
 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. április 24.-én 15 órai 
kezdettel megtartott  n y i l v á n o s  ülésérıl. 
 
 
Jelen voltak:  jelenléti ív alapján  
 
Lehota Vilmos 
Üdvözölte az ülésen megjelent képviselıket, külön köszöntötte a jegyzıt és valamennyi 
megjelentet. Megállapította, hogy 7 képviselı megjelent, Tasi Péter alpolgármester és Szabó 
Gyula képviselı jelezte, hogy késıbb érkeznek. A képviselı-testület ülése határozatképes.  
Javasolta a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:   
 
 
NAPIREND: 
 

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejő 
képviselı-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés 
közötti idıben történt fontosabb eseményekrıl  

1.) 

Elıterjesztık: polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei 
 

Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

2.) 

Véleményezı: valamennyi bizottság 
 

Javaslat az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendelet elfogadására /zárszámadási rendelet/ 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

3.) 

Véleményezı: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési 
elıirányzatainak módosítására  
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

4.) 

Véleményezı: valamennyi bizottság 
 

Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi 
tevékenységérıl  
Elıterjesztı: társulás elnöke 
Elıkészítı munkaszervezet vezetıje 

5.) 

Véleményezı: valamennyi bizottság 
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Beszámoló a Monor Városi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat gombai 
illetékességi területen folytatott tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Monor Városi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 

vezetıje 
Elıkészítı -- 

6.) 

Véleményezı: Szociális Bizottság 
 

Javaslat a Gólyafészek Óvoda minıségirányítási program éves értékelésének 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Intézményvezetı 
Elıkészítı -- 

7.) 

Véleményezı: valamennyi bizottság 
 

8.)   Javaslat a háziorvosi feladat ellátásra kötött szerzıdés módosítására 
                Elıterjesztı:     polgármester 
                Elıkészítı:      jegyzı 
                Véleményezı:     Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
   
        9.) Javaslat a fogorvosi feladat ellátásra kötött szerzıdés módosítására 
                Elıterjesztı:     polgármester 
                Elıkészítı:      jegyzı 
                Véleményezı:     Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
         10.) Beszámoló a Faluház 2007. évi rendezvényeirıl és a 2008. évi terveirıl 
                Elıterjesztı:     polgármester 
                Elıkészítı:      mővelıdés-szervezı 
                Véleményezı:     Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság   
 
         11.) Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás pályázati felhívásának elfogadására 
                Elıterjesztı:     polgármester 
                Elıkészítı:      jegyzı 
                Véleményezı:     valamennyi bizottság   
 

12.) Javaslat a 2008. évben fizetendı díjakról szóló 20/2007. (XII.11.) sz. rendelet 
        módosítására 

                Elıterjesztı:     polgármester 
                Elıkészítı:      jegyzı 
                Véleményezı:     valamennyi bizottság   
 

13.) Egyebek 
 

1. Tájékoztató a csatorna beruházás átadás-átvételének szabályszerőségi 
vizsgálatának jelentésével kapcsolatban 

2. Javaslat az Óvodai nyári takarítási szünet idıpontjára 
3. Javaslat az óvodai beiratkozás idıpontjára 
4. Javaslat a 2007. évi belsıellenırzés megállapításaira készített intézkedési terv 

elfogadására 
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5. Tájékoztató és javaslat az Egységes Közszolgálati Szabályzatra és a 
Polgármesteri Hivatal Cafeteria Szabályzatára 

6. Javaslat  a Községi Könyvtár, valamint a Civil Ház helycseréjének 
lebonyolítására és üzemeltetésére 

7. Tájékoztató a Gombai Fesztivál rendezvénytervérıl 
8. Elvi telekmegosztási kérelem elbírálása 
9. Javaslat a 2008. évi szociális gyermeküdültetés támogatására 
10. Életjáradéki kérelem elbírálása 
11. Ingatlanvásárlási kérelem elbírálása 
12. Javaslat az önkormányzat létszámkeretének és a 2008. évi költségvetésben 

biztosított személyi juttatás elıirányzatának módosítására 
13. Javaslat a HÖF CEDE pályázat benyújtására 
14. Javaslat a Gyáli patak környezetvédelmi hatástanulmányának elkészítésére 
15. Javaslat a Gyáli patak környezetvédelmi hatástanulmányának elkészítésére 
16. Javaslat a súlykorlátozást jelentı táblák kihelyezésére 
17. Szennyvízrákötéssel kapcsolatos kérelem elbírálása 
18. Javaslat az állategészségügyi kiadások elıirányzatának tervezésére 

 
 

1. napirend 
 

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejő képviselı-
testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti idıben 

történt fontosabb eseményekrıl 
 

Lehota Vilmos 
A polgármesteri tájékoztatóból az alábbiakat emelte ki: 

- A héten a falu közepén néhány helyen sikerült eltüntetni a kátyúkat. Elmondta, hogy a 
következı ülésre a kátyúzási munkákat végzı tömörítı berendezés beszerzésére 
vonatkozóan fog javaslatot hozni a testület elé. 20.000.-Ft. alatti áron lehet az aszfaltot 
megvásárolni. A közhasznú brigád alkalmas arra, hogy ezt a feladatot elvégezze. 

- A héten ÁNTSZ ellenırzés volt a konyhán. A friss zöldségek és gyümölcsök mosására 
közösen keresik a megoldást az ÁNTSZ illetékeseivel. 

- Benyújtásra kerül újra a monori szennyvíztisztító telep bıvítési pályázata. A mostanit 
az alábbiak miatt elutasították: egyik oka a környezetvédelmi hatástanulmány hiánya, 
a másik akadály, hogy 2004-ben úgy született meg egy kormány rendelet, hogy a 
monori térség 100%-ban lefedett területként van nyilvántartva a csatornázottság 
szempontjából, a harmadik furcsaság pedig, hogy bıvítési engedély csak a 
szennyvíztisztító üzemre lett megkérve, de hálózat bıvítésre nem. 

 
Kérte a képviselıket a polgármesteri tájékoztatással kapcsolatos hozzászólásra. 
 
Tóth József 
Kérdezte, hogy a tömörítı berendezés milyen összegbe fog kerülni? 
 
Lehota Vilmos 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy mint már említette a következı ülésre fog árajánlatokat 
hozni, nagyságrendileg 200-300.000.-Ft.-ba kerül egy új gép.  
További hozzászólás nem lévén a napirendi pontot lezárta. 
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/ Idıközben Tasi Péter alpolgármester és Szabó Gyula képviselı megérkezett / 

 
2. napirend 

 
 

Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl 
 

 
 
Lehota Vilmos 
A napirendi pontot valamennyi bizottság tárgyalta. Kérte a bizottsági vélemények 
ismertetését. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a beszámoló elfogadását javasolta. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy egyetlen kérdés maradt nyitott a pénzügyi bizottsági ülésen, a szöveges 
beszámolóban jelölt aktív és passzív átfutó tételek részletes magyarázata. Megkérte a 
pénzügyi elıadót, hogy referáljon errıl szakmai oldalról. 
 
Kovács Krisztina 
Elmondta, hogy az aktívák és a passzívák között megjelenı függı átfutó kiegyenlítı 
elszámolásoknak az egyenlege adja a pénzmaradványt. Passzív oldalon megjelenik egy 
768.000.-Ft-os tétel, ami a rendezési tervben befizetett elıleg összege, egy helytelen 
könyvelés tétele miatt került rossz helyre, ez már az elsı negyedévben kijavításra került, egy 
elkülönített számlán szerepel. Az aktívon a decemberi munkabér szerepel, aminek ott kell 
lennie. 
 
Dr. Scmidt Géza 
Elmondta, hogy a jelenlegi könyvvizsgálói jelentést és az elızı évek könyvvizsgálói 
jelentését megnézve: két-három éve volt, hogy a testület nem is fogadta el, teljesen indokoltan 
a beszámoló rendeletet, akkor volt egy mélypont, majd a 2006-os év zárszámadása 
tekintetében egy jelentıs felemelkedés, most megint van egy bizonyos visszaesés. A 
visszaesés abból származik, hogy a kolléganık nem tudták, hogy milyen tételt, hogyan, 
miként kell könyvelni. Számviteli problémák jelentkeztek, ezeket megbeszélték, hogy hogyan 
kell rendezni. Ettıl eltekintve a beszámolóban szereplı adatok megfelelnek a valóságnak A 
lakossági adók tekintetében van hátralék növekedés, de megfelelınek értékelték az adó 
behajtási munkát is. Az eszközök, források alátámasztottak. Összességében, néhány kivételtıl 
eltekintve megfelelı képet ad a mérleg az önkormányzat helyzetérıl, így elfogadásra 
javasolta. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a szociális bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolta. 
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Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy kárpótlási összeget kapott az önkormányzat, tavaly a harmadik negyedévben 
átadásra került az iskola, ezért a  költség oldalon jelentıs változás történt. A csatorna 
beruházás amennyiben leáll 2009. év folyamán, akkor ott még egy jelentısebb bevételre lehet 
számítani. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra tette fel. Aki azzal 
egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl szóló 
beszámolót és azt elfogadta.    

 
    Határidı: értelemszerően 
    Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 

3. napirend 
 

Javaslat az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendelet elfogadására /zárszámadási rendelet/ 

 
Kósa Erzsébet Anikó 
Kiegészítette az elıterjesztést a hivatkozott rendelettel: az önkormányzati törvény 92/A. §-a 
írja elı a megjelentetési kötelezettséget. A megjelentetési kötelezettség a Belügyi Közlönyre 
és a Cégközlönyre vonatkozik. Kérte, hogy a határozati javaslatot eredeti elıterjesztésként 
ilyen formában szavazza meg a testület. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte dr. Scmidt Géza pénzügyi szakértıt, van-e kiegészítése? 
 
Dr. Scmidt Géza 
Elmondta, hogy nincs kiegészítése. 
 
Lehota Vilmos 
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kérte a 
bizottsági vélemények ismertetését.  
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a rendeletet. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság szintén elfogadásra javasolta. 



 6 

 
Lehota Vilmos 
Rendelet alkotásra kérte a képviselı-testületet, aki a rendelet tervezettel egyetértett 
kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
11/2008. (IV.24.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

( a rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a rendelet tervezet mellett egy határozati javaslat is szerepel, amely a 
megjelentetésre és a hiányosságok felszámolására vonatkozik. Kérte, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 
elfogadására vonatkozó javaslatot, illetve a független könyvvizsgálói jelentésben 
foglaltakat és a következı határozatot hozta: 

 
1./ A képviselı-testület Gomba Község Önkormányzata 2007. évi 

költségvetési beszámoló jelentésének szakértıi véleményezésérıl és 
könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentésben 
foglaltakat tudomásul vette. 

