
J e g y z ő k ö n y v

Készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. február 28.-án 15 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte a megjelent képviselőket, külön köszöntötte a jegyzőt és valamennyi megjelentet. 
Megállapította,  hogy 9  képviselő  megjelent,  így  a  képviselő-testület  ülése  határozatképes. 
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  Javaslatot tett továbbá arra, 
hogy a képviselő-testület vegye napirendre a   Nyugdíjas Klub beadványának tárgyalását a 
közművelődési témájú napirendi pontokhoz kapcsolódva.  

Megállapította, hogy Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND:

1.) 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

2.) Javaslat  Gomba Község  Önkormányzat  2007.  évi  költségvetési  előirányzatainak 
módosítására és  az  önkormányzat  2007.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2007.(II.02.) 
számú képviselő-testületi rendelet módosítására
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

3.) Javaslat  a  kulturális  koncepció  elfogadására  az  önkormányzat  közművelődési 
feladatairól  szóló  17/2004.  (IX.29.)  számú  képviselő-testületi  rendelet 
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

4.) Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző
Véleményező: Szociális-és Gyámügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

5.) Beszámoló  a  Gomba  község  közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Monor Város Rendőrkapitánysága
Előkészítő: Rendőrkapitányság
Véleményező: valamennyi bizottság



6.) Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről
Előterjesztő: az egyesület elnöke
Előkészítő: -
Véleményező: valamennyi bizottság

7.) Tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat módosításának előkészítéséről 
Előterjesztő: Dr. Gajdos István ADU. Építési Iroda ügyvezetője

8.) Tájékoztató a március 15.-i ünnepség előkészítéséről
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: művelődés-szervező -
Véleményező: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

9.) Egyebek

1.napirend

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű 
képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés 

közötti időben történt fontosabb eseményekről

 
Lehota Vilmos

A polgármesteri tájékoztatót kiegészítette az utolsó hét eseményeivel, melyek a következők 
voltak:

2008.  február  21.-én  a  Főépítészi  Társulás  ülésén  elfogadták  a  társulás  2008.  évi 
költségvetését.  Szintén  21.-én  a  hivatalban  fűtéskorszerűsítéssel  kapcsolatos  tárgyalást 
folytatott. 2008. február 22.-én Vecsésen volt ülése a Vidékfejlesztési Közösségnek. Felszíni 
vízelvezetésre kiírt pályázat előkészítését kezdtük meg. A KÖVÁL Zrt. igazgatójával tárgyalt 
a víz minőségének javítása ügyében.  Az ÁNTSZ. ellenőrzést  végzett  a konyhán,  melynek 
során  számos  hiányosságot  tapasztalt.  A  jegyzőkönyvbe  foglalt  észrevételek  kapcsán 
egyeztetett  a  konyha  dolgozóival.  Elmondta  továbbá,  hogy  az  egyebek  között  kerül 
előterjesztésre két döntést igénylő anyag. Az egyik az iskolai beiratkozással, a másik pedig 
egy telekmegosztással kapcsolatos kérelem. Tájékoztatta a testületet, hogy a 12/2008. testületi 
határozatban  rögzített  szervezeti  teljesítmény  követelmény  alapján  elkészítette  a  Jegyző 
egyéni teljesítményének követelményét. Kérte a képviselőket a polgármesteri tájékoztatással 
kapcsolatos hozzászólásra.
Hozzászólás nem lévén a napirendi pontot lezárta.
  



2.napirend

Javaslat Gomba Község Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására és az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(II.02.) számú 

képviselő-testületi rendelet módosítására

Lehota Vilmos
A képviselők megkapták a 2007. évi előirányzat módosításáról szóló rendelet tervezetet. A 
megküldött  rendelet  tervezet  csak  az  utolsó  negyedévi  MÁK  által  közölt  változtatásokat 
tartalmazta. Az ülés előtt kiosztásra került egy újabb tervezett rendelet szöveg, mely további 
előirányzat  módosításokat  is  tartalmaz.  Kérte  a  képviselő-testületet,  hogy  ezt  eredeti 
előterjesztésként tárgyalja.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy az újabb rendelet  tervezete  előirányzatok  közötti  mozgást  tartalmaz,  az  a 
főösszegeket nem érinti.  Több magas összegű könyvelési  tételben eltérő szakfeladaton van 
előirányzat  teljesítés  nélkül,  és  van teljesítés  előirányzat  nélkül.   Ezeket  az előirányzat  és 
teljesítés adatokat szükségszerű volt helyre tenni. 

Lehota Vilmos
A bizottságok véleményét kérte.

Szegedi Csaba
Ezen hiányosságok ismerete nélkül fogadtuk el az előző években a beszámolókat. A 2005. és 
2006. évi zárszámadásokban az auditorunk által támogatott beszámolók elfogadásakor ezeket 
a  szakfeladat  jelentéseket  benne  hagytuk  a  beszámolókban.   A  bizottság  a  módosítást 
támogatja. 

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalásra javasolja a megkapott rendelet tervezetét.

Fodor Béla
Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  elfogadásra 
javasolta a rendelet tervezetet.

Lehota Vilmos
A képviselők hozzászólását kérte.

Tasi Péter
A 2007. évi bevétel a mostani változatban 369.841.000-Ft. Az első változatban 382.332.000.-
Ft. Kérdezte, hogy az eltérést mi okozza?

Kósa Erzsébet Anikó
Az első változat azzal a 12,5 M Ft összeggel számol, ami a központi normatívából pluszként 
jelentkezik  az utolsó előirányzat  módosítást  követően.  Nem számolt  azokkal  a  módosítási 
igényekkel, amikre az imént utalt. Ezeken a helyeken csökkentésre kerültek az előirányzatok, 
amelyek nem teljesültek. Ebből kiemelte, hogy 30 M Ft bevételi előirányzata volt az egyházi 
kárpótlásból  eredő összegnek.  2006.  decemberében 15 M Ft teljesült  a  könyvelési  adatok 
alapján. 2007-ben 15 M Ft. Ez okozza a két előterjesztés közötti nagy különbséget. 



