
J e g y z ő k ö n y v

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 13.-án 18 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív szerint

Lehota Vilmos
Üdvözölte az ülésen megjelenteket s az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülésen 9 
képviselő megjelent, így az határozatképes. Javasolta az alábbi napirendi pontok elfogadását. 

NAPIREND:

1. Tájékoztató  a  Gazdasági  és  Közlekedési  Minisztérium  megbízásából  a 
Közlekedésfejlesztési  Koordinációs  Központ  által  „Az  országos  közutakon 
lévő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására„ címmel 
kiírt pályázati lehetőségről
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

2. Javaslat a Kutya Mentsvár Állatotthon Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Megállapította,  hogy  Gomba  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  napirendi 
javaslatot 9 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel elfogadta.

1. napirend
Tájékoztató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által „Az országos közutakon lévő 
balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására„ címmel kiírt 

pályázati lehetőségről

Lehota Vilmos
Ismertette a képviselő testülettel, hogy Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírt 
pályázat  lényegét,  mely szerint  az önkormányzat  30 %, a GKM Útpénztár pedig 70 %-ot 
vállal a csomópontok kivitelezési költségeiből. 
A bíráló bizottság a feltételeknek eleget  tevő pályázatok közül a következő szempontokat 
veszi figyelembe: 

a tervezett költségek megalapozottsága, 
a beruházás célja a kiírás feltételeinek megfelel vagy sem, 
a személysérüléses közúti balesetek száma, súlyossága, 
a csomópontnak az országos közúthálózatban betöltött szerepe, 
a csomópontban áthaladó országos közutak száma, forgalomnagysága, 
a létesítmény terveinek előrehaladottsági szintje, 



a vállalt önrész mértéke. 

Ismertette, hogy a pályázat benyújtásához szükséges:
a forgalmi adatok megadása, 
baleseti adatokra vonatkozó információ közlése, 
megvalósíthatósági tanulmányterv és 
a képviselő-testületi döntése.

A pályázat  beérkezési  határideje:  2008.  március  31.  Addig el  kell  végezni  a  közmű és  a 
hatósági egyeztetéseket. Nyilatkozatot kell kérni, a Magyar Közút Kht.-tól, hogy ők is egyet 
értenek ezzel az átalakítással. 

Véleménye szerint a legnagyobb esélye a malomi kereszteződésnek van, mivel ott van két 
országos  közút  és  ott  balesetek  is  történtek  már.  Szám szerint  tíz  baleset  történt  2005-től 
napjainkig.  A  tervezés  költsége:  500.000.-Ft.  +  ÁFA.  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet, 
amennyiben  a  pályázat  benyújtásra  kerül,  és  nyer  az  önkormányzat,  a  30  %  önerőbe 
beleszámít az is, hogyha területet ad át az önkormányzat. Sáv bővítés lenne. A Monor felől 
érkezők kanyarodó sávból tudnának a Szurdik felé lekanyarodni, a bényei oldalon egy járda 
sziget  lenne,  s  mindhárom buszmegálló  autóbusz-öbölben lenne  kiépítve.  Erre  készülne  a 
megvalósíthatósági tanulmányterv. Bruttó 30.000.000.-Ft. alatt lehetne maradni.  A jövő héten 
már közműegyeztetésre kerülhetne sor. Nyertes pályázat esetén a 10 % önerőt be kell fizetni. 
2009. november 30-ig kell befejeződni a csomópont átépítésnek. 

Kérte a képviselők hozzászólását, véleményét az elhangzott tájékoztatóval kapcsolatban.

Tóth József
Megkérdezte, hogy a 30 % önerő és a 10 % önerő között mi a különbség?

Lehota Vilmos
Válaszként elmondta, hogy a 30 % önerőt hitelt érdemlően kell bizonyítani egy képviselő-
testületi  határozattal,  és  akkor  kezdi  meg  a  Koordinációs  Központ  a  kivitelezést,  ha  az 
önkormányzat  befizet  10 % önerőt.  A következő 20 %-ból  meglátják,  hogy mennyit  kell 
átadni a tulajdonunkban álló földterületünkből és mennyi az az anyagi forrás, amit még hozzá 
kellene tenni. 

Tóth József
Megjegyezte, hogy nem az önkormányzat választja ki a kivitelezőt és nem az önkormányzat 
írja ki a pályázatot.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  nyertes  pályázat  esetén  kell  egy  megállapodást  kötnünk,  abban  minden 
rögzítve van, ami kiadás lehet.

Tasi Péter
Véleménye szerint a pályázat arról szól, hogy próbál az állam az önkormányzatoktól pénzt 
beszedni, s ahol azt  mondják, hogy indulnak a pályázaton,  ott esély van rá, hogy történik 
valami.



Tóth József
Elmondta, hogy alaposan át kell gondolni, hogy az anyagi lehetőségek mit engednek meg.