 
2./ A képviselı-testület utasítja a polgármestert, és felhívja a jegyzı 

figyelmét, hogy a hiányosságok felszámolása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg. 

 
3./  A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített pénzforgalmi 
jelentés, egyszerősített könyvviteli mérleg, egyszerősített 
pénzmaradvány-kimutatás Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben 
történı megjelentetésérıl gondoskodjon. 

 
Határidı:  az 1-2. pont tekintetében azonnali 
  a 3./ pont tekintetében 2008. május 30. 
Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
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4. napirend 
 

Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési elıirányzatainak 
módosítására 

 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy a rendelet tervezetet még egy §-al szeretné kiegészíteni, mivel az 
elıterjesztés során kimaradt a korábbi és a 2008. évi költségvetési hatályos rendelet 
mellékleteinek az átvezetése Kérte, hogy a 6. §-t 7.§-nak tekintsék és a 6. § szövegét az 
alábbiak szerint fogadják el: a rendelt 2. sz. melléklete helyébe az 1. sz., a 3. sz. melléklete 
helyébe a 2. sz., a 4. sz. melléklete helyébe a 3. sz., az 5. számú melléklete helyébe a 4. sz., a 
8. sz. melléklete helyébe az 5. sz. melléklet lép. 
 
Lehota Vilmos 
A napirendi pontot valamennyi bizottság tárgyalta, a bizottságok elnökeinek véleményét 
kérte. 
 
Szegedi Csaba 
A Pénzügyi Bizottság az elıirányzat módosítást elfogadásra javasolta. Két dolgot említett 
meg. Az egyik a jogcímek, ahol a kifizetések nem kerültek tervezésre, a kérés, hogy ezekre a 
jövıben figyeljünk oda. A másik pedig a lomtalanítás összege, korábbi években ezzel egy 
összegben döntött a testület a költségvetéskor az idei évben ez nem volt betervezve és ezért 
van az elıirányzat módosítás a képviselı-testület elıtt. 
A 2008. évi költségvetési rendelet 18. § (1) pontjában 100.000.-Ft. összeg szerepel, amelynek 
keretében a polgármester az általános tartalék terhére rendelkezhet A pénzügyi bizottság az 
összeget nem döntötte el, de javasolta ennek a keretnek a megemelését, tekintettel arra, hogy 
júliusban és augusztusban nem lesz testületi ülés.  
 
Lehota Vilmos 
Az elıterjesztésben szereplı határozati javaslattal kapcsolatban kérdezte a képviselık 
véleményét. Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra tette fel, aki azzal 
egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 2008. évi 
költségvetési elıirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta. 
 

1. A képviselı-testület  az alábbiak szerint egyetért a bevételi- és kiadási elıirányzatok 
módosításával. 

  Bevételi Kiadási 
  elıirányzat változása 
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 Szennyvízelvezetés és kezelés       
         Beruházások  -8 000 
 Önkormányzati igazgatási tevékenység   
         általános tartalék  +1 330 
         Beruházás  +3 000 
         közalkalmazottak jubileumi jutalma  +928 
         munkaadókat terhelı járulékok   +297 
         Támogatás értékő mőködési célú pénzeszköz átadás     +787 
          dologi kiadások    +158 
 Települési hulladék kezelés   
        mőködési bevétel +3 000  
        dologi kiadás  +4 000 
        Beruházás  +500 

2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésérıl szóló 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításának elıkészítésére. 

 
Határidı: azonnali 
Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 

 
 
Szegedi Csaba 
A rendelet tervezet 18. § (1) pontjában szereplı összeget, melynek keretében a polgármester 
az általános tartalék terhére rendelkezhet 100.000.-Ft-ról 300.000.-Ft.-ra javasolta megemelni  
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselıket, hogy további javaslat van-e? További javaslat nem lévén kérte, hogy 
aki a módosító javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül módosította a rendelet tervezetet. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Javasolta további egy §-al bıvíteni a rendeletet, a 7. §-t tovább rakni 8. §-ra és 7. §-ként a 
következı rendelkezést beszúrni: A rendelet 18. § (1) bekezdésébe a következı rendelkezés 
lép: a 100.000.-Ft-os értékhatár 300.000.-Ft.-ra módosulna. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte, hogy a rendelet tervezetével kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Hozzászólás 
nem lévén rendelet alkotásra kérte a képviselıket, aki a módosításokkal együtt a rendelet 
tervezetet elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
12/2008. (IV.24.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 5/2008.(II.15.) sz. rendelettel 
módosított 3/2008.(II.01.) sz. képviselı-testületi rendelet módosításáról 

 
( a rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
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5. napirend 

 
Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi tevékenységérıl 

 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részérıl 
megjelent Fazekas Krisztina munkaszervezet vezetıt, hogy az írásbeli elıterjesztéshez van-e 
szóbeli kiegészítése? 

 
Fazekas Krisztina  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy van néhány olyan feladat amit kistérségi szinten 
terveznek bevezetni a jövıben. Két feladat van, amely Gombát is érintené. Gombának nem 
sikerült csatlakozni a házi segítségnyújtás kistérségi feladatellátáshoz és mivel törvényi 
akadálya van, hogy év közben módosításnak, ezért úgy döntöttek, hogy ezt az évet arra 
használják, hogy elıkészítik a jövı évi integrációt. A monori intézményfenntartó csatlakozna 
Gomba és a kistérségi kiegészítı normatívával az önkormányzat könnyebbséget kapna a 
feladat ellátásához. A másik dolog a logopédiai ellátás. Több település is jelezte a 
kistérségbıl, hogy a logopédiai ellátással gondjuk van. A szakember nem jut el az 
intézménybe. Elsı körben felkeresték a monori intézmény vezetıjét, hogy hogyan lehetne az 
ellátáson javítani. Minden javaslatuk elutasításra került, ezért felkeresték a megyei 
önkormányzatot, ahonnan pozitív választ kaptak. Most azon dolgoznak, hogy lehetıleg 
szeptemberben beinduljon az ellátás. A feladatot mikro körzetek kialakításával tervezik 
megoldani.   
Elmondta, hogy bármilyen kérdésre szívesen válaszol. 

 
Lehota Vilmos 
Kérdezte, hogy az írásbeli és az elhangzott szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése? 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Kérdezte, hogy a 
költségvetési számokról lehetne-e bıvebb információt kapni? 

 
Lehota Vilmos 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy 2007. évben 149 M Ft. bevételt és 140 M Ft. kiadási 
teljesítést tudott maga mögött a kistérség. A 2008. évi bevétel elıirányzati tervezet: 
214.624.000.-Ft., a kiadás ugyanennyi. 

 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolta az elıterjesztést. A 
pályaválasztási tanácsadással kapcsolatban kérdezte, hogy Gomba él-e ezzel a lehetıséggel? 
Továbbá az utókövetéssel kapcsolatban szeretne bıvebb információt kapni. 
 
Fazekas Krisztina 
Az elsı kérdésre válaszként elmondta, hogy természetesen Gomba is él ezzel a lehetıséggel. 
A második kérdésre az alábbi választ adta: A költségvetési törvény azt írja elı, hogy a 
pályaválasztási tanácsadás ellátása esetén évente egyszer 1 órás foglalkozást kíván meg. Tehát 
1-szer 45 percben kell a 7.-ik osztályosokkal pályaválasztási tanácsadást tartani. Mivel a 
költségvetési év nem egyezik az iskolai tanévvel, ezért úgy oldottuk meg, hogy mivel idén 
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januárban indult ez a pályaválasztási tanácsadás, ahol bizonytalanság van oda a szakértı 
kimegy és foglalkozik azokkal akik igénylik, második lépésben tartsa meg a kötelezı óráját a 
hetedikesek számára, majd szeptemberben menjen vissza és vigye tovább, amit a gyermek 
már elkezdett. A vecsési tanácsadót bármikor fel lehet keresni és egyénre szabottan 
foglalkoznak a gyermekkel. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a szociális bizottság is elfogadásra javasolta az elıterjesztést. 

 
Dr. Zimonyi Károly 
Kérte a logopédiai ellátás folyamatának felgyorsítását Gomba vonatkozásában. 
 
Fazekas Krisztina 
Elmondta, hogy ennek finanszírozási oldalról van akadálya, csak július 31.-én lehet a 
következı évre normatívát igényelni. 

 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a 
beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és 
munkaszervezete mőködésérıl szóló beszámolót és azt elfogadta. 
 

    Határidı:  értelemszerően 
  Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 

6. napirend 
 

Beszámoló a Monor Városi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat gombai illetékességi 
területen folytatott tevékenységérıl 

 
 
Lehota Vilmos 
A napirendi ponttal kapcsolatban elöljáróban megjegyezte, hogy a beszámolóban is szereplı 
helyiség igény legkésıbb a nyár folyamán megoldódik, így a feladatellátást tekintve az 
ügyfélfogadás nem az önkormányzat nagytermében történik majd, hanem nyugodtabb, 
diszkrétebb körülmények között.  
Kérdezte a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat részérıl megjelent Ispány János 
intézményvezetıt, hogy az írásbeli elıterjesztéshez van-e szóbeli kiegészítése? 
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Ispány János 
Kiegészítésként elmondta, hogy a 2007-es év az intézmény életében annyiban jelentett 
változást, hogy a Többcélú Kistérségi fenntartás alá került a szolgálat. A családgondozó 
személyében is változás történt.  2008. január 1-tıl Bán Katalin lett a gombai családgondozó.     
 
Lehota Vilmos 
Megjegyezte, hogy a beszámoló tartalmas. A napirendi pontot a szociális bizottság tárgyalta.  
Kérte a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a szociális bizottság a beszámoló elfogadását javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Kérte, hogy készüljön egy átfogó jelentés a Felsıfarkasd településrésszel kapcsolatban, ami az 
ott jelentkezı szociális problémákra választ tud adni. 
 
Szegedi Csaba 
Felvetette, hogy a felsıfarkasdi lakosok vonatkozásában a családgondozást a Felsıfarkasdon 
lévı, önkormányzat által bérbe adott helyiségben, a bérlıvel idıpontot egyeztetve lehetne 
biztosítani. 
 
Ispány János 
A felvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy ez nagyon jó lenne. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy amennyiben ez a szolgálatnak is megfelel úgy az önkormányzat felveszi a 
kapcsolatot a bérlıvel, hogy biztosítsa ezen idıszakra a családgondozó számára a helyiséget. 
További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki a beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat által elkészített 
gyermekjóléti és családsegítı feladatok 2007. évi ellátásáról szóló 
beszámolót és azt elfogadta. 

