
J e g y z ő k ö n y v

Készült Gomba Község Önkormányzati  Képviselő-testületének 2008. január 31.-én 15 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.  

Jelen voltak: Lehota Vilmos polgármester
Erdélyi Zsolt, Fodor Béla,
Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba,
Tóth József, Tóth Sándor,
Dr. Zimonyi Károly képviselők

Kósa Erzsébet Anikó szervezési előadó
jegyző helyett

Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen voltak:

Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértő
Dr. Zimonyi Károlyné óvodavezető
Kovács Krisztina gazdálkodási előadó
Őze Györgyné gazdálkodási előadó
Ordasi Emilné igazgatási előadó
Rádi Lászlóné igazgatási előadó

Lehota Vilmos
Üdvözölte az ülésen megjelent  képviselőket,  külön köszöntötte Kósa Erzsébet Anikót,  Dr. 
Schmidt  Géza  pénzügyi  szakértőt,  Dr.  Zimonyi  Károlyné  óvodavezetőt,  a  hivatal 
gazdálkodási és igazgatási előadóit majd az ülést megnyitotta.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Tasi Péter alpolgármester előzetes bejelentés szerint 
maradt távol, Szabó Gyula képviselő későbbi érkezését jelezte.
Megállapította,  hogy az  ülésen  7 képviselő  megjelent,  így  határozatképes.  A meghívóban 
foglaltaktól  eltérően a testületi  ülés napirendi  pontjainak módosítását  javasolta.  A javaslat 
értelmében   elsőnek  a  4.)  utána  az  5.  )  majd  a  7.)  és  8.)  napirendi  pontok  kerüljenek 
megtárgyalásra, s csak ezt követően az 1., 2., 3., 6., 9. és 10. napirendi pontok.
Kérte, aki a módosított napirenddel egyetértett kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapította, hogy Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND:

1.) Javaslat  a  helyi  képviselők  és  bizottsági  tagok tiszteletdíjáról  szóló  rendelet 
megalkotására
Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő Jegyző

Véleményező: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság
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2.) Javaslat  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvény  végrehajtásával 
kapcsolatos szabályokról szóló 6/2001. /X.26.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő Jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

3.) Javaslat  a  Fáy  András  Református  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény közoktatási  megállapodás alapján történő 2008. 
évi fejlesztési támogatására
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő Jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4.) Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének elfogadására
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő Jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5.) Polgármesteri,  alpolgármesteri,  bizottsági  elnöki  jelentés  a  lejárt  határidejű 
képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés 
közötti időben történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztők: polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

6.) Javaslat a képviselő-testület 2008. évi munkatervére
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő Jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

7.) Javaslat a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 2/2006. /III.
24.) sz. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő Jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság 

8.) Javaslat  az  önkormányzat  költségvetési  szervei  alapító  okiratainak 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő Jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

9.) Javaslat a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményének alapját képező 
önkormányzati kiemelt célok meghatározására
Előterjesztő: Jegyző
Előkészítő ---
Véleményező: valamennyi bizottság

10) Egyebek
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1.   napirend  

Javaslat a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet 
megalkotására.

Lehota Vilmos
A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, s mindkét bizottság 
tárgyalásra  javasolta a rendelet  tervezetet.  Kérte a képviselő-testület  tagjait,  tegyék meg a 
napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólásukat, javaslatukat.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a tiszteletdíj  mértékének a megítélése nagyon rossz bázisról indult.  2007. 
évben tiszteletdíj kifizetés nem történt. A képviselői tiszteletdíjnak a mértékét éveken át nem 
változtatta  a  testület.  Négy  éve  változatlan  volt  a  képviselői  költségkeretnek  nevezhető 
összeg. Olyan 10.000.-Ft az az összeg, amit mindenki igénybe vett, ahogy tudta, év végén 
kiderült,  hogy nem került felhasználásra és a maradvány átutalásra került civil szervezetek 
részére.  Amennyiben a képviselő-testület  az általa  javasolt  mértékű tiszteletdíjat  elfogadja, 
abban  az  esetben  az  internet  hozzáférés  költségét  nem javasolta  megtéríteni.  Véleménye 
szerint vissza kell állítani a képviselői munka presztízsét. Az általa javasolt összeg 25.500.-Ft. 
Aki úgy érzi, lehetősége van rá, hogy erről az összegről lemondjon, megteheti. 

/Szabó Gyula képviselő megérkezett/
Tóth József
Véleménye volt a spórolással kapcsolatban, hogy vagy együtt spórolnak, vagy nem spórolnak. 
A spórolás nem úgy történt, ahogy azt tervezte. Szeretne tisztán látni és arra a célra utalni azt 
az  összeget,  amit  Ő  jónak  gondol.  Mit  vehet  a  képviselő  igénybe?  A  tiszteletdíj  adható 
lehetőség. Meg kell vizsgálni, hogy mi az amit kaphat a képviselő és abból mit vesz igénybe. 
Támogatta Szegedi Csaba javaslatát.

Lehota Vilmos
Eddig is történt költségtérítés.  A 2007. évi  költségkeretből az ADSL szolgáltatási  díj lett 
megtérítve. 

Szegedi Csaba
A képviselői alapdíj összegét a maximumként meghatározható összeg 50 %-ában javasolja 
meghatározni, ami 25.123.- Ft-nak  felel meg.