Lehota Vilmos
Rendelet  alkotásra  kérte  a  képviselő-testületet  és  kérte,  aki  a  rendelet  tervezet  szerinti 
módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzatának
6/2008. (II.28.) sz. rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 14/2007. (IX.28.) sz. és a
21/2007. (XII.11.) sz. rendelettel módosított 1/2007. (II.01.) sz. képviselő testületi

rendelet módosításáról
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

3. napirend

Javaslat a kulturális koncepció elfogadására az önkormányzat közművelődési
feladatairól szóló 17/2004. (IX.29.) számú képviselő-testületi rendelet felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a képviselők megkapták Gomba község Kulturális Koncepciójára vonatkozó 
előterjesztést, a művelődés-szervező beszámolóját, a művelődés-szervező munkaköri leírását. 
Ebben a napirendi pontban kerül tárgyalásra a Nyugdíjas Klub beadvány is. 
A napirendi pontot a pénzügyi és ügyrendi bizottságok tárgyalták, kérte a bizottságok elnökeit 
tájékoztassák  a  képviselő-testületet  a  bizottságok  véleményéről  a  kulturális  koncepció 
előterjesztésével kapcsolatban.

Szegedi Csaba
A pénzügyi bizottság módosítási javaslata, hogy a 4.3.5 pontban csak a „ Tánc Világnapja, a 
Gomba Fesztivál, és a Szüreti felvonulás „ tevékenységi körök szerepeljenek.
A pénzügyi bizottság a kulturális koncepciót támogatta.

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy a kulturális koncepciót az ügyrendi bizottság is támogatta.

Lehota Vilmos
Kérte a koncepcióval kapcsolatos további hozzászólásokat.

Tasi Péter
A koncepcióval kapcsolatban véleményezte, hogy a 4.1. pont  első bekezdésében „ adottságai 
és természeti értékei páratlanok„. A páratlan szó más szóval kerüljön kifejezésre. Ezen pont 
második bekezdés első mondatához fűzte hozzá, hogy nem szükséges a múltra visszautalni. 
Az  alábbi  mondatot  nem  javasolja  a  koncepcióban  szerepeltetni:  „Az  önkormányzat 
megalakulásától  2007.  végéig  a  szomszédos  Bénye  községgel  közös körjegyzőség  útján – 
gombai székhellyel – látta el a közigazgatási feladatokat.„ Szintén kerüljön ki az e pont utolsó 
bekezdésében  utolsó mondat: „ A településen 2004. szeptember 1-től – 2007. szeptember 1-ig 
működött önálló művészeti iskola .. „ 



A  4.3.3.  pontban  az  utolsó  mondatban  a  „  fenntartású  intézmény  „  helyett  fenntartású 
intézmények szerepeljen. 
A 4.3.6 pontban „ Gomba Fesztivál” szerepel, az 5.2 pont (4) bekezdésében pedig „ Gombai 
Fesztivál „ Kérte, hogy egységesen szerepeljen a szövegben.  

Lehota Vilmos
A koncepció 4.3.2 pontjában „ Civil Szervezetek Háza „ szerepel. Amennyiben a testület a 
rendeletet megalkotja, úgy Civil Ház elnevezéssel fog szerepelni. Kérte a képviselő-testületet, 
hogy  aki  a  pénzügyi  bizottság  koncepció  4.3.5  pontjára  tett  javaslatát  elfogadja 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással a módosítást elfogadta.

Lehota Vilmos
Kérte a képviselő-testületet, hogy aki az alpolgármester javaslatait elfogadja kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással az alpolgármester javaslatait elfogadta.

Lehota Vilmos
Kérte  a  képviselő-testületet,  hogy aki  a  módosításokkal  együtt  Gomba  Község  Kulturális 
Koncepcióját elfogadja kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással Gomba Község Kulturális Koncepcióját elfogadta.

20/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta Gomba Község Kulturális Koncepcióját.

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a koncepciót és pénzügyi bizottság és az alpolgármester
módosítási javaslatának megfelelően fogadta el.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte a képviselő-testület hozzájárulást, hogy a napirendi pont tárgyalását megszakítva – a 
Monorról  és Budapestről  érkezett  előadókra,  és azok elfoglaltságára  tekintettel  – tárgyalja 
meg a  napirendi  pontok sorában a  soron következő 5.,  6.  és  7.  napirendi  pontokat,  s  ezt 
követően  térjen  vissza  a  3.  napirendi  pont  tárgyalásának  folytatásához.  A  képviselők 
hozzájárulásának birtokában a 3. napirendi pont tárgyalását felfüggesztette, s az 5. napirendi 
pont tárgyalására kérte a jelen lévő képviselőket és meghívott vendégeket.



5.napirend

Beszámoló a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  monori  Rendőrkapitányság  részéről  megjelenteket,  hogy  az  írásban  leadott 
beszámolóhoz van-e szóbeli kiegészítésük?

Bálint Gábor
Elmondta,  hogy  az  írásbeli  jelentéshez  nincsen  szóbeli  kiegészítése.  A  képviselő-testület 
kérdéseire szívesen válaszol.

Lehota Vilmos
Kérte a bizottságok elnökeinek hozzászólását, véleményét.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a beszámolót a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta. Megjegyezte, hogy 
a beszámoló 2.-ik oldalán az összesítő számok nem egyeznek. Megkérdezte az eltérés okát. 
Továbbá  kérdezte,  hogy  a   rendőri  intézkedéseket  lehetne-e  kérni  községek  szerinti 
bontásban?  Elmondta  a  mezőőr  szolgálattal  kapcsolatos  véleményét,  mely  szerint  éljenek 
azzal a lehetőséggel, hogy egy vagy két mezőőrnek a finanszírozását 50 %-ban a termőföld 
tulajdonosok oldanák meg, 50 %-ban pedig állami támogatást kapunk rá. Hangot adott annak 
a véleményének is, hogy a harcvölgyi szakaszon a szalagkorlát ügyében a közútkezelők felé 
el kell járni. Megkérdezte a Rendőrkapitányság illetékeseitől, hogy a polgárőrség autójának a 
használata  segítséget  nyújtana-e  a  rendőri  szolgálat  munkájában?  Mennyiben  javítaná  a 
helyzetet, ha az önkormányzat is nyújtana hozzá anyagi támogatást. 

Borbély Pál
Elmondta, hogy az adminisztrációs hiba abból adódik, hogy kétfajta statisztikából dolgoznak, 
az egyik az egységes rendőrségi és bűnügyi statisztika,  a másik az úgynevezett  robotzsaru 
rendszer statisztika. A kettő közötti eltérést az elrendezések, illetve elkülönített bűnügyeknek 
a száma adja.  

Bálint Gábor
Elmondta, hogy a rendőri intézkedéseket a jövőben községekre fogja bontani. Megjegyezte, 
hogy a szalagkorlát életeket menthetne meg.

Lehota Vilmos
A polgárőr autóval kapcsolatban kérdezte, hogy rendőr vezethet-e polgárőr autót, vagy csak 
szolgálatban vehet részt másodikként?