 
    Határidı: értelemszerően 

  Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 

7. napirend 
 

Javaslat a Gólyafészek Óvoda minıségirányítási program éves értékelésének 
jóváhagyására 
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Lehota Vilmos 
Kérdezte a Gólyafészek Óvoda részérıl megjelent Dr. Zimonyi Károlynét és Tóthné Szegedi 
Juditot, hogy az írásbeli elıterjesztéshez van-e szóbeli kiegészítésük? 
 
Dr. Zimonyi Károlyné 
Az írásbeli elıterjesztéshez hozzáfőzte, hogy az óvoda minıségirányítási programjának 
megalakulása óta nem volt beszámoló, ezért részletes az anyag, hogy az egész idıszak 
munkáját lássa a testület. Köszönetet mond Tóthné Szegedi Judit kolléganınek, aki a 
beszámolót elkészítette, mivel az egész minıségi programot İ fogja át. 
 
Lehota Vilmos 
Az anyagot minden bizottság tárgyalta, kérdezte a bizottságok elnökeinek hozzászólását. 
 
Szegedi Csaba 
Megjegyezte, hogy részletes az elıterjesztés, a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolta. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a szociális bizottság is elfogadásra javasolta az elıterjesztést. 
 
Lehota Vilmos 
Az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat kiegészítését javasolta, azzal, hogy a 
képviselı-testület köszönetét fejezi ki az elkészítınek és további jó munkát kíván az 
intézményben. Kérte, hogy, aki a fentiekkel kiegészített határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

47/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményi minıségirányítási 
programjának beszámolóját és azt elfogadta. 

2. A képviselı-testület köszönetét fejezi ki az elıterjesztınek és az 
elıkészítınek a minıségirányítási programban végzett munkájáért. 

 
     Határidı:  értelemszerően 

 Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
 
 
Lehota Vilmos 
Javasolta, hogy a 8. és 9. napirendi pont együtt kerüljön tárgyalásra. 
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8. - 9. napirend 
 

Javaslat a háziorvosi és a fogorvosi feladat ellátásra kötött szerzıdés módosítására 
 
Lehota Vilmos 
A napirendi pontokat a pénzügyi bizottság és az ügyrendi bizottság tárgyalta. Kérte a 
bizottsági vélemények ismertetését. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság javaslata, hogy 2008. évre vonatkozóan döntsön a 
képviselı-testület és minden évben költségvetés tárgyalásakor térjenek rá vissza. 
A bizottság javaslata, hogy tárgyaljon a testület a díjak mértékérıl. Kérdezte, hogy az alap 
felszereltség biztosítását és pótlását a törvény hogyan írja elı? 
 
Erdélyi Zsolt 
Az ügyrendi bizottság megállapítása, hogy jelenleg nem kellene döntés hozni. A javaslat, 
hogy kerüljenek felmérésre a környezı falvakban lévı díjmértékek. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy akkor, amikor ezeknek a napirendeknek az elıkészítése szóba került, abból a 
megfontolásból került elı mindkét szerzıdés, hogy a költségvetés tervezésekor a fogorvosi 
praxis által fizetendı rezsi költségrıl tudtunk és a doktornı teljesíti is a szerzıdésben foglalt 
kötelezettségét, a házi orvosi praxisra vonatkozóan 2007. márciusban született egy döntés, 
ami az akkor fizetendı rezsi költséget elengedte. A két praxis azonos elbírálása miatt 
készültek el a tervezetek és felmérték a rezsi költségeket. A képviselı-testület kompetenciája, 
hogy megszavazza, vagy elengedi a rezsi költség mértékét. A pénzügyi bizottságon 
felvetıdött kérdésnek utána járva Kormány rendelet szabályozza, másrészt az OEP és 
ÁNTSZ.-szel beszélve az OEP azt mondta, hogy az ÁNTSZ. elıírásai alapján kötelesek az 
alapfelszerelést biztosítani. Az ÁNTSZ. illetékese azt a tájékoztatást adta, hogy az alapján írja 
elı az alapfelszerelés biztosítást, ahogy azt az önkormányzat és az egészségügyi szolgáltató 
között létrejött szerzıdés rögzíti. A fogászati mőködési engedélybıl az állapítható meg, hogy 
az engedélyes kötelezettsége az alapfeltételek biztosítása. A házi orvosi szerzıdés viszont 
másként rendelkezik ebben a témakörben. 
 
Dr. Somogyi Rozália 
Kérdezte, hogy a mőködési engedélyben nem csak a tárgyi minimum feltételekrıl van szó? 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a mőködési engedély úgy fogalmaz, hogy engedélyes 
köteles a tárgyi és a szakmai feltételeket biztosítani. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a  tárgyi feltételeket a lízing szerzıdés biztosítja. A bérleti díj fizetése nem 
gyakorlat a környéken. Rezsi díjtérítést kevés eltéréstıl eltekintve, mindenhol kérnek, hogy 
teljes mértékben, vagy részben, ebben is megoszlik a gyakorlat. 
 
Szegedi Csaba 
Kérdezte, hogy a költségtérítésnél a teljes költséget, vagy csak bizonyos %-ot kell megtéríteni 
az igénybevevıknek? 
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Lehota Vilmos 
Válaszként elmondta, hogy mindkettı gyakorlat. 
Kérdezte a pénzügyi és ügyrendi bizottságok elnökeinek álláspontjait. 
 
Szegedi Csaba 
A maga részérıl javasolta, hogy bérleti díjat ne határozzon meg a képviselı-testület, a 
költségtérítésnél egy vetítési alap kerüljön alkalmazásra a tényleges költség megfizetésére. 
A pénzügyi bizottság álláspontját ismételte meg, miszerint a 2008. évi költségvetésben külön 
döntsön a képviselı-testület a szerzıdéstıl függetlenül. 
 
Lehota Vilmos 
A javaslattal kapcsolatban kérdezte a vendégeket. 
 
Dr. Somogyi Rozália 
Elmondta, hogy a szerzıdéssel kapcsolatban lenne kérdése. 
 
Dr. Schidt György 
Elmondta, hogy a polgármester úrral és a jegyzı asszonnyal folytatatott beszélgetés 
alkalmával kérte a döntés elhalasztását. Jelenleg van egy érvényes megállapodás, melyet át 
kell nézetnie jogi képviselıvel, mivel számára néhány hátrányos módosítás van a tervezetben. 
Jelenleg nincs állásfoglalása. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy ezt a kérést tolmácsolta a bizottságok felé. A bizottságok ennek ellenére úgy 
döntöttek, hogy tárgyalják és a már említett módosítással elfogadásra javasolták. A 
véleményezı bizottságok javaslata alapján kellene határozni, hogy elfogadja-e a testület azt az 
álláspontot amivel a továbbtárgyalásra indulna a képviselı-testület. 
 
Szegedi Csaba 
A pénzügyi bizottság kérése az volt, hogy a testület határozzon egy olyan formát, ami 
egyeztetésre kerül. 
 
Dr. Schidt György 
Elmondta, hogy a testület elfogadhat bármilyen határozatot, de lehet, hogy İ azt nem tudja 
aláírni.  
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a testületi álláspont nem a szerzıdı felek egységes álláspontját tükrözi, 
hanem az egyik szerzıdı fél álláspontját fogja tükrözni, amit a tárgyalás folyamán kell 
érvényesíteni, vagy jogi vélemény után újra idehozni a képviselı-testület elé módosítási 
javaslatokkal. 
 
Dr. Somogyi Rozália  
Megjegyezte, hogy nem Betéti Társaság, hanem Fogászati Kft. tagja. Megjegyezte továbbá, 
hogy a fogorvosi tevékenységébe Bénye község is beletartozik. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy eddig az volt a gyakorlat, hogy Gomba község az aláíró és Bénye község 
részérıl egy nyilatkozat van a szerzıdés mellett. 
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Dr. Somogyi Rozália 
A szerzıdés 1.4 pontjával kapcsolatban kérdezte, hogy az ott leírtak pontosan mire terjednek 
ki? 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy a szőrıvizsgálatokra vonatkozik. 
 
Dr. Somogyi Rozália 
Elmondta, hogy a 3.2 pontban leírtakkal nem ért egyet, mivel az alapfelszerelést nem az 
önkormányzat bocsátja a rendelkezésére.  
A 4.7 ponttal kapcsolatban megjegyezte, hogy nincs kitérve a tartós és állandó helyettesítésre. 
A karbantartási költség nem jelenik mg önkormányzati szinten, mivel eddig is a 
szolgáltatónak a feladata volt. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy amikor Schidt doktorral egyeztetésre került sor a hét elején, akkor volt egy 
olyan kompromisszumos megoldás javaslat, hogy a szerzıdés tervezet tárgyalását kéri a jogi 
szakértıje véleményezése után tárgyalni, viszont miután a Doktor Úr szerzıdése az általa nem 
vitatott és jelenleg hatályban lévı szerzıdés melléklete is tartalmazza a rezsi költségre 
vonatkozó megállapodást és ezt képviselı-testületi határozattal törölte a testület tavaly 
márciusban, ezért ezt a részét tárgyalhatónak gondolta a Doktor Úr. A Doktor Nınek szintén 
van egy fizetési kötelezettsége, viszont İ teljesíti is havonként a szerzıdésben meghatározott 
összegben.  
Amikor Schidt doktorral egyeztettek felmerült az egészségügyi szolgálat takarítási költsége. A 
Doktor Úr azt mondta, hogy sokkal olcsóbban is el tudja láttatni. Kérdezte, hogy képezhet-e 
tárgyalási alapot, vagy ragaszkodnak a leírt kérelemhez?  
 
Dr. Schidt György 
Elmondta, hogy az alapszerzıdés módosítását nem szeretné. Az alapfelszereltség biztosítása 
az önkormányzat feladata. Vannak olyan esetek, amikor bármelyik fél nem tejesíti a vállalt  
kötelezettséget és így egy hónapos felmondással, elızetes felszólítás után ezt érvényesíteni 
lehet. Ezt elfogadhatónak gondolta. A másik felvetés pedig, hogy a jelenlegi szerzıdésben a 
közös megegyezés van, számára ez elfogadható. A 6 hónapos felmondási idıt nem szeretné 
elfogadni, ragaszkodik a közös megegyezéshez. A rezsi költséggel kapcsolatban elmondta, 
hogy a leírtak fedik a valóságot. Amikor az ügyeleti szolgáltatás átkerül Monorra, akkor az 
250.000.-Ft./hó bevétel kiesést jelentett. A vizitdíjjal kiegyenlítıdésre került, majd a vizitdíj 
elvonásával olyan pénzügyi helyzet állt elı, hogy a mőködı képesség határára került nagyon 
sok praxis. Mindezek miatt továbbra is kéri a bérleti és a rezsi költségek elengedését. A 
településen élı lakosság egészségügyi ellátását végzi, ebben a pénzügyi helyzetben sok 
önkormányzat plusz javadalmazást biztosít a háziorvosok részére. 
 