Tóth József
Elmondta,  hogy  a  Szegedi  Csaba  táblázatában  szereplő  összegekkel  ért  egyet.  Mindenki 
számára legyen egyértelmű, hogy a képviselő mennyit kap a képviselői munkájáért. 
Tóth Sándor
Megkérdezte, hogy az elhangzott javaslat szerint a képviselők fizetik maguknak az internetet? 
Megkapja a képviselő az összeget és mindenki fizeti magának?

Lehota Vilmos
Amennyiben a javaslat  elfogadásra kerül, akkor az internet  költség és a képviselői  alapdíj 
figyelembe vétele nélkül is 1.607.466.- Ft a differencia, ami ezáltal keletkezik.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy az elhangzott szám valós, ezek jelennek meg a költségvetésben.  Javaslata 
szerint az általános és/vagy a céltartalékból tudnak csökkenteni. Ha nyilatkozatok születnek a 
képviselői tiszteletdíjak lemondásáról, akkor lehet a költségvetési előirányzatokat módosítani. 
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Lehoczki Zoltán
Megkérdezte, hogy ha az internet használati díjat bruttósítják és hozzáadják a járulékot akkor 
milyen összeg jön ki?

Lehota Vilmos
A nettóként megkapott összeg 40 %-a  bértehernek,  kb.: 14.000.-Ft.

Tóth József
Kérdezte, hogy ennek egy része adó formájában visszajön?

Lehota Vilmos
Ez a hivatali költségvetést nem érinti.

Tóth Sándor
Ha  az  önkormányzat  fizeti  az  internetet,  nem  annyiba  kerül,  mintha  minden  járulékot 
befizetnek és a képviselők fizetik az internetet?

Szegedi Csaba
Csak a mértéket számolta. Ezen mértéken belül ki-ki egyénileg dönthet róla.

Tóth József
Nem igényli mindenki az internetet, kétfajta döntést kell hozni.

Lehota Vilmos
2007. évben költségkeretet állapított meg a testület.  A költség keretből költségeket lehetett 
finanszírozni.  Ha  „ingyen„  kapja  a  képviselő  az  internet  hozzáférést,  akkor  a  személyi 
jövedelemadóról  szóló  törvény  is  bele  szól  ,  ebben  vélelmezett  használatot  feltételez  és 
aszerint teszi egy részét adókötelessé.

Dr. Zimonyi Károly
Egyetértett  az  előtte  szólt  képviselőkkel,  azonban   mégis  az  eredeti  meghívóhoz  csatolt 
változatot támogatja. Nem szeretné ha újra számolásra köteleznék az apparátust. 

Szegedi Csaba
Praktikusabb lett volna ezeket megtárgyalni a tavaly év végi ülésen.
Négy éven keresztül az összeg nem változott, ezt követően ennek az összegnek a vonzatával 
együtt 40 %-ára csökkentette a képviselő testület, hogy magán kezdje a spórolást, végül ez az 
összeg nem került felhasználásra, ki-ki rendelkezett arról. 

Lehota Vilmos
A módosító  javaslat  a  képviselői  alapdíj  rendeletben  szereplő  képviselői  alapdíj  összegét 
érinti. A 2. § (1) bekezdése módosulna az elhangzott összegnek megfelelően.  Kérte, hogy 
kézfelemeléssel jelezze, aki a módosító indítvánnyal egyetért

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  3 
tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta.
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Lehota Vilmos
Rendelet alkotásra kérte a képviselő-testületet, és kérte, aki a módosítással együtt a rendelet 
tervezetet elfogadja és a rendeletet megalkotja kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának 
1/2008. (I.31.) sz. rendelete

a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

2. napirend

Javaslat a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 
szabályokról szóló 6/2001. /X.26./ sz. rendelet módosítására.

Lehota Vilmos
Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  a  napirendi  pontot  a  Pénzügyi  Bizottság  és  az 
Ügyrendi  Bizottság  is  elfogadásra  javasolta.  Kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  az 
előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban tegyék meg hozzászólásukat, kiegészítésüket.

Hozzászólás  nem  lévén  rendelalkotásra  kérte  a  képviselőket,  majd  a  szavazást  követően 
megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának 
2/2008. (I.31.) sz. rendelete

a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről, 
a köztisztviselőket megillető juttatások rendszeréről

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

3.) napirend

Javaslat a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény közoktatási megállapodás alapján történő 2008. évi fejlesztési támogatására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a napirendi  pontot  a Pénzügyi  Bizottság elfogadásra javasolta.  Felkérte  a 
képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólás megtételére.

Tóth Sándor
Megkérdezte, hogy a mellékletet mindenki látta-e?
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Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy az iskola fenntartója december végén nyújtotta be a beruházási tervet, ami a 
2008. január 10.-i rendkívüli ülésen tárgyalásra került már. Abban jelölte meg a fenntartó az 
5.200.000.-  Ft-os  igényt,  amit  a  számításokkal  alátámasztva  5.107.000.-ban  javasol 
jóváhagyni. A jóváhagyásra javasolt összeg a beruházás tervezéséhez felvett hitel fedezetére 
szolgál. 

Lehota Vilmos
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban tegyék 
meg  hozzászólásukat,  kiegészítésüket.  Hozzászólás  nem  lévén  a  határozati-javaslat 
elfogadására kérte a képviselőket, majd a szavazást követően megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
önkormányzat  közoktatási  feladatellátásában  közreműködő  Gombai  Református 
Egyházközség  számára  a  vonatkozó megállapodás  V.  fejezet  4./  pontja  alapján 
igényelt fejlesztési célú pénzeszköz átadásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta:

1./  A  Képviselő-testület  a  Gombai  Református  Egyházközség 
fenntartásában  lévő  Fáy  András  Református  Általános  Iskola  és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  számára  a  2008.  évi 
költségvetésében fejlesztési célú pénzeszköz átadása jogcímen 5.107 
e Ft-ot biztosít a becsatolt 2008. évi beruházási tervben rögzítettek 
megvalósítása céljából. 