Borbély Pál
Elmondta,  hogy rendőr polgárőr autót nem vezethet.  A rendőrautó technikai  felszereltsége 
rendeződni  fog.  Autókkal  rendelkeznek,  de  nem  tudja  a  rendőrség   biztosítani  a  kocsik 
járőrözéséhez a szükséges anyagi fedezetet.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy ebben az évben üzemanyag támogatásra 100.000.-Ft. elkülönítésre került. A 
mezőőr szolgálat a tervek között szerepel, előkészítés után közmeghallgatás elé szeretnénk 
vinni. 



A szalagkorlátot  nem csak a harcvölgyi  részen, hanem a nagyszurdiki részen is el lehetne 
helyezni.   Kérte  a  kapitányság  támogatását.  A  Malomi  kereszteződésnél  csomópont 
szabályozásra  nyílik  pályázati  lehetőség.  A  közlekedés-rendészet  részéről  kérte  annak 
alátámasztását, hogy arra szükség van.

Kardos Zoltán
Elmondta, hogy bármikor rendelkezésre tudnak állni.

Bálint Gábor
Elmondta,  hogy  nem  mindig  a  rendőri  jelenlét  a  legcélszerűbb.  Bényén  kialakult  az  a 
rendszer,  hogy  ha  a  faluban  látnak  egy  gyanús  személyt,  akkor  telefonon  értesítik.  A 
bűnmegelőzés szempontjából ezt szeretné Gombára is behozni.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy támogatják a kapcsolatépítés ilyen irányú törekvését.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy teljességgel kizárt annak a lehetősége, hogy a polgármester betekintést kapjon 
az  elmúlt  időszak  eseményeibe?  A  figyelő  szolgálattal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az 
önkormányzat  segítséget  tud  adni  abban,  hogy  amikor  a  közmeghallgatásra  kiküldésre 
kerülnek a meghívók akkor a meghívó másik oldalán szerepeltetnénk a figyelő szolgálattal 
kapcsolatos megfogalmazást és a körzeti megbízott telefonszámát.

Erdélyi Zsolt
Megjegyezte,  hogy  Gombán  több  mint  egy  éve  nincs  fogadó  óra.  Volt  egy  olyan 
megállapodás,  hogy a  Polgárőr  Egyesület  helyisége  lesz erre  a  célra  használva.  Kérdezte, 
hogy mindenképpen összekötődik a rendőri jelenlét az autó használattal? 

Kardos Zoltán
A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  amennyiben  reagáló  jelleggel  kívánjuk  megtenni, 
tekintettel arra, hogy a bűnelkövetők is autóval járnak, az autó rendőri jelenléttel párhuzamos 
használata elengedhetetlen.

Erdélyi Zsolt
Kérdezte, hogy ha a bűnöző meglátja a rendőrt van annak visszatartó hatása?

Borbély Pál
A feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adta:
A  szolgálat  tervezés  adatvédelmi  szempontból  nem  nyilvános,  nem  tudják  rendelkezésre 
bocsátani. A fogadóórával kapcsolatban elmondta, hogy Bálint Gábornak az irodája a Monori 
Rendőrkapitányságon  van.  A  fogadó  készséget  el  tudják  fogadni,  előírják  a  fogadó  óra 
tartását, ennek akadálya nincsen. Az autóhasználat nincs előírva. Ennek ellenére egyetért a 
körzeti  megbízott  álláspontjával,  hogy gyalogosan  ilyen  nagy területet  eredményesen  nem 
lehet bejárni. 

Kardos Zoltán
Elmondta, hogy Gomba, Bénye, Káva egyik rendőrőrsnek a területéhez sem tartozik. Amikor 
a  megbízott  szabadságon van  a  helyettesítést  a  Monori  Rendőrkapitányság  járőreivel  kell 
megoldani.



Tóth Sándor
Megjegyezte, hogy amennyiben mellényben dolgoznak a rendőrök, ösztönösen reagálnak az 
emberek.

Tóth József
Elmondta, hogy 7 évig volt a polgárőrség elnöke. Sok megbeszélésen részt vett, az anyagi 
háttér mindenhol téma volt. Sok helyen szokás volt, hogy a polgárőrökhöz ül be a rendőr az 
autóba.

Tasi Kálmán
A közelmúltban  történt  ügy kapcsán  kérte  a  Rendőrkapitányságtól  az  iskola  környékén  a 
rendőri jelenlét biztosítását, a fokozottabb segítséget.  Megragadva az alkalmat  köszönetét 
fejezte ki a Rendőrkapitányságnak és a körzeti megbízottnak  tanévnyitón és a tanévzárón 
történő jelenlétért.

Szegedi Csaba
A trafipaxhoz kapcsolódóan elmondta, hogy a 30-as tábláknál kanyarok vannak, ott nem lehet 
a sebesség túllépéseket felmérni. Nem az az érdek, hogy befizetések történjenek, hanem az, 
hogy  tudják,  ott  szokott  lenni  a  rendőrautó.  Megjegyezte  még,  hogy  kilenc  rendőr  lakik 
Gomba teleülésen. Kérdezte, hogy jelenthet-e ez a falu számára előnyt?

Kardos Zoltán
Elmondta,  hogy  ha  személyesen  megkeresik,  nagyon  szívesen  elmegy  bármilyen 
rendezvényre.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy más településeken van-e erre példa?

Borbély Pál
Elmondta,  hogy Gombán  most  jár  először.  Szabadidejében Monoron osztályfőnöki  órákat 
szokott tartani. A gyerekek nagy nyíltsággal beszélnek a rendőr előtt. Ezek a beszélgetések 
építő jellegűek. Javasolta a körzeti megbízottnak, hogy ha az iskola igazgatójával vegye fel a 
kapcsolatot ez ügyben.
  
Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  a  rendőrségi  beszámolóval  és  a  kérdésekre  adott  válaszokkal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

21/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a Monor Város Rendőrkapitánysága beszámolóját meg-
tárgyalta és a beszámolót a kérdésekre adott válaszokkal
együtt elfogadta.

 Határidő: értelemszerűen
 Felelős: Lehota Vilmos polgármester



6. napirend

Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  polgárőr  egyesület  elnökét,  hogy  az  írásbeli  beszámolóhoz  van-e  szóbeli 
kiegészítése?

Bunford Péter
Elmondta, hogy nincsen szóbeli kiegészítése, a kérdésekre szívesen válaszol.