Lehota Vilmos   
Elmondta, hogy amennyiben a képviselı-testület elhalasztja a döntést, azzal birtokában 
lesznek annak is, hogy a kormány milyen javaslatot terjeszt be az országgyőlésnek a vizitdíj 
kompenzálására. 
 
Tóth Sándor 
Javasolta, hogy a két kérdést együtt tárgyalja a képviselı-testület a soron következı ülésen. 
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Dr. Schidt György 
Felvetette, hogy a meglévı szerzıdésben az okafogyottá vált részeket akár most is lehet 
módosítani. Ha emelkedni fog a praxis bevétele nem fog elzárkózni a testület döntésétıl. 
 
Lehota Vilmos    
Kérdezte a képviselık hozzászólásait. 
 
Szegedi Csaba 
Véleményezte, hogy döntse el a testület, hogy mi az a tervezet amit elfogad. Javasolta, hogy a 
költségtérítés egységes legyen, két féle szerzıdést ne kössön az önkormányzat, olyan legyen 
amiben a testület egyetért. Az alap felszereltséget szintén egységesen kell kezelni a háziorvos 
és a fogorvos vonatkozásában. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Az OEP azt a tájékoztatást adta, hogy az ÁNTSZ. általi elıírásoknak meg kell felelni. 
 
Szegedi Csaba 
A bérleti díjra vonatkozóan javasolta, hogy vagy kerüljön eltörlésre, vagy szerepeltessenek 
nulla forintot. Nem arról kell dönteni, hogy mi lesz aláírva, hanem arról, hogy mit javasol a 
testület a soron következı ülésre. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte, hogy a szerzıdés tárgyalásának elnapolásával, elnapolja-e a testület azt a kérelmet 
ami most elıttük van, vagy tárgyalják. Elıször kérdezte a jelenlegi szerzıdés módosítás 
ügyében egy elvi határozatot, ami a továbbtárgyalásra jogosít fel. Kérdezte ezzel kapcsolatban 
a képviselık véleményét. 
 
Dr. Schidt György 
Kérte, hogy a szerzıdés 5.1 pontjába a 6 hónapos felmondási idı helyett a közös megegyezés 
kerüljön bele. 
 
Lehota Vilmos 
A pénzügyi bizottság az egy hónapos határidıt javasolta. Az 5.1 pontban lévı 6 hónapos 
felmondási idıt nem javasolta módosítani.  
 
Dr. Schidt György 
Elmondta, hogy az 5.1 pontot nem tartja egyenrangúnak. Kérdezte, ha nem szakmai indokok 
alapján mondanak fel, akkor miért? Így stabilan nem igazán lehet dolgozni. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy ha közös álláspont van testületen belül a jelenlegi szerzıdés tervezet 
módosításokkal való elfogadására. onnantól kezdıdik egy folyamat, amibe jogászokat is bele 
lehet vonni. 
Kérdezte a képviselıket, hogy a kiküldött szerzıdés tervezetet abban módosítva, hogy 
azonnali felmondás 1 hónapos próbaidıvel, aki ezt a szerzıdés tervezetet támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 
tartózkodással támogatta tovább tárgyalásra a szerzıdés tervezetet. 
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48/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a háziorvosi és fogorvosi feladatellátásra kötött szerzıdések 
módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselı-testület elvi hozzájárulását adta a határozat 1. és 2. 

sz. mellékletei alapján a szerzıdés tervezetekre irányuló további 
tárgyalásokhoz. 

2. A képviselı-testület a polgármestert a tárgyalások folytatására 
felhatalmazta, s a soron következı ülésre az elıterjesztések 
elıkészítésével megbízta. 

 
Határidı:  2008. április 30. 
Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 

 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselıket, hogy a beterjesztett rezsi térítés elengedés kérelmet a jelenlegi 
ülésen bírálják el, vagy arra a testületi ülésre hozzák vissza amikor napirendi pontként tudják 
benyújtani a házi orvosi és a fogorvosi módosításokat? 
 
Tóth József 
Az elnapolást javasolta. 
 
Szegedi Csaba 
Szintén elnapolásra javasolta. Kérdezte, hogy van-e kirótt költség a fogorvossal szemben? 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy a doktornınek havi 20.000.-Ft. kötelezettsége van, amíg nem hoz a testület 
döntést addig ennek eleget kell tennie. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte, hogy az elnapolási javaslattal szemben van-e módosító javaslat? Módosító javaslat 
nem lévén a képviselı javaslatát tette fel szavazásra, aki a kérelem elbírálásának 
elnapolásával is egyetértett a szerzıdés tervezetet tárgyaló ülésre, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a Dr. Schidt György és Dr. Somogyi Rozália rezsi költség térítési 
kötelezettség törlésére benyújtott együttes kérelmét és az alábbi 
határozatot hozta: 
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1. A Képviselı-testület a kérelem elbírálását a szerzıdés-tervezet 
ismételt tárgyalásához kapcsolódóan a soron következı ülésre 
halasztotta, melyrıl a napirend tárgyalása során jelenlévı 
érintetteket szóban hirdetett határozatában tájékoztatta. 

 
Határidı:  2008. április 30. 
Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 

 
 
Dr. Somogyi Rozália 
Kérte, hogy a 20.000.-Ft.-ot addig  ne kelljen fizetnie, amíg nem kerül elbírálásra a testület 
részérıl. 
 
Fodor Béla 
Véleményezte, hogy valamilyen módszerrel fel kellene függeszteni a rezsi költséget. 
 
Tasi Péter 
Véleményezte, hogy mivel ezt a doktornı szóban kérte, errıl most is tud a képviselı-testület 
dönteni. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte dr. Somogyi Rozáliát, hogy az egyéni kérelmét megerısíti-e? 
 
Dr. Somogyi Rozália 
Elmondta, hogy igen. 
 
Tasi Péter 
Javasolta, hogy annak a kérelemnek az elbírálásáig függessze fel a képviselı testület a fizetési 
kötelezettséget. 
 
Lehota Vilmos 
Az alpolgármester javaslatát tette fel szavazásra, aki egyetértett azzal, hogy a kérelem 
elbírálásáig a jelenlegi fizetési kötelezettség 2008.04.01. hatállyal kerüljön felfüggesztésre, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a Dr. Somogyi Rozália rezsi költség fizetési kötelezettség 
felfüggesztésére irányuló szóban elıterjesztett kérelmét és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
2. A Képviselı-testület Dr. Somogyi Rozália kérelmének helyt 

adva –a 2007. január 17-tıl hatályos szerzıdés 5./ pontja alapján 
megállapított- s a rezsi költség térítési kötelezettségét 2008. 
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április 1-i hatállyal az együttes kérelem tárgyában hozott döntés 
meghozataláig felfüggeszti. 

 
Határidı:  2008. április 30. 
Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 

 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a napirendet a soron következı ülések egyeikén fogja a képviselı-testület 
tárgyalni.  
 

10. napirend 
 

Beszámoló a Faluház 2007. évi rendezvényeirıl és a 2008. évi terveirıl 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a beszámolót már a februári ülés elıtt tárgyalták a bizottságok és az ügyrendi 
bizottság javaslatára került elhalasztásra. Egy új, átdolgozott beszámoló van a képviselık 
elıtt. Kérdezte a beszámoló elkészítıjét: Máté Józsefnét, hogy az írásbeli elıterjesztéshez 
van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Máté Józsefné 
Elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit a bizottsági álláspontokról. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság szintén a beszámoló elfogadását javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselıket a beszámolóval kapcsolatos észrevételekrıl. 
 
Szegedi Csaba 
Javasolta annak felmérését, hogy van-e igény ritmikus sportgimnasztikára. 
 
Máté Józsefné 
Elmondta, hogy a tanár ez ügyben vele vegye fel a kapcsolatot. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki a beszámolót elfogadja kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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51/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Faluház 2007-es év rendezvényeirıl, azok költségeirıl és a 2008-as év 
terveirıl szóló beszámolóját és azt elfogadta. 

 
      Határidı:  értelemszerően 
      Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 

11. napirend 
 

Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás pályázati felhívásának elfogadására 
 

 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy a képviselık elıtt van a rendelet tervezet, ami a bizottsági üléseken már 
tárgyalásra került. Ennek a második pontjában van egy dátum módosítás értelemszerően a 
pályázati felhíváshoz igazítva, mivel még a korábbi dátum maradt benne. A következı egy 
tartalmi változás a rendelet harmadik pontjába egy folyamatos szó beszúrása, „  a megbízott 
jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeinek folyamatos teljesítése során „ és a korábban 
kiküldött anyag folytatódik. A pénzügyi bizottság javaslat szerint módosulna a tervezet 27.-ik 
pontja az alábbiak szerint: „ A Megbízott köteles a Megbízót a 9/2008. (III.28.) sz. rendelet 2. 
sz. melléklet 2. és 3. pontja alapján meghatározott temetı fenntartási hozzájárulásról a 
tárgyhót követı 15. napig tájékoztatni.” A következı mondat változatlan maradna. A 30.-ik 
pont még egy mondattal egészül ki: „ A megfizetett hozzájárulás összegével a Megbízott 
eleget tesz a temetkezési szolgáltató temetésenként terhelı a rendelet 1. sz. melléklete 3. 
pontjában meghatározott kötelezettségnek. A 31.-ik pontban van kiegészítés, mely szerint a 
mondat így szól: „ A jelen szerzıdésben vállalt feladatok ellátása során a Megbízott köteles a 
köztemetık üzemeltetésére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt 
elıírásokat és a szolgáltatást végzı személyekkel kapcsolatos követelményeket 
maradéktalanul betartani.”  
 
Lehota Vilmos 
Valamennyi bizottság tárgyalta a javaslatot, elıször a kegyeleti közszolgáltatási szerzıdéssel 
kapcsolatban kérdezte a bizottságok elnökeinek véleményét. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolta. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a szociális  bizottság szintén elfogadásra javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
A pályázati felhívás részleteivel kapcsolatban kérdezte a bizottságok elnökeinek álláspontját. 
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Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a felhívás szövegét. 
Véleményezte, hogy a pályázat kiírás elıtt a jelenlegi vállalkozó legyen tájékoztatva. 
 