2./ A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően a támogatás átutalásáról 
havonta, a tárgyhónap 5. napjáig gondoskodjon, és a január hónapra 
eső időarányos részösszeg átutalásáról a február havi esedékességkor 
intézkedjen. 

3./ A Képviselő-testület  felhívja  a  támogatásban  részesülő  fenntartót, 
hogy  az  átadott  pénzeszköz  felhasználásáról  a  megállapodásban 
foglaltak  alapján  legkésőbb  2008.  december  31-ig  nyújtson  be 
elszámolást a támogató önkormányzat részére. 

Határidő: 2008. február 5. és folyamatos
a 3./ pont tekintetében 2008. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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4. napirend

Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy valamennyi bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet. Tájékoztatta a képviselő-
testületet,  hogy  a  rendelet  tervezet  11.  §  (1)  bekezdésben  az  engedélyezett  létszám 
rögzítésekor elírás történt. A helyes létszám 41.75 fő, melyet a melléklet helyesen tartalmaz. 
Pénzügyi  szakértői  javaslatra  visszavonta  a  rendelettervezet   21.  §  (2)  bekezdésének 
szövegezését,  melyet  eredeti  javaslatként  kér  elfogadni  a  képviselő-testülettől.  Felhívta  a 
képviselők figyelmét, hogy az 1. napirendben elfogadott módosítás értelmében az általános 
tartalék  terhére  növelt  képviselői  tiszteletdíjak  összegének  emelésével  értelmezzék  az 
előterjesztést.  Kérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket.

Fodor Béla
A  Szociális-és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztést  és  a  rendelet-tervezetet  tárgyalásra 
javasolta.

Lehota Vilmos
Kérte  az  önkormányzat  pénzügyi  szakértőjét,  amennyiben  az  írásbeli  szakértői  vélemény 
szóbeli kiegészítésének lehetőségével kíván élni, azt tegye meg.

Dr. Schmidt Géza
Köszöntötte  a  megjelenteket.  A  költségvetési  rendelet  tervezettel  kapcsolatban  elmondta, 
hogy  az  utóbbi  évek  legmegalapozottabb  költségvetési  rendelet  tervezetét  tárgyalhatja  a 
képviselő-testület.  Egyes  előirányzatok  kimunkálása  példaszerű  módon  történt, 
megalapozottak  voltak  az  előirányzatok.  Pozitív  dolog  az  is,  hogy  van  egy  bizonyos 
nagyságrendű általános tartalék. A fejlesztési céltartalék is nagyon fontos, hiszen ez pályázati 
lehetőséget támaszt alá. Jó költségvetési rendelet tervezet készült a számok is megalapozottak, 
elfogadásra javasolta.  

Szegedi Csaba
Megjegyezte,  hogy  nem  lehet  összehasonlítani  a  korábbi  költségvetésekkel  a  mostani 
előterjesztést. 

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  rendelalkotásra  kérte  a  képviselőket,  majd  a  szavazást 
követően megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
3/2008. (I.31.) sz. rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )
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5. napirend

Polgármester, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt 

fontosabb eseményekről

Lehota Vilmos
A képviselők december 5.-étől megkapták a polgármesteri tájékoztatót. Megjegyezte, hogy a 
két határozati javaslatot az egyebek között fogják tárgyalni. 
Kiegészítésként az alábbiakat mondta el:
-  Beadható  természetvédelmi  pályázat.  Gomba a  Várheggyel  kapcsolatban  lehet  részese a 
pályázatnak.  A bozótirtástól  a  legeltetésig,  illetve  turisztikai  jellegű  beruházásrész  lehet  a 
pályázaton belül. 2008 március 28. a beadási határidő. A Várhegyet is magában foglaló 77 
hektár területben az önkormányzatnak is van tulajdon része.
- CBA üzlet tulajdonosa nyilatkozatban kívánja rögzíteni a parkoló kialakítása tárgyában tett 
vállalásait. 
Kérte a képviselőket a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólásra.  

Tóth József 
Megérdezte, hogy a gyakorlatban hogy tudják megvalósítani, hogy a pályázaton elnyerhető 
összeget bozót irtásra stb. is lehet fordítani.

Lehota Vilmos
Válaszában elmondta, hogy pályázati konzorcium alakulna, illetve Tápió Természetvédelmi 
Egyesület is szerepelne a pályázók között, közösen pályáznánk.

Erdélyi Zsolt
Megkérdezte, hogy mennyire befolyásolhatja a tény, hogy ott voltak korábban ásatások?

Lehota Vilmos
Nem  befolyásolja,  mivel  egy  elég  komplex  pályázat,  több  összetevővel.  A  földvárak 
felújítását is magában foglalhatja. 

Szegedi Csaba
Felhívta a figyelmet arra, hogy az önerő fontos lehet. Kérdezte, hogy a Lápos résszel hogyan 
lehet összekapcsolni? 
További kérdése volt, hogy a Szőke Ferenc utcában épülő 6 lakásos társasházzal kapcsolatban 
kik lehetnek a lakások megvásárlói? Saját hozott piaccal rendelkeznek-e az építők?