Lehota Vilmos
A  napirendi  pontot  valamennyi  bizottság  tárgyalta,  kérte  a  bizottságok  elnökeinek 
hozzászólását.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  szociális-  és  gyámügyi  bizottság  a  beszámolót  elfogadásra  javasolta. 
Megjegyezte, hogy nem ez lesz az első polgárőr bál, volt már korábban is. Kérdezte, hogy 
milyen a lefedettség egy hónapra vetítve?

Bunford Péter
A  kérdésre  válaszként  elmondta,  hogy  nem  mindenki  dokumentálja,  ezért  nem  tudják 
pontosan.

Szegedi Csaba
A pénzügyi bizottság a tagság és a kijárások számát hiányolta. Mindemellett a beszámolót a 
bizottság elfogadásra javasolta a testület felé.

Bunford Péter
A  tagsággal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  erről  van  nyilvántartás,  a  legközelebbi 
beszámolóban tudja szerepeltetni. A kijárással kapcsolatban elmondta, hogy 3 hétre be van 
töltve a létszám, egy héten kevesebben vannak, ott van az a néhány nap ahol nincs ember. 
Lehetőség szerint maximumra próbálnak törekedni.

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolta a beszámolót a testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  további  hozzászólásokat.  További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  hogy  aki  a 
polgárőr beszámolóval egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

22/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről szóló beszá-
molót megtárgyalta és elfogadta.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



7. napirend  

Helyi Építési Szabályzat módosításának előkészítéséről tájékoztató

Gajdos István
A  külterületeket  illetően  elmondta,  hogy  két  dolog  van,  ami  lényeges  a  tervmódosítás 
tekintetében,  az  egyik,  hogy átvigyék  azokat  a  változásokat,  amelyeket  az  önkormányzat 
jelzett,  melyet  bele  kell  foglalni  a  szabályozási  tervbe.  A  másik  pedig  azok  a 
jogszabályváltozásoknak megfelelő ábrázolások, amelyek az elmúlt időszakban jelentek meg. 
Mindig  gond volt  Gomba  és  Bénye  között,  hogy hol  húzódik  a  két  közigazgatási  terület 
határa. A végleges megoldást közigazgatási eljárás keretében lehet majd megkeresni.

Szegedi Csaba
Véleményezte,  hogy ne  költsenek addig,  amíg  az  alapokat  nem tisztázzák.  A Földhivatal 
nyilvántartása alapján vissza lehet keresni, hogy mi volt az első  nyilvántartó adat, ami ide 
vezetett. Javasolta egy előkészítő bizottság létrehozását.

Gajdos István
Elmondta, hogy egyetért a képviselő véleményével, miszerint elő kell készíteni, és utána kell 
járni a dolognak.

Nyeste László
Elmondta,  hogy  2008.04.30-ig  lehet  ilyen  javaslatokat  beadni.  Népszavazással  csak  az 
érintettek szavazhatnak. 

Erdélyi Zsolt
Javasolta, hogy a két település együttes bizottságot hozzon létre.

Nyeste László
Elmondta, hogy a külön-külön kell bizottságokat létrehozni.

Szegedi Csaba
Felhívta a testület figyelmét a határidőre és javasolta, hogy úgy oldják meg, hogy tartsanak 
rendkívüli ülést.

Tóth József
Elmondta, hogy gyakorlatilag 2010-től fogja a statisztikai hivatal rendezni.

Lehota Vilmos
Bizottság  létrehozását  javasolta.  Bizottsági  tagoknak:  Lehoczki  Zoltán  és  Tóth  József 
képviselőket javasolta, akik a jelölést vállalták. Nyeste László főépítész a bizottsági tagságot 
önként vállalta.

Lehota Vilmos
Szavazásra  tette  fel,  aki  egyetértett  azzal,  hogy előkészítő  bizottságot  hozzanak létre  és  a 
bizottságba Lehoczki Zoltán képviselő,  aki az ügyben érintett  és Tóth József képviselő és 
Nyeste László főépítész kerüljenek megválasztásra, kézfelemeléssel jelezze.



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

23/2008. (II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete
3 tagú előkészítő bizottságot hozott létre.
A bizottságba Lehoczki Zoltán, aki az ügyben érintett képviselő,
Tóth József és Nyeste László főépítészt tagoknak megválasztotta.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a továbbiakban a belterületi részt nézik át.

Gajdos István
Elmondta, hogy a korábbi rendezési tervben szerepel a Dózsa Gy. és a Deési P. u. között egy 
átkötés. Nincs arra remény, hogy itt egy utca kiszabályozása megtörténhessen. Javasolta, hogy 
kerüljön  kiszabályozásra  egy közterületi  megközelítés,  ahonnan  bejöhet  erre  a  területre  a 
gépkocsi  forgalom.  Lehetőség  nyílik  8-10  telek  kialakítására.  Felhívta  a  figyelmet,  hogy 
előjöhet az a probléma, hogy hány lakás építhető ezeken a területeken.

Lehota Vilmos
A január 31-én megtartott testületi ülésen egyértelműen kimondta a testület, hogy nem kívánja 
ezt az állapotot tovább fenntartani, hogy nincs szabályozva az egy ingatlanra építhető lakások 
száma.  Két  lakásnál  több  már  tervtanács  elé  van  utalva  és  olyan  felhatalmazást  kapott  a 
testülettől, hogy nem támogathatja a kettőnél több lakás építését egy ingatlanra. Ezt át kell 
vezetni  a  helyi  építési  szabályzaton  is.  Kérte  a  tárgyalt  Dózsa-Deési  utcák  közötti  utca 
szabályozására vonatkozó testületi döntést a képviselőktől.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással  úgy foglalt állást, hogy maradjon az utca szabályozás.

Gajdos István
Elmondta,  hogy  a  Gombai  út  fölött  egy  telekosztódás  és  építési  tevékenység  indult  el. 
Zsákutca kialakításával és a 3612/6 hrsz.-on lévő úton keresztül hoznák le ennek a területnek 
a forgalmát a főútvonalra. A másik oldalon a különböző tulajdonban lévő telkekből még egy 
teleksávnyi terület alakulna ki. Végig létrejönne a településhatáron egy új út.
A másik, hogy a terület tulajdonos javaslatára történne a változat. Feleslegessé válna a zárt 
útszakasznak az átkötése.

Lehota Vilmos
Kérdezte, hogy milyen út kerüljön rá erre a szakaszra? 

Tóth Sándor
Teljes elkerülő, az Iskola utcai lekötés a 9-es megjelölésű területről.



Erdélyi Zsolt
Egyetértett azzal, hogy az útlekötés lehetősége legyen meg.