Tóth József 
Megjegyezte, hogy jelenleg határozatlan idıre szóló megállapodás van érvényben. Kérdezte, 
hogy mennyi a felmondási idı? 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy 3 hónap a felmondási idı. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy októberig van a határidı, addig a jelenlegi szolgáltatónak kell ellátni a 
feladatot. Javasolta, hogy a határozati javaslat 3.-ik pontja kerüljön kiegészítésre „ 09.30.-i 
hatállyal „ szövegrésszel. Remélhetıleg a júliusi testületi ülésen tudnak errıl dönteni. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot kiegészítve 
tette fel szavazásra, a határozati javaslat 3.pontja kiegészülne a „ 09.30.-i hatállyal „ 
szövegrésszel, aki elfogadta kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
kegyeleti közszolgáltatás pályázati felhívásának elfogadására elıterjesztett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A képviselı-testület a köztemetı kegyeleti közszolgáltatás keretében 
történı üzemeltetése érdekében a határozati javaslat 1. sz. 
mellékleteként szövegezett pályázati felhívás közzétételét hagyja jóvá. 

2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
pályázati felhívásnak az önkormányzat hirdetıtábláján és hivatalos 
honlapján történı közzétételérıl, a Csiperke soron következı 
számában, illetve a kábeltelevízióban történı megjelentetésérıl. 

3. A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy  a Mészáros Terézia 
temetkezési vállalkozóval érvényben lévı vonatkozó megállapodás 
felmondásáról 2008.09.30.-i hatállyal intézkedjen, a vállalkozót 
tájékoztassa a képviselı-testület döntésérıl. 
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Határidı:  1. pont tekintetében azonnali, 

2. pontban foglaltak esetén 2008. április 30., kivéve a 
Csiperkében történı megjelenést, mely tekintetében a május 
hónapban megjelenı példány lapzártájának idıpontja 
3. pont tekintetében 2008. április 30. 

 Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 

12. napirend 
 

Javaslat a 2008. évben fizetendı díjakról szóló 20/2007.(XII.11.) sz. rendelet 
módosítására 

 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy több ülésen is felmerült már a díjrendeletek módosítási igénye. A képviselık 
megkapták a rendelt tervezet, amelyben több ponton módosul a rendelet.  
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy az eredeti elıterjesztés a bizottsági ülések után 2 ponton módosulna. Az 
egyik a határozati javaslat 1. pontjában a 6.000.-Ft. 3.000.-Ft-ra módosult. A másik javaslat 
pedig a rendelt tervezetet érinti, a 8. § egészülne ki, mely szerint a mondat így szólna: 
„Helyiséget határozott idıre, írásban benyújtott kérelem alapján lehet bérbe adni abban az 
esetben, ha az önkormányzat az alap feladat ellátására nem veszi igénybe, illetve a helyiség 
rendeltetésszerő használatát a bérbe adás nem akadályozza.” 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a bizottságok elnökeinek hozzászólását. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a módosításokkal együtt elfogadásra javasolta. 
 
Fodor Béla 
A szociális bizottság is elfogadásra javasolta. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy az 1. számú melléklet egy rendelet. Kérdezte, hogy az elhangzottakon kívül 
van-e még javaslat? Hozzászólás nem lévén rendelet alkotásra kérte a képviselıket. Kérte, 
hogy aki a rendelet elfogadja kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
az önkormányzat tulajdonában lévı lakások lakbérének mértékérıl, valamint a nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérıl szóló 
13/2008. (IV.24.) sz. rendelete 
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( a rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 

 
  
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy az elıterjesztés 2. sz. melléklete egy határozati javaslat, melynek módosítását 
a jegyzı asszony elmondta. Több módosító javaslat nem lévén, kérte a határozat elfogadását, 
aki azzal egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletére vonatkozó elıterjesztést és a bérleti díjak mértékét az alábbiak 
szerint határozza meg: 

 
1.  A képviselı-testület a Civilház bérleti díját  

a) 24 órás idıtartamra 10.000.- Ft-ban, 
b) napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 22 óráig terjedı 

idıtartamon belül óránként 400.- Ft-ban, de minimum 
3.000.- Ft-ban határozza meg.  

 2.  A képviselı-testület a Faluház bérleti díját  
a) 24 órás igénybevétellel 15.000.- Ft-ban, 
b) napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 22 óráig terjedı 

idıtartamon belül óránként 1,000.- Ft-ban, de minimum 
7.000.- Ft-ban határozza meg.  

 3.  A képviselı-testület a Fızıkonyha bérleti díját  
a) 24 órás igénybevétellel 15.000.- Ft-ban, 
b) napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 22 óráig terjedı 

idıtartamon belül óránként 1,000.- Ft-ban, de minimum 
7.000.- Ft-ban határozza meg.  

c) amennyiben a bérlı a Fızıkonyhán a meleg étel készítését 
is igényli, a bérleti idıtartamon belül Fızıkonyhán 
tartózkodó és ott munkát végzı közalkalmazottak 
idıarányos illetményének megtérítésére is köteles.  

 
Határidı:     folyamatos 
Felelıs:       Lehota Vilmos polgármester 

 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
A 3. számú mellékletet az alábbiakkal egészítette ki: Az önkormányzati intézményi dolgozók 
és az egyébként igénybe vett étkeztetési díjak szinkronba hozását javasolja egységesen 530.-
Ft.-os mértékben. Ezzel az összeggel is beleférnek a közalkalmazotti dolgozók a 12.000.-Ft-
tal abba, hogy teljesen ingyen tudják igénybe venni az étkeztetést. 
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Lehota Vilmos 
Kérdezte a 3. sz. melléklettel kapcsolatos hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén rendelet 
alkotásra kérte a képviselı testületet. Aki a rendelet tervezettel egyetértett kézfelemeléssel 
jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
14/2008. (IV.24.) sz. rendelete 

a 2008. évben fizetendı díjakról szóló 20/2007. (XII.11.) számú rendelet módosításáról 
 

( a rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 
 

13. napirend 
 

                                                        E g y e b e k 
 
1./ Tájékoztató a csatorna beruházás átadás-átvételének szabályszerőségi vizsgálatának 
jelentésével kapcsolatban 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a bizottságok elnökeit, hogy bizottsági álláspont van-e ebben a témában? 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság nem hozott döntést. Legutóbb úgy döntöttek, hogy 
azokkal az ellenıri jelentésben foglalt kijelentésekkel, amik intézkedést nem igényelnek, 
viszont megtárgyalását korábban javasolta a bizottság, ezt most is megerısítette a bizottság, 
ha tudnak rá idıt szánni, akkor tárgyalják meg. 
 
Lehota Vilmos 
A pénzügyi bizottság javaslat alapján kérte a testületet, hogy tárgyalják meg. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy az anyag az átadás átvétel szabályszerőségét vizsgálja. Mőszaki típusú 
vizsgálatot is kértek. A végsı intézkedés a dokumentumok helyreállítását kéri. A garanciális 
jogról lemondott az önkormányzat, felmerült a tervek és a tényleges bekötések eltérései. 
Kérdés, hogy a testületnek van-e álláspontja? 
 
Tóth József 
Elmondta, hogy gyakorlatilag a garanciáról nem mondott le az önkormányzat, a garanciára 
visszatartott pénz szabadult fel. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy 2002. decemberében már lemondott a vagyonközösség a garanciális 
igényekrıl. 
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Tóth József 
A garancia kérdését az alvállalkozó magára vállalta. Beszélt az alvállalkozóval, aki azt 
mondta, hogy minden esetben eljárt, egy olyan dolgot nem tudnak mutatni, hogy İ nem 
intézkedett volna. 
A maga részérıl nem látja át, hogy hol lehet kérni, mennyibe kerül és ha lesz eredmény, az 
eredménnyel lehet-e valamit kezdeni, vagy eltelt öt év és már nem lehet semmit 
érvényesíteni? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy 5 év eltelt a használatba vétel óta, olyan ügynek aminek öt év elévülési ideje 
van, azt már nem lehet feszegetni. A szennyvízkezelési szakfeladatokhoz lehet betervezni, 
mint például az idei évben talajterhelési díj terhére a mély fekvéső ingatlanok 
szennyvízkezelési problémájának megoldását. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a késıbb szándékozó rákötık problémái a többlet költségek felmerülése. Ha 
segít az önkormányzat annak, aki kérelmet nyújt be, ezzel elindul egy lavina. Komoly 
pénzekrıl van szó. Kérdezte, hogy milyen adatokból lehetne felmérni, hogy mennyi ilyen 
lehetséges probléma van? 
 
Erdélyi Zsolt 
Kérdezte, hogy ilyen vizsgálatnak, milyen költsége lehet? 
 
Tóth József 
Kérdezte, hogy egy beruházásnál mikortól kell az öt évet számolni? A maga részérıl úgy 
gondolja, hogy a teljes próba üzem lezárásától kel számolni az öt évet. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a különbözı mélységig elvégzett vizsgálatokra árajánlatot fog kérni és a 
következı testületi ülésen tudnak dönteni az árajánlatok alapján a mőszaki vizsgálatok 
tekintetében. A próba üzemmel kapcsolatban elmondta, hogy a hálózatnak nem volt olyan 
hosszú próba üzeme, a hálózatot viszonylag gyorsan végsı üzembe helyezték. Próba üzeme a 
szennyvíztisztítónak volt. 
Elmondta, hogy a közmő fejlesztési hozzájárulást az önkormányzathoz kell fizetni, a rákötést 
pedig a KÖVÁL-hoz. 
 
Szegedi Csaba 
Véleményezte, hogy jusson el addig a képviselı-testület, hogy lássa milyen problémák 
vannak. Nem kell költség ajánlatok szintjén tisztázni, a kérdésekre kellene egységes választ 
adni. A személyi felelısséget meg kell állapítani. 2002. decemberében a megállapodás 
testületi döntés nélkül lett aláírva. 
 
Tóth József 
Felvetette a kérdést, hogy volt-e joga valakinek ilyen aláírásra? Véleménye szerint lehetett. 
 
Lehota Vilmos 
A javaslat, hogy győjtsék össze amit tudnak és bıvítsék mőszaki területen az információk 
körét. 
Kérte a képviselı-testületet, hogy aki egyet ért azzal, hogy a soron következı testületi ülésre 
készüljön egy jelentés a belsı ellenırzési összefoglaló megállapítása alapján, illetve az abban 
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nem szereplı mőszaki paraméterek legyenek benne a csatorna beruházással kapcsolatban. elsı 
körön a hivatalon belül, aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
 

Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete ismételten 
megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság Vincent Auditor Számviteli 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft által 2007-ben a csatorna beruházás 
átadás-átvételének szabályszerőségi vizsgálatáról készült belsı 
ellenıri jelentést és az alábbi határozatot hozta:    
 
A képviselı-testület utasította a polgármestert, hogy a soron 
következı testületi ülésre a belsı ellenırzés összefoglaló 
megállapításai alapján készítsen egy mőszaki tárgyú tájékoztatót, 
amelyben a képviselı-testület egyebek mellett információt kap a 
tervezett illetve a tényleges bekötésekrıl, továbbá a rákötések 
mőszaki akadályairól. 
 