Lehota Vilmos
Válaszában elmondta, hogy Ők tekintik piacnak a területet. Olcsón tudnak vásárolni telket, 
amire építeni lehet, 
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Szegedi Csaba
Javasolta,  hogy  vegye  napirendre  a  testület,  a  helyi  építési  szabályzatba  illeszkedően  a 
Strázsa-Felső-Tápió  Helyi  Közösség  írásos  előterjesztését,  amely  szervezet   410  M  Ft 
gazdálkodási kerettel rendelkezik. Kérdése volt, hogy e keret  felhasználásával kapcsolatban 
lehet-e bővebb információhoz jutni?
Megkérdezte továbbá, hogy a gyógyszertár akadálymentesítésére van-e határidő, illetve nem 
lehet-e táblát elhelyezni a Szőke Ferenc utcában, amíg ott építkezés folyik?

Lehota Vilmos
Válaszában  a  Helyi  Építési  Szabályzattal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  tájékoztatóban 
szerepel a módosítás, a jövő héten egyeztetni tud a digitális térképre áthelyezett tervekről. 
Elmondta továbbá, hogy elkezdődött egy 17 hétig tartó tervezési folyamat, amelynek végén a 
tavaly  beadott  fejlesztési  koncepciót  kitöltik  részletes  tartalommal.  Az akadálymentesítési 
határidőre vonatkozó kérdésre a válasza: 2008. december 31. az önkormányzat tulajdonában 
álló intézményeknél. A Gyógyszertár nem az önkormányzat intézménye.  Az egészségházat 
kell akadály mentesíteni.

Szegedi Csaba
Megjegyezte,  hogy  a  helyi  építési  szabályzatban  lehet  találni  módosítani  valót,  azt 
előterjesztéssel meg lehet tenni, indokolt lenne napirendre venni.  Nem tartja szerencsésnek, 
ha ilyen házak épülnek a faluban.
- Kérdezte, hogy ha megszűnik a Gyógyszertár, akkor erre az Önkormányzatnak kell-e helyet 
biztosítani?

Lehota Vilmos
A jelenlegi üzemeltető – előre láthatóan – 2008. év végével be kívánja fejezni működését. Ha 
kialakul az utódlás kérdése, akkor lehet napirendre venni. 

Erdélyi Zsolt
Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság megalakult és az első ülését megtartotta. 

Fodor Béla
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Pest Megyei Főügyészség az átmeneti és a temetési 
segélyek benyújtását és kifizetését ellenőrizte. Megállapítottak egy törvénysértő gyakorlatot 
és mulasztást. Felszólalással éltek azért, mert a beadott kérelmeknél a kérelmező személyek 
nem tüntetik fel a személyi adataikat. Eljárási hibát jelent, hogy nem adta a bizottság vissza 
hiánypótlásra. Az vizsgálati jelentést a bizottság megtárgyalta és a felszólalást elfogadta. 

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy a formanyomtatványról rendelkezik a rendelet is?

Kósa Erzsébet Anikó szervezési előadó, jegyző helyett:
A rendelet tartalmaz erre előírást.

Lehota Vilmos
a napirendi pont vitáját lezárta, miután további hozzászólás nem volt
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6. napirend

Javaslat a képviselő-testület 2008. évi munkatervére

Lehota Vilmos
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a Szociális- és Gyámügyi 
Bizottság is megtárgyalta és mindhárom bizottság elfogadásra javasolta. 
Kiegészítésként elmondta, hogy az összefoglaló táblázatban meg kell cserélni a februári és a 
májusi napirendi pontokat. A polgárőrségi és az egészségügyi tájékoztató helyet cserél.

Szegedi Csaba
Javasolta, hogy az építési szabályzat módosítása is kerüljön be a munkatervbe.

Kósa Erzsébet Anikó
2008. március hónapra javasolta a szerkezeti terv és a HÉSZ módosítására vonatkozó javaslat 
tárgyalását legkorábban, mivel a téma sok „szereplőt” érintő szabályozási kérdés. 

Tóth József
Megjegyezte, hogy a digitális térképben rengeteg térképészeti hiba van. Esetleges térkép hibát 
20  napon  belül  ki  kell  javítani.  Olyan  helyen  ahol  nem volt  út  oda  rajzoltak  a  digitális 
térképre, ahol volt onnan pedig elhagyták.

Lehota Vilmos
Megerősítette a képviselői megjegyzést, valóban lemaradt néhány vonal a digitalizáláskor, a 
digitális  térkép  ismeretei  szerint  is  rengeteg  hibával  rendelkezik.  Megjegyezte,  hogy  a 
következő héten tud erre rákérdezni, utána tudnak tovább haladni.

Szegedi Csaba
Javasolta,  hogy  beszéljen  a  képviselő-testület  a  többlakásos  lakóépületek  megépítéséről, 
szeretné megismerni a többi képviselő véleményét ez ügyben.

Lehota Vilmos
Emlékeztette  a  képviselőket,  hogy  2007.  októberben  alkotott  a  testület  rendeletet  a 
tervtanácsról, ebben van utalás, ami ezeket a problémákat megoldja. Két lakásszám felett már 
tervtanács elé kell vinni.

Erdélyi Zsolt
Javasolta,  hogy a Március 15-i  ünnepség előtt  legyen tájékoztató a februári  ülésen,  a falu 
napokról a márciusi ülésen beszámoló az illetékestől, az augusztus 20.-i ünnepség és a szüreti 
felvonulás előtt tájékoztató a júliusi ülésen, továbbá kérjenek beszámoló az iskolától.