Lehota Vilmos
Ha egyenként nézzük ezeket a tételeket, sem a gyalogátkelőt, sem a buszmegálló kialakítást 
nem  finanszírozza  egyetlen  pályázat  sem.  Egyetlen  gyalogátkelőhely  kijelöltetésére  van 
lehetőség, a malomi kereszteződésnél.

Tóth Sándor
Véleménye szerint kerüljön benyújtásra a pályázat.

Tasi Péter
Kérte, hogy a tanulmánytervbe kerüljön bele egy-egy  terelő sziget Úri és Monor felöl.

Fodor Béla
A maga részéről támogatta a pályázat benyújtását. 10.000.000.-Ft-ból sikerülne megvalósítani 
3  buszmegálló  megépítését  és  a  kereszteződést  is  biztonságossá  lehetne  tenni  gyalogos 
közlekedés szempontjából.

Szegedi Csaba
Véleménye  szerint  sem  lehet  elszalasztani  egy  ilyen  lehetőséget,  de  a  maga  részéről  sokallta  a 
9.000.000.-Ft.-ot,  azt  csak  kb.  5  millió  Ft-ban  látná  indokoltnak  és  vállalhatónak.  Mivel  nem az 
önkormányzat  a  beruházó,  így  nem  lát  garanciát  arra,  hogy  az  önkormányzat  tárgyalhat  a 
kivitelezőkkel.  Megjegyezte,  hogy olyan  helyeken,  ahol  hasonló,  terelőszigetes  csomópont  készült 
utána  sok  baleset  történt,  szerinte  a  körforgalom  biztonságosabb  lenne.  Kérdezte,  hogy  ahol 
gyalogátkelőhely kerül kialakításra, annak megvilágítása megtörténik-e? Kérte, hogy vizsgálják meg, 
hogyan és mennyiért lehetne körforgalmat kialakítani. Szerinte az érintett tulajdonosokkal tárgyalva 
kisterületű  ingatlanvásárlással  ki  lehetne  egészíteni  a  körforgalomhoz  szüksége  földterületet.  Még 
egyszer  hangsúlyozta,  hogy  a  finanszírozói  szerepünket  pontosítani  kellene,  tisztázni  kell,  hogy 
mekkora a beleszólásunk a beruházásba.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy csomópont átépítés társfinanszírozására szól ez a kiírás és az önkormányzat a 
társfinanszírozó. A körforgalommal kapcsolatban megjegyezte, hogy 24 méter átmérőjű kört 
kellene  létrehozni.  Minden  közművet  át  kellene  helyezni.  Két  helyről  kellene  földterület 
vásárlást eszközölni.

Tóth Sándor
Megjegyezte,  hogy Gombán  olyan  még  nem volt,  hogy az  önkormányzat  valakitől  telket 
tudott volna vásárolni.

Lehota Vilmos
Kérte a további hozzászólásokat,  majd több hozzászólás nem lévén kérte,  aki a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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



32/2008. (III.13.) sz.  Képviselő-testületi határozat 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete 
megtárgyalta  a  „Balesetveszélyes  csomópontok  átépítésének 
társfinanszírozására  kiírt  pályázaton  való  részvételre 
vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1./ Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
támogatja  a  GKM megbízásából  a  Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs  Központ  által  a  „Balesetveszélyes 
csomópontok  átépítésének  társfinanszírozására”  kiírt 
pályázaton való részvételt.

2./ Gomba Község Önkormányzata a „Gomba 3112. jelű és a 
3113  jelű  összekötő  utak  kereszteződése  csomópont 
felújításra a pályázatot benyújtja. 

3./ A  Képviselő-testület  a  szükséges  pénzbeli  önerőt 
fejlesztési hitelből, 11,2 M forint összegben biztosítja, az 
útépítésre előirányzott céltartalék terhére.

4./ A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
pályázat  benyújtására  és  a  műszaki  megvalósíthatósági 
tanulmányterv elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés 
aláírására  500.000.-  forint  +  ÁFA  tervezői  díj 
meghatározásával.

 
Határidő:   szerződéskötés tekintetében azonnali 

                        pályázatbenyújtás tekintetében 2008. március 31. 
Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ügyben közúti bejárást fog összehívni.

2. napirend
Javaslat a Kutya Mentsvár Állatotthon Alapítvány támogatására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a helyi közterületi kóbor eb befogást a Szomorú Szív Állatmentő Szolgálat 
/Péteri,  Zöldfa  u.  12./  végzi.  Éveken  keresztül  úgy  történt  ez,  hogy  az  önkormányzat 
támogatást nyújtott egy gazdasági társaságnak. 2008-ban a feladat ellátására az önkormányzat 
nevében a vállalkozóval szerződést kötött. A vállalkozói szerződésben 50 e Ft. Szerepel, mely 
ÁFA-val 60 e Ft költséget jelent.  Javasolja, hogy az önkormányzat 90 e Ft-os támogatást 
nyújtson a Kutya Mentsvár Állatotthon Alapítványnak. Ezzel az összeggel járulhatna hozzá az 
önkormányzat  a  befogott  ebek  további  tartásának  költségeihez,  továbbá  ahhoz,  hogy 
számukra az alapítvány gazdát keressen. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a költségvetésben 
a  korábbi  évek  gyakorlata  alapján  e  célok  megvalósítására  140.000.-Ft.  volt  betervezve. 