Lehota Vilmos
A képviselők állásfoglalását kérte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül támogatta, hogy az Iskola utcai szakaszra az Iskola 
utcai egyenes lekötés kerüljön be.

3. napirend tárgyalásának folytatása

Javaslat a kulturális koncepció elfogadására az önkormányzat közművelődési
feladatairól szóló 17/2004. (IX.29.) számú képviselő-testületi rendelet felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Megkérdezte Máté Józsefné művelődés-szervezőt, aki a Faluház beszámolóját készítette, hogy 
van-e szóbeli kiegészítése.

Máté Józsefné
Elmondta, hogy a beszámolóhoz szóbeli kiegészítése nincsen.

Lehota Vilmos
Kérdezte a bizottságok elnökeit a beszámolóval kapcsolatban.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a könyvtár költöztetését támogatná. Meg kell vizsgálni, 
hogy a  költségvetést  milyen  költségekkel  kellene  megterhelni.  Ha  átköltözne  a  könyvtár, 
akkor az ott fennmaradt helyiséget milyen átalakításokkal lehetne birokba venni. Véleménye 
szerint   a 2008. évi költségvetésbe  bele  kell  hogy férjen ennek a költsége.  Kérte,  hogy a 
következő ülésen a költségek ismeretében a téma külön kerüljön tárgyalásra.

Erdélyi Zsolt
Tájékoztatta a képviselő-testületet az ügyrendi bizottság javaslatáról, mely szerint a testület 
átdolgozásra adja vissza a 2007. évi beszámolót.

Tasi Péter
Megkérdezte az ügyrendi bizottság elnökét, hogy mire vonatkozik a bizottsági javaslat?

Erdélyi Zsolt
Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondta, hogy a művelődés-szervezőt az anyag 
átdolgozására kérik. A beszámoló formáját nem tudta támogatni a bizottság.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint a bálokkal kapcsolatban fel kellene mérni az igényt? Javasolta továbbá, 
hogy az október 23.-i ünnepség helyszínének legyen része a Szemők Balázs tér is.



Lehota Vilmos 
Szavazásra tette fel a pénzügyi bizottság javaslatát, aki egyetértett azzal, hogy a könyvtár és a 
Civil Szervezetek Háza helycseréjére vonatkozóan egy előterjesztés kerüljön kidolgozásra a 
következő ülésre, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és  tartózkodás nélkül hatalmazta fel  a polgármestert, hogy a könyvtár és 
a  Civil  Szervezetek  Háza  helycseréjére  vonatkozóan  dolgozzon  ki   előterjesztés  a 
következő testületi ülésre. 

Lehota Vilmos 
Szavazásra tette fel az ügyrendi bizottság beszámoló átdolgozásra irányuló javaslatát, s kérte, 
aki a javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1 
ellenvéleménnyel és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

24/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta az ügyrendi bizottság javaslatát és a Faluház
a 2007. évi beszámolóját átdolgozásra adta vissza.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
A határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kérte Máté Józsefnét, hogy az ügyrendi 
bizottsággal egyeztessen. Ezt követően a helyi közművelődésről szóló rendelet tervezetének 
vitáját nyitotta meg, s kérte a pénzügyi és az ügyrendi bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági 
álláspontról tájékoztassák a képviselő-testületet.

Szegedi Csaba
A pénzügyi  bizottság  a  rendelet  tervezet  4.  §  (5) bekezdését  a  mondat  második  részének 
törlésével  javasolta  módosítani:  csak   „Teleház  létrehozása.”  szöveg  szerepeljen.  A  (6) 
bekezdésnél  pedig: a pont helyére vessző kerüljön és folytatásaként  a „különös tekintettel 
Bénye és Káva községekre„szövegrész. A 8. § (1) bekezdéssel kapcsolatban kérdezte, hogy a 
szabályzat  tartalmazza-e  a  közösségi  színterek  házirendjét?  A  10.  §  (7)  bekezdésének 
folytatásaként  a  mondat  végéhez  javasolja  hozzáfűzni  a  „legfeljebb  egy  év  időtartamra.
„ szövegrészt.

Lehota Vilmos
Szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság javaslatait, aki egyetértett kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a Pénzügyi Bizottság javaslatait elfogadta. 

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a testület felé.

Lehota Vilmos



Kérdezte a további hozzászólásokat.

Tasi Péter
A rendelet tervezetben az alábbi módosításokat javasolta:
4. § (5) bekezdés: a mondat vége„feltételeinek megteremtése„ helyett érzésének erősítése.
5. § f) pontja internet helyet helyi honlap vagy honlapok kerüljön.
7. §-ban  és 10. §-ban a „Civilház” külön legyen írva.
8. § „ színterek „ helyett színtér szövegrészt javasol. .

Lehota Vilmos
Két  érdemi  javaslatot  tett  fel  szavazásra,  kérte,  hogy aki  egyetért  azzal,  hogy a  4.  §  (5) 
bekezdésében a mondat vége érzésének erősítése, az 5. § f) pontban az internet helyett helyi 
honlap szerepeljen, kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1 
ellenvélemény és 3 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. 

Szegedi Csaba
A rendelettervezet kapcsán mondta el a napirendi pont tárgyalásakor, hogy a bizottsági ülésen 
kapott információkat próbálták rendszerbe foglalni. Ha önkormányzati rendezvény van a Civil 
Szervezetek  Házában,  vagy  a  Faluházban  akkor  a  belépő  díjak  befizetésre  kell  hogy 
kerüljenek az önkormányzathoz. Kérdezte, hogy az öntevékeny csoportokkal mi legyen? Ha 
be  nem  jegyzett  társaság  vesz  igénybe  közösségi  teret,  akkor  a  bérleti  feltételeknek 
megfelelően tudja megtenni. Öntevékeny csoportok esetén egy személynek van megadva a 
neve. Előző év október 31-ig le kell adni az igényeket. Leadásra kerül a közösségi színterek 
költségvetése  is,  és  annak  részköltségvetései  vannak.  Lehetett  olyan  rendezvény  ami  az 
önkormányzat közösségi színterén zajlott és nem jelent meg a belépőjegyek ellenértéke az 
önkormányzatnál. Véleménye szerint ezekkel utólagosan is el kell számolni. 

Máté Józsefné
Elmondta, hogy szigorú elszámolású jegytömbök vannak, erről nyilvántartás van vezetve. 

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy tudomása szerint nincs kiadva szigorú számadású belépőjegy, ezek korábban 
bevonásra és selejtezésre kerültek. 