Kósa Erzsébet Anikó
Az oktatási  intézmény beszámolóját  vagy a költségvetési  év végére,  vagy az iskolai tanév 
végéhez kötné.
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Lehota Vilmos
Szavazásra  tette  fel  a  2008.  márciusi  ülésre  a  falu  napokról  szóló  tájékoztató  napirendre 
tűzését,  továbbá a 2008. júniusi ülésre az augusztus 20.-i ünnepség és a szüreti felvonulás 
előkészítéséről szóló tájékoztatót. Kérte aki a módosító indítvánnyal egyetért kézfelemeléssel 
jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a  2008.  márciusi  ülésre  a  falu  napokról  szóló 
tájékoztató és a 2008. júniusi ülésre az augusztus 20.-i ünnepség és a szüreti felvonulás 
előkészítése napirendekkel egyetértett.

Lehota Vilmos
Újabb  módosító  indítványt  terjesztett  a  képviselő-testület  elé,  mely  szerint  a  2008. 
szeptemberi  ülésre  az  oktatási  intézmény  tájékoztatója  kerüljön  napirendre.  A  szavazást 
követően megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 2008. szeptemberi ülésre az oktatási intézmény 
tájékoztatója napirenddel egyetértett.

Lehota Vilmos
A képviselő-testület 2008. évi munkatervét a módosításokkal együtt szavazásra tette fel, majd 
a szavazást követően megállapította, hogy  

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi 
munkatervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./  A  Képviselő-testület  a  2008.  évi  munkatervét  a  határozat  1.  sz. 

mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

7. napirend

Javaslat a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 2/2006. /III.24./ sz. 
rendelet módosítására.

Kósa Erzsébet Anikó 
Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy a  hatályban  lévő szociális  rendelet  törvényességi 
ellenőrzése  folyamatban  van  a  közigazgatási  hivatalnál,  s  várhatóan  több  szakaszt  érintő 
észrevétel érkezhet az önkormányzathoz. 
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A módosítás helyett egységes szerkezetben jobban kezelhető az új helyi szabályozás. Ezt a 
rendelet tervezetet kapták meg a képviselők. Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az írásos 
előterjesztésként  megküldött  rendelet-tervezetben  több  ponton  maradt  olyan  rendelkezés, 
mely továbbra is  ellentétes  a hatályos  szociális  törvénnyel.  Ilyen  az egyedülálló  helytelen 
szóhasználat, melyet helyesen a rendeletnek egyedül élőként kell tartalmaznia, törvénysértő 
lehet  hogy  bizottsági  hatáskörben  maradt  a  méltányossági  közgyógyellátást.  A  további 
módosítások egységes értelmezhetősége érdekében az elfogadásra javasolt rendelet-tervezetet 
a képviselők kézhez kapták.  

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy a rendelet kihirdetése hogyan történik, ha a testület elfogad egy rendeletet, mi 
számít a kihirdetésnek?  

Kósa Erzsébet Anikó
Az elfogadott rendeletek másnap kifüggesztésre kerülnek a hirdető táblára. Kihirdetésnek az 
minősül,  amikor  az  önkormányzat  hirdetőtábláján  a  polgármester  és  a  jegyző  aláírásával 
kifüggesztésre kerül a rendelet.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  rendelalkotásra  kérte  a  képviselőket,  majd  a  szavazást 
követően megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
4/2008. (I.31.) sz. rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

8. napirend

Javaslat az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
A  napirendi  pontot  minden  bizottság  tárgyalta  és  elfogadásra  javasolta.  Az  előterjesztés 
részletesen tartalmazza, hogy miért van ezekre a módosításokra  szükség.

Kósa Erzsébet Anikó
Felhatalmazást  kért  a  testülettől,  amennyiben  a  népszavazással  kapcsolatos  költségek 
elszámolására  a  szakfeladat-rendben  szakfeladat  kerül  megjelölésre,  azt  beemelhesse  a 
polgármesteri hivatal szakfeladatai közé. 

Lehota Vilmos
Gomba  Község  Polgármesteri  Hivatal  alapító  okiratának  módosítását  az  utólagos 
felhatalmazással  együtt  szavazásra  tette  fel.  Kérte,  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a határozat 1. sz. mellékleteként egységes szerkezetbe 

foglalt  szövegezéssel  hagyja  jóvá  a  Polgármesteri  Hivatal  alapító 
okiratának módosítását.

2.  A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert,  hogy  a  Magyar 
Államkincstár területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetéséről határidőben gondoskodjon.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
A  Gólyafészek  Óvoda  alapító  okiratának  módosítását  tette  fel  szavazásra.  Kérte,  aki  a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta:
3. A  Képviselő-testület  a  határozat  1.  sz.  mellékleteként  -egységes 

szerkezetbe  foglalt  szövegezéssel-  hagyja  jóvá  a  Gólyafészek  Óvoda 
alapító okiratának módosítását.

4.  A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert,  hogy  a  Magyar 
Államkincstár területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetéséről határidőben gondoskodjon.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
A  Fáy  András  Művelődési  Ház  alapító  okiratának  hatályon  kívül  helyezését  tette  fel 
szavazásra. Kérte, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetértett, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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8/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  önkormányzat 
költségvetési  szervei alapító  okiratainak felülvizsgálatára  vonatkozó javaslatot  és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület   az  önkormányzat  közművelődési  feladatait 
Gomba  Község  Polgármesteri  Hivatalához,  mint  önállóan 
gazdálkodó  költségvetési  szervhez  integrálja,  mert  az  ellátandó 
feladat így hatékonyabban teljesíthető.

