
J e g y z ő k ö n y v

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. február 14.-én 18 órai 
kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Lehota Vilmos polgármester
Tasi Péter alpolgármester  

Erdélyi Zsolt, Fodor Béla
Lehoczki Zoltán, Szabó Gyula,
Szegedi Csaba, Tóth József,
Tóth Sándor, Dr. Zimonyi Károly képviselők

Kósa Erzsébet Anikó szervezési előadó
jegyző helyett

Lehota Vilmos
Üdvözölte az ülésen megjelent képviselőket, külön köszöntötte Kósa Erzsébet Anikót, majd 
az ülést megnyitotta.
Megállapította,  hogy az  ülésen  9 képviselő  megjelent,  így  határozatképes.  A meghívóban 
foglaltaktól eltérően a testületi ülés napirendi pontjának kiegészítését javasolta további egy 
napirendi ponttal. A javaslat értelmében elsőnek a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és 
póttagjainak megválasztása, majd az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. 
(II.01.) sz. rendelet módosítása kerül tárgyalásra, majd ezt követően egy ingatlan vásárlásra 
vonatkozó beterjesztett határozati javaslat véleményezése került megtárgyalásra. Kérte, aki a 
módosított napirenddel egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND:

1.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző

2.) Javaslat  az  önkormányzat  2008.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2008.  (II.01.)  sz. 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző

3.) Javaslat a gombai 19 hrsz-ú  ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: Polgármester
     



1. napirend  

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

Lehota Vilmos
Kérte a képviselő-testület tagjait tegyék meg a napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólásukat, 
javaslatukat.  Miután  hozzászólás  nem  volt,  a  határozati  javaslat  elfogadására  kérte  a 
képviselőket, majd a szavazást követően megállapította, hogy:

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2008. /II.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t 

  Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  16/2006. 
(II.9.)  sz.  önkormányzati  képviselő-testületi  határozat  felülvizsgálatára,  és  a 
szavazatszámláló  bizottságok  további  tagjainak  és  póttagjainak  megválasztására 
vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –figyelembe 
véve  a  2006.  február  9-én  megválasztott  szavazatszámláló 
bizottságok tagjainak bizottsági elnöki és bizottsági tagi tisztségről 
történő lemondását- a szavazatszámláló bizottságok tagjai sorába a 
választási  eljárásról  szóló   1997.  évi  C.  törvény  27.  §  (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján új tagokat és póttagokat 
választ.

2. A Képviselő-testület 2008. február 14-i hatállyal a 06/2006. (II.9.) sz. 
önkormányzati képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi, 
s  a  szavazatszámláló  bizottságok  elnökeit,  tagjait  és  póttagjait  az 
alábbiak szerint választja meg:

I-es szavazókörben:
A szavazatszámláló bizottság elnöke: Balla Dezső

  tagjai: Balázs Lászlóné
Molnár Sándorné

póttagok: Bácskayné Szabó Katalin
Fitus Istvánné
Somogyiné Zákó Orsolya
Tolvai Judit
Tóth Lajos
Tóthné Polyák Ágnes
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II-es szavazókörben:
A szavazatszámláló bizottság elnöke: Rikter Györgyné

  tagjai: Bagóné Lőrincz Renáta
Lehota Györgyi

póttagok: Baranyi Tiborné
Sinkovicz Sándorné
Szabóné Palaticzky Nelli

III-as szavazókörben:
A szavazatszámláló bizottság elnöke: Váradi Györgyné

  tagjai: Pataki Tiborné
Szarvas Endréné

póttagok: Balogh Andrea
Borsos Gábor
Bölcskey Attiláné
Néző Sándor

Határidő: azonnali
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó HVI-vezetője

2. napirend  

Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.1.) sz. 
rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elfogadott 2008. évi költségvetési rendeletben a 
ruházati költségtérítés, az étkezési hozzájárulás és egyéb személyi juttatás előirányzati körbe 
tartozó  tételek  dologi  kiadásként  kerültek  számbavételre,  mely  miatt  az  előterjesztésbe 
foglaltak szerint szükségessé vált a 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosítása.

Kérte  a  képviselőket,  hogy tegyék  meg  hozzászólásukat.  Hozzászólás  hiányában  rendelet 
alkotásra kérte a képviselő-testületet, majd a szavazást követően megállapította, hogy:

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a rendeletet az alábbiak szerint módosította.

Gomba Község Önkormányzatának
5/2008. (II.14.) sz. rendelete

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.01.)
sz. rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )
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3. napirend  
Javaslat a gombai 19 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a Faluház mellett a 19. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa az ingatlant el szeretné 
adni.  Az  ingatlan  eladási  árát  a  tulajdonos  3.000.000.-Ft-ban  határozta  meg.  Kérte  a 
képviselőket, hogy tegyék meg a napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólásaikat.

Tóth József
Véleménye  szerint  a  terület  piaci  értéke  szerint  az  ingatlan  megéri  a  3.000.000.-Ft.ot. 
Javasolta az ingatlan megvásárlását.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy az a telek a központi fekvésével az önkormányzat épülete mellett ezen a piaci 
áron  megvásárolható,  de  ha  programokra  használják,  vagy  később  ott  az  önkormányzat 
bővíteni szeretne, akkor jó lenne megvizsgálni, hogy azon a területen lehet-e építeni.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy tudomással bír arról, amennyiben megvásárolja az önkormányzat az ingatlant 
és ott építkezésre kerülne sor előtte mindenképpen kell talajmechanikai szakvéleményt kérni. 
Hozzáfűzte, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Faluház épülete ezzel a telekkel még 
értékesebb  lehet  a  falu  közepén.  Több  hozzászólás  nem  lévén  a  határozati  javaslatot 
szavazásra tette fel, s kérte, aki egyetért a Faluház mellett lévő, gombai 19. hrsz.-ú ingatlan 
megvásárlásával 3.000.000.-Ft. vételárért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19/2008. /II.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
megtárgyalta a gombai 19. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására
vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 1./ A képviselő-testület egyetért a gombai 19. hrsz.ú ingatlan
megvásárlásával 3.000.000.-Ft. vételárért.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek türelmét és a nyilvános ülést 18.30 órakor 
bezárta.

Lehota Vilmos Kósa Erzsébet Anikó
              polgármester    szervezési előadó

     jegyző helyett
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