       Határidı:  értelemszerően 
       Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 
1./ Javaslat az Óvodai nyári takarítási szünet idıpontjára 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a képviselık elıtt van az elıterjesztés. A takarítási szünetet az elızı év 
gyakorlatának megfelelıen tervezi az intézmény. Kérdezte a napirendi ponttal kapcsolatban a 
képviselık véleményét. Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra tette fel, aki 
azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetıjének a nyári 
takarítási szünet idıpontjának meghatározására vonatkozó 
javaslatát, és az alábbi határozatot hozta:    
  
1. A Képviselı-testület a Gólyafészek Óvoda 2008. évi nyári 

takarítási szünetének idıszakát 2008. július 7-tıl augusztus 
8-ig határozza meg.  



 27

2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésrıl határozati kivonat formájában az 
intézményvezetıt tájékoztassa, s takarítási szünet 
idıtartamának hirdetmény útján történı közzétételérıl a 
község honlapján és a polgármesteri hivatal hirdetı 
tábláján gondoskodjon.  

3. A Képviselı-testület felkéri az intézményvezetıt, hogy az 
érintett szülıket a határozatban foglaltakról tájékoztassa, 
továbbá a 2009. évi nyári takarítási szünet jóváhagyását a 
11/1994. (VI.8.) 2. § (7) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelıen a 2009 januárjában megtartásra kerülı ülésre 
terjessze elı. 

 
Határidı: azonnali és  2008. december 31. 
Felelıs:   2. pont tekintetében a polgármester 
    3. pont esetén Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezetı 
 

 
2./ Javaslat az óvodai beiratkozás idıpontjára 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a képviselı-testület tagjai megkapták az elıterjesztést, melyben szerepel, 
hogy a Gólyafészek Óvoda intézményvezetıje az óvodai beiratkozás idıpontját 2008. május 
13-tól 2008. május 16.-áig javasolta. Kérdezte a képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos 
véleményét. Hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetıje által az 
óvodai beiratkozás idıpontjára tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1./ A képviselı-testület az óvodai beiratkozás idıszakait 
  2008. május 13-án  800-tól 1600 óráig,  
  2008. május 14-én  800-tól 1600 óráig,  
  2008. május 15-én  800-tól 1600 óráig,  
  2008. május 16-án   800-tól 1600 óráig határozza meg. 
 
2./ A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a 

határozatról a Gólyafészek Óvoda intézményvezetıjét 
tájékoztassa, és a beiratkozás idıpontjának a Községháza 
hirdetıtábláján történı kifüggesztésérıl, illetve az 
önkormányzat honlapján történı megjelentetésérıl 
gondoskodjon. 
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Határidı:  azonnali 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 
4./ Javaslat a 2007. évi belsıellenırzés megállapítására készített intézkedésit terv 
elfogadására 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette a képviselıkkel, hogy az elıterjesztés tartalmaz egy határozati javaslatot, a 
határozati javaslat egy intézkedési tervre vonatkozik. A napirendet valamennyi bizottság 
tárgyalta, kérte a bizottságok elnökeinek véleményét. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalásra javasolta. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a szociális bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a további hozzászólásokat, további hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra tette fel, aki azzal egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a 2007. évi belsıellenırzés megállapításaira készített intézkedési 
terv elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta. 
 
1. A Képviselı-testület a 2007. évi belsıellenırzés megállapításaira 

készített intézkedési tervet jóváhagyja. 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl a 

határozat, és a mellékletét képezı intézkedési terv 
megküldésével tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft vezetıjét az intézkedési terv 
véleményezése céljából. 

 
Határidı: 2008. április 30. 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
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5./ Tájékoztató és javaslat az Egységes Közszolgálati Szabályzatra és a Polgármesteri 
Hivatal Cafeteria Szabályzatára 
 
Szegedi Csaba 
A határozati javaslatot ismertette a képviselı-testülettel. A pénzügyi bizottság részérıl 
felvetés a szorzószámok tekintetében volt. Úgy lett egységes a szabályzat, hogy a készpénz 
után megjelölt módozat az bruttó elszámolást jelent. Javasolta volna, hogy a szorzószám a 
TB. levonásokkal együttes a szorzószámot mutassa és a készpénzben kiutalt összegnek a nettó 
értékét kelljen megszorozni. A bizottság többsége azt javasolta, hogy ebben az eredeti bruttó 
formában legyen elfogadva a Cafeteria szabályzat.  
 
Tasi Péter 
Személyes érintettsége lévén a polgármesternek, szavazásra kérte a képviselı-testületet. Aki a 
határozati javaslatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a pénzügyi bizottság elnöke által a polgármester egyéb juttatásaira 
vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta. 
 
1. A képviselı-testület a polgármester egyes juttatásait a 

polgármesteri hivatal közszolgálati dolgozóira érvényesen 
megállapított Egységes Közszolgálati Szabályzat 
rendelkezéseinek figyelembe vételével állapítja meg.  

2. A képviselı-testület a polgármesterre a szabályzat hatályát abban 
az esetben terjeszti ki, ha a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseirıl, és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) a 
polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra a Ktv. 
rendelkezéseinek alkalmazását írja elı. 

3. A képviselı-testület a polgármester részére a polgármesteri 
hivatal cafeteria szabályzatával összhangban annak 2.1 pontja 
alapján állapítja meg az éves keretösszeget,  

4. A képviselı-testület az éves keretösszeg felhasználására 
vonatkozó szabályokat a hivatal közszolgálati dolgozóira 
vonatkozó cafetéria szabályzat rendelkezéseinek  alapul vételével 
és annak betartásával rendeli el.  

5. A képviselı-testület a juttatások összegének utalványozásával a 
pénzügyi bizottság elnökét bízza meg. 

 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Szegedi Csaba a pénzügyi bizottság elnöke 
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6./ Javaslat a Községi Könyvtár valamint a Civil Ház helycseréjének lebonyolítására és 
üzemeltetésére 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy napirendi ponttal kapcsolatban olyan kérdéseket kellene tisztázni a költözés 
vonatkozásában, hogy melyik átalakítás melyik idıszakra legyen tervezve, mennyire stabilak 
ott a funkciók elhelyezése, milyen minıségő és mennyiségő anyagot kell beépíteni. Az 
összefoglalásában három kérdés szerepel, melyre kéri a képviselık válaszát és elhalasztani a 
döntést, mert nincs a képviselı-testület minden információ birtokában. Nagy valószínőséggel 
a gyógyszertár 2009. január 1-tıl már nem a jelenlegi helyen fog mőködni. Elıkészítésre 
hozta vissza az anyagot a képviselı testület elé, hogy a következı testületi ülésen döntsenek 
róla. 
Kérdezte a képviselık hozzászólásait. 
 
Lehoczki Zoltán 
Kérdezte, hogy a piaccal kapcsolatban sikerült-e egyeztetni az árusokkal? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy nem tudott elég széles utcai árus kört megkérdezni, hogy a teljesség 
igényével tudjon információt adni. Az udvart kell igényesen kialakítani. 
 
Szegedi Csaba 
Kérdezte, hogy mik az elıírásai egy piacnak? Van-e arra lehetıség, hogy a Gombán 
megtermelt zöldségek, gyümölcsök árusításra kerüljenek? Ez ügyben javasolta, felvenni a 
kapcsolatot a falugazdásszal. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a Civilház 2005-ben került felújításra, erre nem lehet további támogatást 
igényelni. Ha a jelenlegi gyógyszertári rész is bevonásra kerül a funkcióba, akkor az 
önkormányzati lakás kiváltását is meg kell tervezni, hogy milyen módon tud az önkormányzat 
más elhelyezést biztosítani az ott lakónak. Iránymutatást kér ahhoz, hogy a következı testületi 
ülésre határozati javaslatot tudjon hozni a testület elé. 
 
Szegedi Csaba 
Felhívta a képviselı-testület figyelmét, hogy az önkormányzati lakás bérleti díja éves szinten 
140.000.-Ft-ot jelent.    
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy amennyiben a Faluháznál lehet lakást biztosítani és lesz aki igénybe veszi, 
akkor az említett bérleti díjból származó bevétel megmarad.  
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte, hogy amennyiben a gyógyszertár funkciója megszőnik és az új üzemeltetı nem 
ehhez az ingatlanrészhez ragaszkodik, akkor az ingatlanrész figyelembe vehetı-e az 
átalakításnál az ott elhelyezendı funkciókhoz? 
 
Tóth Sándor 
Elmondta, hogy ott is lehet lakást kialakítani. 
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Tóth József 
Kérdezte, hogy mivel indokolja a testület a piaci értéknél jóval alacsonyabb lakbért? 
 
Szegedi Csaba 
Véleményezte, hogy ki lehet alakítani másik önkormányzati bérbe adható lakást. 
Mindenképpen fel kell mérni, hogy a falunak van-e igénye a piacra. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte, hogy az árusításra kijelölendı udvar egyéb közösségi rendezvényekre is alkalmas 
módon legyen-e kialakítva? 
 
Fodor Béla 
Az udvar akkor alkotna egységes szerkezetet, ha az egész az önkormányzat birtokában lenne, 
emiatt is praktikusabb lenne a lakást felszámolni, mert sokkal jobban hasznosítható egy olyan 
épület, ami egységes szerkezetben kezelhetı. 
 
Szegedi Csaba 
Véleményezte, hogy kerüljön felmérésre, hogy lenne-e igény a piac kialakítására és milyen 
célra lehetne az udvart használni. Kérdezte, hogy a vizesblokkot, hogyan lehetne megoldani, 
hogy kívülrıl lehessen megközelíteni, de a benti helyiségbe ne kellene bemenni? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a jelenlegi Civilház vizesblokkját meg lehetni nyitni az utca felé, vagy pedig 
az épület többi részében. 
 
Tasi Péter 
Megjegyezte, hogy bármilyen funkció kialakítását tervezi a testület ebben az épületben, fıleg 
ha piacot és kiírásra kerül a vidékfejlesztési pályázat, annak benne kell lennie támogatott 
célok között. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a három kérdés egymásra épül, érdemes afelé elmozdulni, hogy legyen egy 
igényes rendezvénytér, ami piac funkciót tölthet be. 
Állásfoglalásra kérte a képviselı-testületet. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással támogatta, hogy az összefoglalásban megfogalmazott kérdésekkel 
egyetértve a következı testületi ülésre kerüljön napirendre a funkcióváltásra és a 
költözésre vonatkozó elıterjesztés. 
 
