
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. április 14.-én 18 órai 
kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  ülésérıl. 
 
 
Jelen voltak:  jelenléti ív alapján  
 
 
Lehota Vilmos 
Üdvözölte az ülésen megjelent képviselıket, külön köszöntötte a jegyzıt. Megállapította, 
hogy 7 képviselı megjelent, Erdélyi Zsolt képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni a mai 
ülésen, Tóth József képviselı késıbb érkezik. A képviselı-testület ülése határozatképes.  
Javasolta a meghívóban szereplı napirendi pont elfogadását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:   
 
 
NAPIREND: 
 

1.) Gomba, Bercsényi utcában partfal megerısítés pályázat útján  
Elıterjesztı: Polgármester 
 
 
 

 
1. napirend 

Gomba, Bercsényi utcában partfal megerısítés pályázat útján 
 

Lehota Vilmos 
Tájékoztatta a képviselıket, hogy április 15-ével kiírják a régiós pályázatok egy részét, 
amelynek része a pince és partfalprogram, valamint a vis maior is.  
A pályázat paraméterei a következık: 
- április 15-ig kerülnek kiírásra a pályázatok, a beadási határidı május 15. 
- támogatási intenzitás 60 %, megelızı beavatkozás esetén + 10% 
- pályázati döntés július 15-ig. 
 
A 30 % önerıt az önkormányzatnak fel kell mutatni. A partfalhoz az önkormányzat úgy tud 
pályázatot nyerni, ha elıtte tervek készülnek.  
Elızetesen a tervek költségének 60 %-át kellene kifizetni, amivel elindulhatna a pályázat 
elıkészítése. Pályázati nyeremény esetén még az idén elkészülhetne egy partfal megerısítés a 
Bercsényi utca bal oldalának utolsó házainál kb. 50 méter hosszan. A partfal építési költsége 
négyzetméterenként bruttó 100-110 eFt. A Bercsényi utcai 150 m2 terület, 3 méter magasság 
esetén 16 millió forint lenne. A tervezés költsége 300 eFt. + ÁFA. 
Kérte a képviselıket, tegyék meg hozzászólásaikat.  
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Tóth Sándor 
Elmondta, hogy a pályázat benyújtásával egyetért. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra tette fel, kérte, aki azzal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:   
 
 

41/2008. (IV.14.) sz. képviselı-testületi határozat  
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
a Gomba, Bercsényi utcában 50 méter hosszan 
a partfal megerısítéssel egyetért.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a  partfal pályázathoz 
szükséges tervek elkészítésével a GEOTESZT Kft.-t bízza 
meg. 
A tervezési díjat: 300.000.-Ft. + ÁFA összegben az általános 
tartalék terhére biztosítja.  

 
Határidı:  értelemszerően 
Felelıs:   Lehota Vilmos polgármester  

 
 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén megköszönte megjelentek türelmét és a rendkívüli ülést 18.30 
órakor bezárta. 
 
 
 
 
 
     Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 
       polgármester    jegyzı 
 