Jelenlegi  javaslat  10 e Ft-os többletköltséget  jelentene.  Javasolta  a képviselő-testületnek a 
határozat tervezetének elfogadását. Kérte, aki  a javaslattal egyetértett kézfelemeléssel jelezte.

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

33/2008. (III.13.) sz.  Képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a 
Kutya  Mentsvár  Állatotthon  Alapítvány  támogatására  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1./ A képviselő-testület A Kutya Mentsvár Állatotthon Alapítvány 
2008. évi működését 90.000.- Ft, azaz kilencvenezer forinttal 
támogatja.

2./ A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
szóló 5/2008. (II.14.)  sz. rendelettel módosított 3/2008. (I.31.) sz. 
rendelet kiadási előirányzaton belül dologi jogcímen szereplő 
140.000.- forintból 90.000.- forintot non-profit szervezetek 
támogatása címén átcsoportosít. 

3./ A képviselő-testület a 2./ pontban meghatározott 140.000.- 
forint előirányzatból fennmaradó 50.000.- forintot 
10.000.- forinttal az általános tartalék terhére kiegészíti a 
Szomorú Szív Állatmentő Szolgálattal kötött vállalkozói 
szerződésben rögzített díj kiegyenlítésének fedezetére.

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  az  illetékesek  2008.  április  01-től  nem  tudják 
beindítani a ceglédi hulladékgazdálkodási rendszert. 6 hónap próbaidőt terveznek. Ez alatt az 
idő  alatt  Gomba  nem tudja  oda  szállítani  a  kommunális  hulladékot.  A község  számára  a 
lehetőséget  továbbra  is  a  hatályos  szerződés  jelenti,  s  a  jelenlegi  vállalkozó  is  vállalja  a 
szállítást. A lomtalanítást is az önkormányzat fogja végezni.

Tájékoztatta  továbbá  a  képviselő-testületet,  hogy  a  hivatalban  telefonhálózat  átépítés 
elkezdődött  és  hamarosan  működni  is  fog  az  új  telefonközpont.  A  kimenő  hívásokat 
olcsóbban  lehet  majd  bonyolítani.  A  telefonköltségek  csökkentése  céljából  megkeresnek 
minden  mobil  szolgáltatót,  hogy  milyen  kedvezményes  csomagot  tud  biztosítani,  amit 
szélesebb körben is lehetne használni. A Pannon képviselője aznap volt önkormányzatnál, a 
T-mobile-t  és  a  Vodafone-t  írásban  fogják  megkeresni.  Kérte  a  Képviselőket,  hogy 
gondolkozzanak el azon, hogy egy létrehozandó önkormányzati  flottában hogyan tudnának 
részt venni. 



Tóth Sándor
A T-mobile szolgáltatását ajánlotta.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  konkrétan  nem  lehet  összehasonlítani,  meg  kell  kérdezni  mindhárom 
szolgáltatót. 

Lehota Vilmos
A felmérés arra irányulna,  hogy lenne-e érdeklődés, s ha igen, hány hívószám/SIM kártya 
igényre számolhatnak?

Fodor Béla
Az  internet  előfizetéssel  kapcsolatban  megkérdezte,  hogy  a  képviselők  hogyan  tudják 
befizetni a díjat, kapnak-e csekket, s mit kell tenniük?

Kósa Erzsébet Anikó
Válaszában elmondta, hogy az önkormányzathoz kell fizetni az internet díjat, mert az MTT az 
önkormányzat címére számláz. 
Tájékoztatta a továbbiakban a képviselő-testületet, hogy a 2007 évi költségvetési beszámoló 
Magyar Államkincstárnál történő benyújtása megtörtént, melyhez nagy segítséget jelentett az 
apparátusnak az ideiglenes jelleggel alkalmazott pénzügyi szakember.

Erdélyi Zsolt
Megkérdezte, hogy mi történt a Rákóczi utcai buszmegállónál a meggyfákkal?

Lehota Vilmos
A meggyfák közül négyet kicsavart a vihar, a maradék hét korhadt volt, s így kivágásáról 
intézkedett. Helyükre új facsemeték kerülnek kiültetésre.

Szegedi Csaba
Tájékoztatta a testületet, hogy Monor Önkormányzata a közigazgatási határig összeszedte a 
szemetet. Kérdezte, hogy a közigazgatási határig a gombai önkormányzatnak is össze kellene 
szedni a szemetet? Egyértelműnek tartotta, hogy az a szemét, ami a kanyar utáni emelkedőtől 
van, azt is a monori szeméttelepről fújta oda a szél. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a szél által odahordott szemetet alacsony költséggel össze lehet szedni. 
Végezetül  meghívta  a  képviselőket  a  március  15.-i  ünnepségre,  majd  megköszönte  a 
megjelentek türelmét, s az ülést 19.05  h-kor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
             jegyző   polgármester



 