Lehota Vilmos
Kérte a művelődés-szervezőt, hogy a következő munkanap folyamán a jegytömbökkel és a 
nyilvántartással számoljon el a polgármesteri hivatalnál.

Tóth Sándor
A bizottsági ülésen elhangzottak alapján elmondta véleményét, mely szerint, ha egy helyben 
értékesített jegyre rá van írva, hogy Polgármesteri Hivatal Faluház, akkor az az önkormányzat 
bevétele.

Erdélyi Zsolt
Megkérdezte,  hogy  az  egyesülethez  nem  köthető  rendezvények  esetén  mi  az  eljárás,  ha 
belépőjegyet szednek és az összeget jótékony célra használják.

Lehota Vilmos



Elmondta,  hogy ha  valaki  a  saját  nevén kibérelte  a  Faluházat,  vagy Civil  Házat,  ezzel  a 
rendezvényért tartozó felelősséget is teljes mértékben átvette.

Szegedi Csaba
Megjegyezte,  amennyiben  egy  ember  nevére  szól  a  szerződés,  az  önkormányzat  jogilag 
rendezte ezt a helyzetet és felelősség nem marad az önkormányzaton. Kérdése, hogy a bérleti 
díj ellenértékével minden esetben így marad-e?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az a célszerű, hogy kialakuljon egy rendszer. Az a lényeg, hogy legyen egy 
természetes- vagy jogi személy,  aki vállalja a felelősséget. Ez esetben az önkormányzatnál 
nincs felelősség.

Tóth Sándor
Javasolta, hogy a rendeletbe kerüljön bele, hogy egy órára ne annyit kelljen fizetni, mint egy 
kulturális rendezvényre. Véleménye szerint csak a rezsi költséget kérje el az önkormányzat.

Tóth József
Nem a bérleti díj összegében, hanem a jogi háttérben látja a problémát.

Máté Józsefné
Véleménye szerint célszerű lenne változtatni a jelenlegi bérleti díjakon. A 15.000.-Ft. bérleti 
díj  24  órára  vonatkozik,  7.000  Ft.  a  bérleti  díj  napközben.  Általában  árusok  4  órára, 
termékbemutatók 1 órára veszik igénybe a termet,  és ugyanannyit  fizetnek.  Kérte ennek a 
felülvizsgálatát.
  
Lehota Vilmos
Véleménye szerint azzal,  hogy ilyen célra kiadásra kerül a Faluház,  a saját iparűzési  adót 
fizetők piaci kereslete szűkül, így nem javasol ezen változtatni.

Mátá Józsefné
Kérdezte, hogy mit tegyen azokkal az árusokkal akik a termet 14 órától foglalták le 17 óráig?

Szegedi Csaba
Válaszként elmondta, hogy a rendelet szerint kell biztosítani.

Kósa Erzsébet Anikó
A rendelet alapján írásban kell tájékoztatni a feltételekről azokat, akik lefoglalták a termet.

Lehota Vilmos
Az elfogadott módosítási javaslatokkal szavazásra tette fel a rendelet tervezetet, s kérte, aki a 
módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
7/2008. (II.28.) sz. rendelete

a helyi közművelődésről
 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )



Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a továbbiakban Máté Józsefné művelődés-szervező munkaköri leírása kerül 
tárgyalásra,  mivel a kinevezési  jogkör gyakorlója az önkormányzat  képviselő-testülete,  s a 
kinevezés kötelező melléklete a munkaköri leírás. Kérte a hozzászólások megtételét.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  pénzügyi  bizottságnak  két  kiegészítési  javaslata  van.  Az  egyik: 
„Kapcsolattartás  a  helyi  civilszervezetekkel”  mondat  kiegészítése  munkavégzése  során 
köteles  betartani  a  polgármesteri  hivatal  pénzkezelési  szabályzatát  a  közművelődési 
feladatokhoz  kapcsolódó  területeken.  A  másik  mondat:  „Folyamatosan  egyezeti  a 
polgármesteri  hivatal  megbízott  köztisztviselőjével  a  rendezvények,  programok 
időpontját„  kiegészítése:  havonta  1  alkalommal  a  polgármester  részére  írásos  beszámolót 
készít.

Lehota Vilmos
További módosító javaslata: „Havi rendszerességgel tárgyhónapot megelőző hó 25-ig köteles 
a  munkáltatói  jogkör  gyakorlójának  írásban  benyújtani„  mondatba  kerüljön  bele   saját 
rendezvények részköltségvetésével  szövegrész.

Tasi Péter
Javasolta, hogy az „Akadályoztatása esetén előzetesen értesíti a polgármestert… „ mondatból 
az előzetes szó ne szerepeljen.

Lehota Vilmos
A  pénzügyi  bizottság  két  módosító  javaslatát  szavazásra  tette  fel,  aki  elfogadta 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat elfogadta.

Lehota Vilmos
Kérte, hogy  aki a 3. oldal (2) bekezdésének kiegészítésével egyetért kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 3. oldal (2) bekezdésének módosítását elfogadta.

A művelődés-szervező munkaköri leírásának tudomásul vételét kérte a képviselő-testülettől.

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

25/2008. (II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta a művelődés-szervező munkaköri leírás tervezetre 
vonatkozó tervezetet és az alábbi határozatot hozta:

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
művelődés-szervező munkaköri leírását tudomásul vette.

Határidő: értelemszerűen



Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy a bizottsági ülésen kapott tájékoztató szerint Lehoczki Zoltán 2007. évi 
képviselő  tiszteletdíjáról  lemondva  rendelkezett  a  Faluház  öntevékeny  csoportjának  a 
támogatásáról. A képviselő által lemondott tiszteletdíj is az önkormányzati költségvetés része, 
el kell vele számolni. 

Kósa Erzsébet Anikó
Tájékoztatásként  elmondta,  hogy  az  összeget  a  polgármesteri  hivatal  pénztárában  a 
művelődés-szervező felvette, azonban arról még a felhasználásra vonatkozó elszámolást nem 
nyújtotta be. Számlát, vagy számlát helyettesítő okmányt kell a kiadási pénztárbizonylathoz 
csatolni.

Lehota Vilmos
A közművelődési tárgyú napirendet követően a Nyugdíjas Klub beadványának megtárgyalását 
indítványozta,  melyet  a testületi  ülés előtt  a képviselők megkaptak.  Kérdezte a képviselők 
benyújtott  kérelemmel  kapcsolatos  véleményét.  Javaslata  szerint  a  rendelethez  tartozó 
szabályzat tárgyalásakor térjenek vissza a kérelemre.