 
7./ Tájékoztató a Gombai Fesztivál rendezvénytervérıl 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte Máté Józsefné mővelıdés-szervezıt, hogy rendezvénytervvel kapcsolatban van-e 
kiegészítése? 
 
Máté Józsefné 
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Elmondta, hogy lehetıség van arra, hogy a Gyömrıi Hagyományápoló Körrel felvegyék a 
kapcsolatot, Szent László korát, az abban a korban lévı hagyományokat tudnák bemutatni. Az 
idıponttal kapcsolatban még egyeztetni kell. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén kérte, hogy 
aki a tájékoztatót elfogadja kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a Gombai Fesztivál rendezvénytervérıl szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
Máté Józsefné 
Javasolta, hogy a rendezvényhez 3 fázisú kábel kerüljön lefektetésre. 
 
Szegedi Csaba 
Véleményezte, hogy praktikusabb lenne a földbe fektetni a kábelt. 
 
Erdélyi Zsolt 
Javasolta, hogy döntsön a képviselı-testület és utána beszerezhetıek a szükséges árak és a 
kivitelezést is el lehet kezdeni.  
 
Lehota Vilmos 
Kérte, hogy aki a Kenyeres-kert elektromos szekrényének elhelyezésével és a vezeték 
kiépítésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 2 
tartózkodással a Kenyeres-kert elektromos szekrényének elhelyezésével és a vezeték 
kiépítésével egyetértett. 
 
 
8./ Elvi telekmegosztás kérelem elbírálása 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy Pete Levente Gomba, Deési Pál u. 1. szám alatti lakos telekmegosztási iránti 
kérelmet nyújtott be. Az elvi telekmegosztási kérelem a HÉSZ módosítása miatt került a 
testület elé, mivel a képviselı-testület elızetes döntése a rendelet módosításának speciális 
szabályai miatt még nem lépett hatályba. Az érintett ingatlan a „ településközponti vegyes 
terület „ elnevezéső építési övezetbe tartozik majd, ahol a legkisebb kialakítható telekméret 
500 m2.  
Kérdezte a képviselık hozzászólását. Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra tette fel, aki azzal egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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59/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
 

Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megtárgyalta Pete Levente Gomba, Deési Pál u. 1. szám 
alatti lakos telekmegosztás iránti kérelmét és az alábbi 
döntést hozta: 

 
1. A képviselı-testület a 731/2. hrsz.-ú lakóházzal 

beépített telek minimum 500 m2-re történı 
megosztáshoz hozzájárul   

2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésrıl a kérelmezıt értesítse. 
 

Határidı: 2008. április 30. 
   Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 
9./ Javaslat a 2008. évi szociális gyermeküdültetés támogatására 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy az Önkormányzatot szociális gyermeküdültetési lehetıségrıl tájékoztatta a 
Pest Megyei Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány. Az üdültetés gyermekenkénti 30.000.-Ft-os 
költségének felét az Alapítvány vállalja, ha az Önkormányzat biztosítja a gyermekenkénti 
15.000.-Ft-ot. Négy gyermek üdültetésének támogatását javasolta. 
Kérdezte a képviselık hozzászólását. Hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a képviselı-
testületet, aki a javaslatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
 

Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megtárgyalta a Pest megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 
felhívása alapján a szociális-karitatív gyermeküdültetés 
szervezésérıl szóló tájékoztatóját, és az alábbi döntést 
hozta: 

 
1. A Képviselı-testület támogatja a Pest megyei Gyermek 

és Ifjúsági Alapítvány „Elıször a Balatonnál” mottójú 
szociális-karitatív gyermeküdültetésének szervezését.  

2. A képviselı-testület 4 gombai gyermek 
táboroztatásának költségéhez járul hozzá összesen 
60.000.- Ft összegben az általános tartalék terhére.  

3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az Alapítvány Pest megyei Gyermek és Ifjúsági 
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Alapítvány által rendelkezésre bocsátott adatlap 
kitöltésérıl, és benyújtásáról gondoskodjon.  

4. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésrıl a javaslattevı oktatási intézményt, a 
családgondozót és az érintett gyermekek szüleit 
értesítse. 
 

Határidı: 2008. április 30. 
   Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 
10./ Életjáradéki kérelem elbírálása 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy beérkezett a képviselı-testület 10/2008. (III.28.) életjáradéki rendelete 
alapján az elsı kérelem. Javasolta a kérelem teljesítését és határozati javaslatban a 
szerzıdéskötésre irányuló eljárás megindítását. A szerzıdés tervezete úgy szól, hogy a 
szerzıdés megkötésével a szerzıdık életjáradékra jogosultak, lemondanak a ház és udvar 
ingatlanrészen kívül mindenrıl 
Kérte a hozzászólásokat. 
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra tette fel, aki azzal egyetértett 
kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megtárgyalta Dobai Viktor és felesége gombai lakosok 
életjáradéki szerzıdés megkötése iránti kérelmét és az 
alábbi döntést hozta: 

 
1. A képviselı-testület Dobai Viktor és felesége Gomba, 

Bajcsy-Zs. u. 4. szám alatti lakosok életjáradéki 
szerzıdés megkötése iránti kérelmét támogatja   

2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 10/2008. (III.28.) sz. rendelet 1. sz. 
mellékletében elfogadott szabályzat rendelkezéseinek 
betartásával a szerzıdés megkötése iránt a szükséges 
intézkedést tegye meg. 

3.   
Határidı: 2008. április 30. 

   Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 
11./ Ingatlanvásárlási kérelem elbírálása 
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Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy Juhász Gábor felsıfarkasdi ingatlantulajdonos kérelemmel fordult az 
önkormányzat felé, hogy járuljon hozzá a 1278 hrsz.-ú, belterületi kivett beépítetlen 140 m2 
alapterülető ingatlan megvásárlásához. A vételárra 40.000.- Ft.-ban tett javaslatot. Az ingatlan 
a belterület határán, közel 100 méter hosszan háromszög alakban helyezkedik el a kérelmezı 
belterületi ingatlana mellett. A telek elejének szélessége nem éri el a három métert, mely 
háromszögre csúcsosodik ki a telek mélységében. Javasolta a Juhász Gábor kérelmében 
foglaltak teljesítését, s a megajánlott vételár elfogadását. Kérte a képviselık hozzászólását, 
javaslatát. 
 
Szegedi Csaba 
Véleményezte, hogy a döntésben segítene, ha a kérelem mellett lenne egy rajz is. 
 
Tóth József 
Megjegyezte, hogy külterülethez belterületet nem éri meg hozzátenni. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra tette fel, aki azzal 
egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megtárgyalta Juhász Gábor, budapesti lakos telekvásárlás 
iránti kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A képviselı-testület a gombai 1278 hrsz-ú 140 m2 

alapterülető ingatlant 40.000.- Ft-os vételáron értékesíti 
Juhász Gábor, budapesti lakos részére.  

2. Az adás-vételi szerzıdéssel kapcsolatos költségek az 1.6 
pontban meghatározott vevıt terhelik.  

3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az ingatlan adás-vételére vonatkozó szerzıdést az 
önkormányzat képviseletében aláírja. 

 
Határidı:  2008. május 31. 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 
12./ Javaslat az önkormányzat létszámkeretének és a 2008. évi költségvetésben 
biztosított személyi juttatás elıirányzatának módosítására 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos elıterjesztést megkapták a képviselık. Kérdezte a 
bizottságok elnökeinek álláspontját. 
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Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság támogatta a határozati javaslatot, mellyel kapcsolatban 
az volt az észrevétel, hogy a nyugdíjas dolgozónál nem volt tételesen megbontva, de erre a 
pénzügyi bizottsági ülésen választ kaptak, hogy a törvény írja elı.  
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság a határozat elfogadását javasolta. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a szociális bizottság szintén elfogadásra javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra tette fel, aki azzal 
egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat létszámkeretének és a 2008 évi költségvetésben biztosított  
személyi juttatás elıirányzatának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta. 
3. A Képviselı-testület támogatja a jegyzı munkáltatói jogkörben 

tervezett döntését, s a polgármesteri hivatal szervezeti térképében 
megjelenı szervezési elıadói álláshelyen közszolgálati 
jogviszony keretében a részmunkaidıs nyugdíjas munkavállaló 
2008. május 1-ei hatállyal történı kinevezésének vonzataként 
jelentkezı személyi juttatás elıirányzatot 659 eFt összegben, és a 
hozzá kapcsolódó munkaadót terhelı járulék összegét 200 eFt-
ban az általános tartalék terhére biztosítja.  

4. A Képviselı-testület hozzájárul 2008. július 1-ei hatállyal a 
polgármesteri hivatalnál 1 fı karbantartó munkakör 
kialakításához úgy, hogy az az önkormányzat jóváhagyott 
létszámkeretében növekedést nem eredményez. Az egy státusz 
elvonása a közhasznú létszám csökkenését vonja maga után. A 
döntés költségvetési elıirányzatokra gyakorolt hatásaként kiadási 
elıirányzat változtatása nélkül a mőködési célú támogatás értékő 
bevétel jogcímen 3223 eFt-ról 2967 eFt-ra módosítja a bevételi 
elıirányzatot.    

5. A Képviselı-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2008. 
április 25-ei hatállyal részmunkaidıs nyugdíjas 
munkavállalóként közalkalmazotti jogviszonyba, határozott 
idıre, 2008. december 31-ig a polgármesteri hivatal 
fızıkonyháján lévı munkahelyre szakács munkakörbe kinevezi 
Varga Dezsı Gomba, Kölcsey u. 21.  szám alatti lakost.  Varga 
Dezsı kinevezésével egyidıben illetményét a C besorolási 
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osztály 14. fizetési fokozat alapján az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

Garantált illetménye:   53.800.- Ft 
Munkáltatói döntésen  
Alapuló illetményrész:   6.200.- Ft 
Illetmény kerekítve 
Mindösszesen:   60.000.- Ft 

 
6. A Képviselı-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2008. 
április 25-ei hatállyal részmunkaidıs nyugdíjas 
munkavállalóként közalkalmazotti jogviszonyba, határozott 
idıre, 2008. december 31-ig a polgármesteri hivatal 
fızıkonyháján lévı munkahelyre konyhalány munkakörbe 
kinevezi Molnár Ferencné Gomba, Rákóczi u. 21. szám alatti 
lakost.  Molnár Ferencné kinevezésével egyidıben illetményét a 
B besorolási osztály 13. fizetési fokozat alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

Garantált illetménye:   52.000.- Ft 
Illetmény kerekítve 
Mindösszesen:   52.000.- Ft 
 

7. A képviselı-testület az 1. és 3-4. pontokban rögzített 
közalkalmazotti és köztisztviselıi kinevezések vonzataként 
jelentkezı személyi juttatás elıirányzatot 661 eFt összegben, és a 
hozzá kapcsolódó munkaadót terhelı járulék összegét 201 eFt-
ban az általános tartalék terhére biztosítja. 