2. A  Képviselő-testület  a  Magyar  Államkincstár  törzskönyvi 
nyilvántartásában részben önállóan  gazdálkodó szervként  működő, 
2003. november 28. törzskönyvi bejegyzési dátummal nyilvántartott 
Fáy  András  Művelődési  Ház  alapító  okiratát  2008.  február  1. 
napjával hatályon kívül helyezi.

3. A  Képviselő-testület  jelen  határozat  1.  számú  mellékletét  képező 
megszüntető  okirat  elfogadásával  a  költségvetési  szervet  2008. 
február 1-én megszünteti.

4. A  Képviselő-testület  az  1.  pontban  rögzített  fenntartói  döntés 
következtében  a  921815  számú,  művelődési  házak  tevékenysége 
szakfeladaton  foglalkoztatottak  közalkalmazotti  jogviszonyát  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény 
hatálya alá tartozó jogviszonyként változatlanul hagyja.

5. A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármester  figyelmét,  hogy  a 
megszüntető  okiratnak  a  Magyar  Államkincstár  Közép-
magyarországi Regionális Igazgatósághoz történő megküldéséről, és 
a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléséről gondoskodjon.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Az Egészségház alapító okiratának visszavonására vonatkozó javaslatot tette fel szavazásra.
Kérte, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  önkormányzat 
költségvetési  szervei alapító  okiratainak felülvizsgálatára  vonatkozó javaslatot  és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület   az  önkormányzat  közművelődési  feladatait 
Gomba  Község  Polgármesteri  Hivatalához,  mint  önállóan 
gazdálkodó  költségvetési  szervhez  integrálja,  mert  az  ellátandó 
feladat így hatékonyabban teljesíthető.
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2. A  Képviselő-testület  a  Magyar  Államkincstár  törzskönyvi 
nyilvántartásában részben önállóan  gazdálkodó szervként  működő, 
2003. november 28. törzskönyvi bejegyzési dátummal nyilvántartott 
Egészségház alapító okiratát 2008. február 1. napjával hatályon kívül 
helyezi.

3. A  Képviselő-testület  jelen  határozat  1.  számú  mellékletét  képező 
megszüntető  okirat  elfogadásával  a  költségvetési  szervet  2008. 
február 1-én megszünteti.

4. A  Képviselő-testület  az  1.  pontban  rögzített  fenntartói  döntés 
következtében  a  851297  számú,  védőnői  szolgálat  szakfeladaton 
foglalkoztatottak  közalkalmazotti  jogviszonyát  a  közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  hatálya  alá  tartozó 
jogviszonyként változatlanul hagyja.

5. A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármester  figyelmét,  hogy  a 
megszüntető  okiratnak  a  Magyar  Államkincstár  Közép-
magyarországi Regionális Igazgatósághoz történő megküldéséről, és 
a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléséről gondoskodjon.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
A Községi Könyvtár alapító okiratának hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslatot tette 
fel  szavazásra.  Kérte,  aki  a  határozati  javaslat  elfogadásával  egyetértett,  kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  önkormányzat 
költségvetési  szervei alapító  okiratainak felülvizsgálatára  vonatkozó javaslatot  és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  közművelődési  könyvtári 
tevékenységhez kapcsolódó feladatait Gomba Község Polgármesteri 
Hivatalához,  mint  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szervhez 
integrálja, mert az ellátandó feladat így hatékonyabban teljesíthető.

2. A  Képviselő-testület  a  Magyar  Államkincstár  törzskönyvi 
nyilvántartásában részben önállóan  gazdálkodó szervként  működő, 
2003. november 28. törzskönyvi bejegyzési dátummal nyilvántartott 
Községi Könyvtár alapító okiratát 2008. február 1. napjával hatályon 
kívül helyezi.

3. A  Képviselő-testület  jelen  határozat  1.  számú  mellékletét  képező 
megszüntető  okirat  elfogadásával  a  költségvetési  szervet  2008. 
február 1-én megszünteti.
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4. A  Képviselő-testület  az  1.  pontban  rögzített  fenntartói  döntés 
következtében  a  923127  számú,  közművelődési  könyvtári 
tevékenység  szakfeladaton  történő  foglalkoztatást  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény 
hatálya alá tartozó jogviszonyként rendeli.

5. A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármester  figyelmét,  hogy  a 
megszüntető  okiratnak  a  Magyar  Államkincstár  Közép-
magyarországi Regionális Igazgatósághoz történő megküldéséről, és 
a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléséről gondoskodjon.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
A Központi Konyha alapító okiratának hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslatot tette 
fel  szavazásra.  Kérte,  aki  a  határozati  javaslat  elfogadásával  egyetértett,  kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

11/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  önkormányzat 
költségvetési  szervei alapító  okiratainak felülvizsgálatára  vonatkozó javaslatot  és az alábbi 
határozatot hozta:

6. A Képviselő-testület  az önkormányzat az intézményi közétkeztetési 
és  munkahelyi  vendéglátási  tevékenységhez  kapcsolódó  feladatait 
Gomba  Község  Polgármesteri  Hivatalához,  mint  önállóan 
gazdálkodó  költségvetési  szervhez  integrálja,  mert  az  ellátandó 
feladat így hatékonyabban teljesíthető.

7. A  Képviselő-testület  a  Magyar  Államkincstár  törzskönyvi 
nyilvántartásában részben önállóan  gazdálkodó szervként  működő, 
2003. november 28. törzskönyvi bejegyzési dátummal nyilvántartott 
Központi Konyha alapító okiratát 2008. február 1. napjával hatályon 
kívül helyezi.

