintetében értelemszerően 

4./ pont tekintetében a 2008. évi munkaterv szerinti 
elsı képviselı-testületi ülés 

     5./ pont tekintetében értelemszerően 
Felelıs:   Lehota Vilmos polgármester 

 
 

4./ Gombai Református Egyházközség számára kezességvállalási nyilatkozat megtétele 
 

Lehota Vilmos polgármester: 
A Gombai Református Egyházközség szeretne iskola építéshez pályázatot benyújtani. A 
2008. január 28-ig benyújtandó építési pályázathoz hitel kiegészítésre lenne szükség. 
Engedményezési nyilatkozatot adunk ki, hogy amennyiben a fenntartó nem tudja fizetni a 
hitelt, akkor az Önkormányzat a költségvetésben beépített összeg erejéig kezességet vállal. 
Van még egy pontja ennek a kérelemnek: A parókia kert végében lévı 150 m2 terület. Kéri a 
testület javaslatát, hogy mi legyen ezzel az önkormányzati telekkel? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, javaslat? 
 
Kósa Erzsébet Anikó szervezési elıadó, jegyzı helyett: 
Javasolja a határozati javaslat 2./ ponttal való kiegészítését az alábbiak szerint: „ A képviselı-
testület felkéri a Gombai Református Egyházközség képviselıjét, hogy a 620/2. hrsz-ú terület 
tulajdonjogának rendezésére tegyen ajánlatot. „ 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, amennyibe a 2./ ponttal kiegészített határozati javaslatot a képviselı-
testület elfogadja kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
3/2008. /I.10./ sz. Önkorányzati Képviselı-testületi 

H a t á r o z a t  



 
  1./     Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
   a mindenkori költségvetésben a Gomba Református  
   Egyházközséggel a közoktatási feladatellátásban történı 
   közremőködésre vonatkozó megállapodás V. fejezet 4.  
   pontja alapján biztosított elıirányzat erejéig kezességet 
   vállal az Egyházközségnek a Dél-Pest Megyei Takarékszö- 
   vetkezetnél a KMOP-2007-4.6.1 számú „ Közoktatási Intéz- 
   mények beruházásának támogatására „ elnevezéső pályázathoz 
   szükséges hitel, illetve hitelígérvény megszerzése céljából. 
 
  2./ A képviselı-testület felkéri a Gombai Református Egyházközség 
   képviselıjét, hogy a 620/2. hrsz-ú terület tulajdonjogának rende- 
   zésére tegyen ajánlatot. 
 
          Határidı:  azonnali 
          Felelıs:     Lehota Vilmos polgármester 
    
Lehota Vilmos polgármester: 
Kérdezi, hogy van-e még valami megbeszélni való? 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Elmondja, hogy a falu közepén a Jókai utcában kb. 15-20 cm-es víz van, ez baleset veszélyes. 
Valami megoldás kellene.  
 
Tóth József képviselı: 
4-5 éve foglalkoztunk azzal, hogy a Takarékszövetkezethez legyen járda. Ennek intézése  
valamin elakadt.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A hó eltakarítással kapcsolatban elmondja, hogy a nagyobb buszmegállók le voltak takarítva, 
a papárkai nem volt.  
Meg kell vizsgálni a buszmegállót az Úri felé vezetı úton. 
A buszmegállók között van különbség, meg kell csinálni a felsı buszmegállót is. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Volt egy elızetes közúti bejárás, ahol több szakhatóság is részt vett. Leszálló buszmegállók 
megoldása engedélyezés nélküli mővelet.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Megköszöni Bárányné Billinger Erzsébetnek a körjegyzıség vezetésében az elmúlt fél 
esztendıben végzett munkáját. A továbbiakban is jó munkát kíván neki. 
 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a rendkívüli nyilvános ülést 20.30 
órakor bezárja. 
 
 
     Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 
      polgármeser      szervezési elıadó 
              jegyzı helyett 