Tóth Sándor
Megjegyezte, hogy a jelenlegi rendelet 7.000.-Ft-ot bérleti díjat tartalmaz.

Szegedi Csaba
Felhívta a figyelmet,  hogy véleménye szerint  a 2007. évi bevételeket is be kell  fizetni.  A 
belépődíj  befizetésre kerül, s ha a rendezvény szervezése során felmerül a költség, arról a 
művelődés-szervező számlát hoz.

Máté Józsefné
Elmondta,  hogy  a  Klubon  belül  a  Nyugdíjas  Egyesület  szervezését  elindították.  Amikor 
eljutottak odáig, hogy 3 tagú vezetőséget kell választani, idős emberek lévén nem vállalták. 
Az egyesület így nem alakult meg.

Lehota Vilmos
Véleménye szerint  két  lehetőség van. Az egyik lehetőség,  hogy a belépődíjas, Faluházban 
szervezett  aktuális  rendezvény önkormányzati  rendezvény,  és ez esetben a bevétellel  is  és 
minden  költséggel  el  kell  számolni.  A  másik  lehetőség  a  napközbeni  igénybe  vételhez 
kapcsolódó  7.000.-Ft-os  bérleti  díj  kifizetése,  mely  mögött  a  belépődíjjal  szervezett 
rendezvényért egyéni felelősség vállalás van.

Szegedi Csaba
Kérte, hogy a bérleti díjakra vonatkozó rendelet kerüljön ismét a képviselő-testület elé, s az 
elhangzottakról az érintettek kapjanak tájékoztatást.

4. napirend

Szociális rendelet módosítása

Lehota Vilmos



A rendelet módosítást, s a megküldött rendelet-tervezetet valamennyi bizottság megtárgyalta. 
Kérte a bizottságok elnökeit mondják el a bizottság kialakított véleményét.
Fodor Béla
A Szociális-és  Gyámügyi  Bizottság  a  módosító  rendelet-tervezetet  elfogadásra  javasolta  a 
testület felé.

Erdélyi Zsolt 
Az Ügyrendi Bizottság szintén elfogadásra javasolta.

Szegedi Csaba
A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta.

Lehota Vilmos
Kérte  a  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólásokat.  További  hozzászólás  nem lévén 
rendelet  alkotásra  kérte  a  képviselő  testületet,  aki  a  rendelet  tervezettel  egyetértett 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
8/2008. (II.28.) sz. rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008.(II.01.) sz. képviselő-testületi
rendelet módosításáról

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

8. napirend  

Tájékoztató a március 15.-i ünnepség előkészítéséről

Lehota Vilmos
A  napirendi  pontot  a  Pénzügyi  Bizottság  és  az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta.  Kérte  a 
bizottsági vélemények ismertetését.

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely szerint a program tervezetbe az Úttörő 
Csapat  által  szervezett  tábortűz  kerüljön  be.  Kérte  továbbá,  hogy  az  a  meghívóban  is 
szerepeljen.

Lehota Vilmos
Módosító  javaslata,  hogy 14 órától  kezdődjön a  gyülekezés,  14.30  órától  etűdjátékok,  15 
órától a műsor.

Tasi Péter
Javasolta, hogy a koszorúzás alatt legyen énekszó.



Szegedi Csaba
A  Pénzügyi  Bizottság  javaslata,  hogy  a  koszorúzó  intézményekkel  és  szervezetekkel  a 
kapcsolatfelvétel legalább 5 nappal korábban történjen.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  a  határozati  javaslatot  szavazásra  tette  fel.  Aki  azzal 
egyetértett kézfelemeléssel jelezte.

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

26/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  2008.  március  15.-i  ünnepség 
előkészítéséről szóló tájékoztatót és az abban foglaltakat 
jóváhagyólag tudomásul vette.

Határidő: 2008. március 15.
Felelős: Máté Józsefné művelődés-szervező

9. napirend  

       Egyebek

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a  képviselő-testület  tagjai  megkapták  az  előterjesztést,  melyben  szerepel, 
hogy a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatója a 
2008/2009-es tanévre a beiratkozás időpontját 2008. március 17.-én és 2008. március 18.-án 
8.00.-tól  –  16.00  óráig  javasolta.  Kérdezte  a  képviselők  előterjesztéssel  kapcsolatos 
véleményét.  Hozzászólás  nem lévén  kérte,  hogy  aki  a  határozati  javaslatban  foglaltakkal 
egyetért kézfelemeléssel jelezze.

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

27/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta a Fáy András Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatója által a
2008/2009-es tanévre az első évfolyamosok beiratkozásának
időpontjára tett javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

1./ A képviselő-testület a 2008/2009-es tanévre a beiratkozás
     időszakait

2008. március 17.-én 8.00-tól – 16.00 óráig és
2008. március 18.-án 8.00.-tól –16.00 óráig határozza meg.



2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatáról
     az oktatási intézmény igazgatóját tájékoztassa és a beiratkozás idő-
     pontjának a Községháza hirdetőtábláján történő kifüggesztésről,
     illetve az önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről gondos-

       kodjon.

    Határidő: azonnali
    Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette  a  képviselő-testülettel,  hogy  a  Kistérségi  Társulási  Tanács  ülésén  elhangzott 
tájékoztatás  szerint  egy vállalkozó elkészíti  a Kistérség CD képeslapját  a kistérség adatait 
tartalmazó  képekkel,  szöveggel.  A  TÖKT  a  költségvetéséből  fizet  9.600.-Ft-ot 
településenként. 1 db. CD-t adnak ajándékba. 5 db. CD ára 12.000.- Ft, melynek megvásárlása 
esetén az önkormányzat felkerül az internetes honlapra.
Javasolta, hogy Gomba Község Önkormányzata kerüljön fel a honlapra és 5 db. CD. kerüljön 
megvásárlásra 12.000.-Ft. összegért.  Szavazásra kérte a képviselő-testületet,  aki egyetértett 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

28/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta a Kistérségi Társulási Tanács CD képeslapok
elkészíttetésével kapcsolatos ajánlatát és az alábbi döntés hozta:

1./ A képviselő testület egyetért 5 db CD megvásárlásával
12.000.-Ft. vételárért és tudomásul veszi, hogy ezzel  az önkormányzat 
felkerül a vállalkozó internetes honlapjára.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Tájékoztatta a Képviselő-testületet,  hogy Bodonyi Zoltánné Gomba, Dózsa Gy. u. 9. szám 
alatti  lakos  telekmegosztás  iránti  kérelmet  nyújtott  be  az  önkormányzathoz  a  tulajdonát 
képező 961 hrsz.-ú, 1838 m2 területű ingatlanra vonatkozóan a kérelemhez csatolt vázrajz 
alapján. 
Javasolta, hogy a telekmegosztáshoz úgy járuljon hozzá a testület, hogy a tulajdonos a ház 
mögötti 1,5 méter csíkot ajánlja fel közterületnek, mivel keskeny az utca és probléma lehet a 
közlekedés. 
Szavazásra tette fel, aki ezzel a javaslattal egyetértett kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:



29/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta Bodonyi Zoltánné Gomba, Dózsa Gy. u. 9. szám
alatti lakos telekmegosztás iránti kérelmét és az alábbi döntést
hozta:

1./ A képviselő-testület a 962/8. hrsz.-ú magán használatú út mentén 
1,5 méteres sáv közterülthez való csatolásával hozzájárul a telek
megosztáshoz.  
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tóth Sándor
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy egy hozzá forduló gombai lakosnak fogszabályozóra 
lenne szüksége, mely 50.000.- Ft-ba kerülne. A fogászati asszisztens felvette a kapcsolatot az 
OEP-pel,  melynek  során  tájékoztatták,  hogy  az  önkormányzat  részéről  is  szükséges  a 
támogatás.

Lehota Vilmos
A konkrét üggyel kapcsolatban kérte a Szociális- és Gyámügyi Bizottság álláspontját.

Szegedi Csaba
Felvetette,  hogy a hivatalban  nincs meg a kulturált  ügyfélfogadási  lehetősége.  Véleménye 
szerint ezen változtatni  kellene.  További felvetése volt,  hogy az önkormányzat  kerítésének 
lécezése hiányos, a hiányzó 2-3 lécet pótolni kell.
  
Lehota Vilmos
Elmondta, hogy február 10-én elkezdődik a telefon és számítógép hálózat átépítés, megoldják 
a helycseréket, mellyel kialakulhat a kulturált ügyfélfogadás lehetősége is.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint nincs szükség a Jegyző számára a kinevezésekor meghatározott 6 hónapos 
próbaidő letöltésére.  Javasolta Kósa Erzsébet Anikó kinevezésének módosítását  a kötelező 
próbaidő leteltét követő törvényi lehetőség megnyíltakor. 

Lehota Vilmos
Szavazásra tette fel a Szegedi Csaba által megfogalmazott javaslatot, s kérte aki egyetértett 
azzal,  hogy  Kósa  Erzsébet  Anikó  kinevezése  kerüljön  módosításra,  az  kézfelemeléssel 
jelezze.

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

30/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
Kósa Erzsébet Anikó jegyző kinevezését a köztisztviselők 
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény  11/B  §-ában 
írtak betartása mellett a próbaidő eltörlésével módosította.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Szabó Gyula
Elmondta, hogy Kiss Benjamin gombai lakosnak a Halas tónál lévő ingatlanán sok szemét, 
hulladék van  lerakva.  Kérte  az  ügyben  való  intézkedést.  Hozzáfűzte,  hogy maga  részéről 
megérti Kiss Benjamin felvetését.

Lehota Vilmos
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a kérdéses ingatlan, illetve a mellette lévő úttal 
kapcsolaton  ingatlan-nyilvántartási  problémák  rendeződése  során  a  kérdéses  terület 
telekhatárait is kimérettetik.

Kósa Erzsébet Anikó
Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  a  jelzett  problémát  ismeri,  Kiss  Benjáminnal 
korábban megtekintette az a területet. Ismereti szerint a telekhatárok kérdésesek, de a felvetett 
kérést jogosnak ítéli. 

Tasi Péter
Felvetette, hogy a Monor és Gomba közötti úton, leginkább a monori részen nagyon sok a 
szemét. Véleménye szerint fel kellene hívni a problémára Monor Város Önkormányzatát és az 
ügyben hatékony intézkedés megtételét kérni.

Lehota Vilmos
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ez ügyben már tárgyalt a KÖVÁL Zrt. Igazgatójával 
Takács Endrével.

Tóth Sándor
Szerinte a szóbeli kérés kevés, véleménye szerint feljelentést kellene tenni környezet károsítás 
miatt.

Lehota Vilmos
Szavazásra  kérte  a  képviselő-testületet,  aki  egyetértett  azzal,  hogy  a  szemét  eltávolítása 
ügyében kerüljön megkeresésre Monor Város Önkormányzata, továbbá amennyiben 2 héten 
belül nem intézkednek, úgy a Közép-Duna völgyi  Zöld Hatóság is kerüljön megkeresésre, 
kézfelemeléssel jelezte.

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

31/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Monort 
Gombával  összekötő  közút  melletti   szemét  eltávolítása 
érdekében keresse meg Monor Város Önkormányzatát.
2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  továbbá  a 
polgármestert,  hogy  két  hét  elteltével  -a  hatékony 
intézkedés  elmaradása  esetén-   tegyen  bejelentést 
környezet  szennyezés  okán  a  a  Közép-Dunavölgyi 
Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Tasi Péter
Javaslatot tett a faluban lévő buszmegállók újra festésére.

Erdélyi Zsolt
Kérdezte, hogy a foci pálya mikor lesz homokkal leszórva? Jelezte a képviselő-testületnek, 
hogy a Nagyszurdik tetején lévő kandeláberből bekötés van egy ház felé.  

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a foci pálya fekete homokkal be lett szórva és fűvel is 
be van vetve.

Fodor Béla
Vállalta, hogy utána néz az Erdélyi Zsolt által jelzett bekötésnek, s ha szükséges értesíti az 
illetékes kollégát.

Szabó Gyula
Kérdezte, hogy az illegális szemétlerakással kapcsolatban milyen intézkedéseket lehet tenni?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy bejelentés  még nem érkezett.  Illegális  hulladékok felszámolására van egy 
pályázati lehetőség.

Szegedi Csaba
Véleményezte, hogy a körzeti megbízottnak kellene szólni.

Lehota Vilmos
Közölte  a  képviselő-testülettel,  hogy  az  önkormányzatnál  jelenleg  van  egy  közcélú 
foglalkoztatott és tervezik egy közhasznú munkás alkalmazását is.

Kósa Erzsébet Anikó
Megköszönve a Képviselő-testületnek a kinevezés módosítását elfogadta. Megjegyezte, hogy 
az elért eredményhez kivétel nélkül minden dolgozó hozzájárult a maga szakterületén.

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek türelmét, s az ülést 22.37  h-kor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
             jegyző   polgármester