8. A  Képviselő-testület  jelen  határozat  1.  számú  mellékletét  képező 
megszüntető  okirat  elfogadásával  a  költségvetési  szervet  2008. 
február 1-én megszünteti.

9. A  Képviselő-testület  az  1.  pontban  rögzített  fenntartói  döntés 
következtében  a  tevékenység  ellátáshoz  indokolt 
551411szakfeladaton  történő  foglalkoztatást  a  közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  hatálya  alá  tartozó 
jogviszonyként rendeli.
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10. A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármester  figyelmét,  hogy  a 
megszüntető  okiratnak  a  Magyar  Államkincstár  Közép-
magyarországi Regionális Igazgatósághoz történő megküldéséről, és 
a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléséről gondoskodjon.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

9. napirend

Javaslat a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményének alapját képező 
önkormányzati kiemelt célok meghatározására.

Lehota Vilmos
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérte a képviselőket tegyék meg  hozzászólásukat.
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra tette fel, majd a szavazást követően 
megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  köztisztviselők  egyéni  teljesítmény-
követelményének  alapját  képező  önkormányzati  kiemelt  célok 
meghatározására  irányuló  javaslatot  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri  hivatal  köztisztviselői  részére  2008. 
évre az egyéni teljesítménykövetelmények alapjaként 
az alábbi szervezeti célokat határozza meg:

I. Testületi  szervek működési feltételeinek javítása, a magasabb 
színvonalú döntés-előkészítése és végrehajtása. 

1. Rendeletek, határozatok végrehajtásának biztosítása.
2. Tervszerűség fokozása (munka- és üléstervek, szabályozások, ülés-

előkészítés, végrehajtás-szervezés).
3. Az információszolgáltatás, tájékoztatás színvonalának emelése.

II. A  hatósági  és  a  községgazdálkodási   feladat-ellátás 
színvonalának és eredményességének emelése.

1.  Eredményesség-növelés  (hatósági  ellenőrzés,  szigorú  ugyanakkor 
méltányos
    jogalkalmazás, behajtás, végrehajtás ill. annak kikényszerítése).
2. Hátralékcsökkentés.
3.  Informatikai  alkalmazás-fejlesztés  a  mindennapi  munka  során, 

kiemelten  az  ingatlan  vagyon-kataszter  és  a  településfenntartás-
fejlesztés területén

III. 2007. költségvetési év szakszerű pénzügyi zárása
1.  Körjegyzőségi elszámolás pontos elkészítése
2.  A  hivatal  gazdálkodási  feladatainak  hatékony,  szakszerű 

megszervezése
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IV. A népszavazás törvényes lebonyolítása
1.   A választások gördülékeny technikai előkészítése.
2. A választások törvényes lebonyolítása

   2. A  Képviselő-testület  utasítja  a  jegyzői  feladatot  ellátó  szervezési 
előadót,  hogy  a  2008.  évi  egyéni  teljesítmény-követelmények 
meghatározásáról gondoskodjon.

   3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a jegyző 2008. évi 
egyéni teljesítmény-követelményét határozza meg, és arról a képviselő-
testületet tájékoztassa.

Határidő: 2008. február 28.
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

  Kósa Erzsébet Anikó szervezési előadó

10. napirend

Egyebek
Szegedi Csaba
Javasolta, hogy a polgármesteri illetmény és költségátalány módosítására az előterjesztésben 
foglaltaknak  megfelelően  kerüljön sor.   Ezzel  egyidejűleg  kerüljön visszavonásra  a  2007. 
december  10.-én  hozott  határozat.  Az  előterjesztés  indoka,  hogy  az  illetmény  összegét, 
mindig összegszerűen kell a képviselő-testületnek megállapítani, s a korábbi szorzószámnak 
ez az összeg felel meg az új illetményalapra figyelemmel.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül,  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

13/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
polgármesteri  illetmény  és  költségátalány megállapítására 
vonatkozó 131/2007. (XII.10.) számú képviselő-testületi  határozat 
módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Lehota  Vilmos  polgármester  havi  illetményét  a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény  (Pttv.) 3. § (1)-(2). bekezdése alapján –a 
10-es szorzószám figyelembe vételével– 2008. január 1-ei 
hatállyal 386.500.- Ft-ban állapítja meg.

2. A  képviselő-testület  a  polgármester  költségátalányát  a 
Pttv.  18.  §  (1)-(2)  bekezdése  alapján  illetménye  30 %-
ának  megfelelő  összegben,  azaz  115.950.-  Ft-ban 
határozza meg. 

3.  A  Képviselő-testülete  jelen  határozattal  visszavonja  a 
131/2007. (XII.10.) számú képviselő-testületi határozatot. 

4.  A  képviselő-testület  felhívja  a  jegyzői  feladatot  ellátó 
szervezési előadót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnali
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó szervezési előadó
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Lehota Vilmos
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Pest Megye Önkormányzatától érkezett megkeresés, 
hogy  a  régiós  önállóságra  vonatkozóan  hozott-e  döntés  a  Képviselő-testület.  Javasolta  a 
testületnek  az  ügyben  mellékelt  határozati  javaslat  elfogadását.  Kérte,  aki  az  abban 
foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
Pest Megye önálló tervezési, területfejlesztési és statisztikai régióvá
válását, ezáltal támogatja Pest Megye Önkormányzatának 408/2007.
(10.26.) számú Közgyűlési határozatában foglaltakat.

Határidő: azonnal, ill. értelemszerűen
Felelős: polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette a képviselő-testülettel, hogy Rubóczki Sándor és neje kérelmet nyújtottak be a Fáy 
utcában  lévő  építési  telkük  előtti  rendhagyó  módon  kialakult  közterület  megvásárlására. 
Határozati javaslat: 1.000.-Ft./m2 vételár + egyéb költségek.
A  határozati  javaslatot  szavazásra  tette  fel,  s  kérte,  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

15/2008. /I.31./ sz. Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Gomba,
Fáy András utcában lévő 998/2 hrsz.-ú ingatlan mellett fekvő 
1048 hrsz.-ú önkormányzat közterületből az utcához igazodóan 
szükséges, legfeljebb azonban 100 m2 területet Rubóczki Sándor és
Rubóczkiné Kovács Krisztina Gomba, Fáy utca 4. szám alatti lakos 
részére értékesít.
Az ingatlan vételárát 1.000.-Ft./m2 összegben határozza meg.
Az ingatlan vételárán felül minden egyéb költség (megosztás, szerződés
kötés díja ) a vevőt terheli.
A vételár összegét a vevő az adásvételi szerződés aláírása előtt egy
összegben köteles az önkormányzat számlájára befizetni.

Határidő: azonnal, ill. értelemszerűen
Felelős: polgármester

jegyző
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Lehota Vilmos
Feltette  a  kérdést  a  HÉSZ-szel  kapcsolatban,  hogy akar-e a  képviselő-testület  többlakásos 
építményeket Gombán?

Szegedi Csaba
Megjegyezte,  hogy  ezzel  a  Gombán  élők  meglévő  ingatlan  vagyonáról  is  rendelkezik  a 
testület.

Tóth József
Elmondta, hogy 750 m2 egységes kialakítható telek. Ha erre több ház épül, az önkormányzat 
feladata is megnő. Az óvoda és iskola létszáma is nő. Azt kell elérni, hogy a társasházak nagy 
alapterületűek legyenek. Akik házat vásárolnak jó anyagi helyzetben többet adózzanak. Ebből 
lehet finanszírozni a lakosság létszámából adódó növekedésnek a hátrányait.

Erdélyi Zsolt
Hozzáfűzte, hogy közel 10 éve szokás, hogy a fiatalok nem akarnak nagy telket vásárolni. 
Valamilyen szabályozás kell, hogy ne szaporodjanak a társasházak. Kérdezte, hogy mennyi 
hasznot hoz a társasház-építkezés?

Lehota Vilmos
Egy telekből hat közmű fejlesztési hozzájárulás kerül így befizetésre.

Tóth Sándor
Hangsúlyozta,  hogy nehéz  az  önkormányzat  helyzete,  hogy megtalálja  a  középutat,  hogy 
lehessen is társasházat építeni, mekkora legyen ennek a telek-beépítettsége, hogyan készüljön 
a szabályozás, hogy az új épület illeszkedjen a faluképbe. 

Tóth József
Megjegyezte, hogy azokat a házakat nem a legszegényebbek fogják megvásárolni. 

Szegedi Csaba
Kifejtette, hogy nem szeretné, hogy a faluban tóparti és társasházi megkülönböztetett réteg 
alakuljon  ki.  Javasolta,  hogy  kerüljön  felfüggesztésre  vagy  szabályozásra  az  ilyen  házak 
építése.

Szabó Gyula
Szegedi Csaba képviselővel egyet ért, a többlakásos építmények nem illenek bele a gombai 
képbe. 

Lehota Vilmos
Ha a testület szándéka az, hogy két lakásnál több ne legyen egy ingatlanon, akkor javasolta 
egy határozat elfogadását. Később a helyi építési szabályzatban tudjuk rögzíteni, hogy nem 
szeretnénk ilyet.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint megfelel, ha március végén tárgyalja a testület az építési szabályzatot.

Lehota Vilmos
Felhívta a figyelmet, hogy a helyi építési szabályzatot nem módosíthatja a testület önállóan.
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Tóth József
Véleménye  szerint  a  rendezési  tervvel  sokkal  többet  kellene  foglalkoznunk,  hogy  jobban 
rálássunk, hogy mit lehet és minek mi a következménye.

Lehota Vilmos
Szavazásra, tette fel a határozati javaslatot, s kérte, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
A szavazást követően megállapította, hogy 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. márciusi
ülésre  napirendre  tűzi  a  helyi  építési  szabályzat  módosítását. 
Mindaddig  a  két  lakást  meghaladó  épületek  engedélyezését  nem 
javasolja támogatni. 
Ezt kell képviselni a tervtanácson a polgármesternek.
Határidő: azonnal, ill. értelemszerűen
Felelős: polgármester

jegyző

Lehota Vilmos
Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  a  telefon  rendszer  átalakítására,  korszerűsítésére 
három árajánlat  érkezett,  s a legolcsóbb ajánlat  alapján megrendelték az új  telefonközpont 
kiépítését. 

Erdélyi Zsolt képviselő:
Megjegyezte, hogy a faluban látható, érzékelhető eredménnyel tevékenykednek a közhasznú 
foglalkoztatottak,  rend  van  a  községben.  Köszönetét  fejezte  ki   a  polgármesternek,  aki 
irányítja a munkásokat.

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek türelmét és a nyilvános ülést 1845 órakor 
bezárta.

Lehota Vilmos Kósa Erzsébet Anikó
 polgármester     szervezési előadó 

                  jegyző helyett
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