8. A 3. és 4. pontban rögzített közalkalmazotti kinevezéshez 
kapcsolódó  személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadót 
terhelı járulék költségvetési elıirányzatként nem tervezett 
összegét a képviselı-testület az általános tartalék terhére 
biztosítja. 

9. A képviselı-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 
soron következı elıirányzat módosítás során az 1-6. pontban 
hozott döntések költségvetési kiadási elıirányzatokat érintı 
változásait hajtsa végre, s szükség szerint az önkormányzat 2008. 
évi költségvetési rendeletében meghatározott létszámot 
módosítsa. 

 
Határidı: 2008. április 30. 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 
13./ Javaslat a HÖF CÉDE pályázat benyújtására 
 
Lehota Vilmos 
A partfal program keretében benyújtható pályázat benyújtását javasolta a Képviselı-
testületnek a rendkívüli ülésen elhangzott elıkészítés szerint. Ismertette, hogy 2008. május 
15.-ig lehet a pályázatot benyújtani, 20 M. Ft. az elnyerhetı maximális támogatás. Partfal 
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építésre 70 %-os támogatást adnak. 50 méter hosszban, változó magassággal. Önerı 
tekintetében a 6 M. Ft-ot javasolta elfogadni. 
 
Tóth József 
Kérdezte, hogy a 20 M. Ft. önerı mit takar? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a közmő áthelyezés és az út helyreállítását. 
 
Szegedi Csaba 
Kérdezte, hogy ez olyan partfal program, mint korábban a Szurdiknál részt vett az 
önkormányzat? Ott valóban ki volt kötve, hogy milyen feltételeknek megfelelı kivitelezıt 
kell választani? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a kivitelezésnek természetesen vannak elıírásai, de a legutolsó pályázatok 
ugyanígy voltak, 70 %-os támogatással, és a 30 %-os önerı egy részét nem feltétlen anyagi 
eszközökkel kellet biztosítani, hanem természetben nyújtott anyagi önerıvel.  
 
Szabó Gyula 
Megjegyezte, hogy a Kölcsey úton lévı partfal tetején nincs korlát, így az balesetveszélyes. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra tette fel, aki azzal 
egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

64/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
 

Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megtárgyalta a HÖF CÉDE pályázati lehetıséget és a 
Bercsényi utcai partfal támfalas megerısítésére az alábbi 
döntést hozta: 
1. A képviselı-testület a Bercsényi utcai támfal 

elkészítésére a HÖF CÉDE pályázat benyújtását 
támogatja. 

2. A képviselı-testület a pályázathoz szükséges saját erıt a 
költségek 30 %-ig, legfeljebb 6.000.000.- Ft összegben 
biztosítja a fejlesztési céltartalék terhére. 

3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására. 

Határidı: 2008. május 15. 
   Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 

 
14./ Javaslat a Gyáli patak környezetvédelmi hatástanulmányának elkészítésére 



 39

 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy a monori szennyvíztisztító kapacitás növelése sem valósulhat meg a patak 
területére a tisztított szennyvíz kibocsátására és a csapadékvíz bevezetésére vonatkozó 
tanulmányterv nélkül. A Raiffeisen Ingatlan Zrt. megfinanszírozza a hatástanulmány 
elkészítését.  
 
Lehotczki Zoltán 
Megjegyezte, hogy a határozati javaslat második pontban az szerepel, hogy a tanulmány 
elkészítésének arányos költségeit vállalja a  képviselı-testület. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy ez volt az általános határozati javaslat, melyet már több testület is meghozott, 
de nem fogja kérni a Raiffeisen Ingatlan Zrt.  
 
Lehoczki Zoltán 
Kérdezte továbbá, hogy mikor várható eredménye, hogy a szennyvíztisztítót is lehet bıvíteni? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a szennyvíztisztító telepek bıvítésére folyamatos a pályázati benyújtás, a 
következı május 7.-én lesz. 
 
Lehoczki Zoltán 
Kérdezte, hogy a költségvetésre elıirányzat szempontjából lesz valamilyen kerete? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy az önkormányzat idei költségvetését nem fogja érinteni. 
További hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a képviselı-testületet, aki a határozati 
javaslatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
 

Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megtárgyalta Gyáli patak vízgyőjtı területére készítendı 
tanulmány szükségességét és az alábbi döntést hozta: 
1. A képviselı-testület támogatja a környezetvédelmi 

hatástanulmány elkészítését és a hozzá kapcsolódó 
monitoring rendszer kiépítését. 

2. A képviselı-testület a tanulmány elkészítésének arányos 
költségeit vállalja, a monitoring rendszer kiépítésének és 
üzemeltetésének költségeit a szennyvíztisztítás költségei 
között javasolja érvényesíteni.  

 
Határidı: 2008. április 30. 

   Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
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15./ Javaslat a vis maior pályázat elıkészítésére 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy az Ady E. utcai vis maior helyzetet az önkormányzat bejelentette a 
Regionális Fejlesztési Tanácsnak, a Katasztrófavédelemnek és az ÖTM Partfal-bizottsághoz. 
Elmondta, hogy a vis maior támogatás igénylésnél az önkormányzat bejelenti a káreseményt, 
kijönnek az illetékesek, ha jogosnak ítélik, akkor 30 nap áll rendelkezésre a pályázat 
benyújtására. Nagyságrendjét tekintve 3 M. Ft-ot jelent. Fel kell mérni, hogy ott valóban 
pince beszakadás van-e? 
 
Tóth József 
Véleményezte, hogy az önerı egy komoly összeg, nem biztos, hogy jobban jár az 
önkormányzat egy ilyen pályázattal, mintha az önkormányzat maga oldaná meg.  
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy az 1.200.000.-Ft. önerıbıl ezt a munkát el lehetne végezni. Az Ady E. 
utcában három pince volt, melyek megsüllyedtek, a hármat együtt kellene kezelni. Ha az 
egészet rendbe lehetne tenni, akkor elfogadná a nagyságrendet, de az nem megoldás, hogy 
csak az elsıt rakják rendbe a másik kettı pedig úgy marad.   
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy kell olyan kiemelt szegély, hogy visszaterelje a vizet, mivel ezek okozzák a 
megsüllyedéseket. 
 
Tóth József 
Véleményezte, hogy a munka elvégzése után alaposan nézze meg a képviselı-testület, hogy 
mag az önkormányzat mennyi pénzbıl tudta volna azt a munkát elvégezni. A képviselı-
testület számoljon kalkulációt, hogy az önerı mire elég. 
 
Lehota Vilmos  
További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megtárgyalta a Vis Maior pályázati lehetıséget és az Ady 
Endre utcai pinceomlás miatti útbeszakadás helyreállítására 
az alábbi döntést hozta: 
1. A képviselı-testület az Ady Endre utcai útbeszakadás 

helyreállítására a VIS MAIOR pályázat benyújtását 
támogatja, a pályázathoz szükséges saját erıt a 
költségek 30%-ig, legfeljebb 1.200.000.-Ft. összegben 
biztosítja a fejlesztési céltartalék terhére. 



 41

2. A képviselı-testület megbízza Dura László okleveles 
bányamérnököt a pályázat terveinek elkészítésével 
100.000.- Ft. bruttó megbízási díj ellenében.  

3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az 
elıkészítési szerzıdések aláírására és a pályázat 
benyújtására. 

 
Határidı:  értelemszerően 

   Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
 

 
 
16./ Javaslat a súlykorlátozást jelentı táblák kihelyezésére 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy utóbbi idıben az útjaink állapota kritikussá vált. Az utak állapotát rohamos 
gyorsasággal rombolják azok a szállítójármővek, amelyek az utak méretezésénél még nem 
voltak ilyen mértékben használatosak. A nehezebb gépjármővek koncentráltan az építkezések 
esetén jelennek meg és korlátozás hiányában nem áll módjában az önkormányzatnak 
kártérítést kérnie az utak rongálása miatt. Javasolta a határozati javaslatban foglaltak 
megtárgyalását. 
 
Tóth Sándor 
Felvetette, hogy a Völgy utcában gyalázat közlekedni, gyakorlatilag ha két személyautó megy 
az egyiknek vissza kell tolatnia. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a Völgy utcában egyre nagyobb építkezések voltak, elıbb egy hat lakásos, 
majd egy kétlakásos építkezés, melyek erısen igénybe vették a Völgy utcát. 
 
Szegedi Csaba 
Javasolta, hogy ne csak egy-két utca legyen megkülönböztetve. 
 
Erdélyi Zsolt 
Javasolta fekvı rendır elhelyezését. 
 
Lehota Vilmos 
Szavazásra kérte a képviselı-testületet, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

67/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megtárgyalta az önkormányzati utak használatának 
korlátozását és az alábbi döntést hozta: 
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1. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy indokolt esetben a súlykorlátozást rendeljen el az 
önkormányzat tulajdonában lévı úton, illetve utakon. 

 
Határidı: értelemszerően 

   Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 

 
 
17./ Szennyvízrákötéssel kapcsolatos kérelem elbírálása 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette , hogy kérelem érkezett Rubóczkiné Kovács Krisztinától a szennyvízbekötése 
tárgyában. Az eddigi gyakorlathoz képes nehezményezi, hogy a nyomott rendszerő rákötés 
esetén a házi átemelıt a kibocsátónak kell fizetni. Szeretné, ha a házi átemelıt a már befizetett 
300 eFt közmőfejlesztési hozzájárulása terhére az Önkormányzat fizetné ki, ellenben a 
hozzájárulás visszafizetését kéri és más lehetséges módon kívánja megoldani a házi 
szennyvízkezelést. / A kérelem felolvasásra került. / A kérelemmel kapcsolatban kérdezte a 
hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Szegedi Csaba 
Kérdezte, hogy mennyit fizet aki annak idején megkötötte a lakáskassza szerzıdést? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy csak a befizetések 109.368.-Ft. 
 
Szegedi Csaba 
Kérdezte, hogy aki telket alakít ki, annak milyen költsége merül fel? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy felmerül a közmőfejlesztési hozzájárulás, melyre 300.000.-Ft-ot kell 
befizetni, utána pedig rá kell kötni  a csatornára, mely saját egyedi költség, ingatlana 
válogatja, volt olyan, hogy a 250.000.-Ft-ot meghaladta. 
További hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra tette fel, aki az abban 
foglaltakkal egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
 
Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megtárgyalta Rubóczkiné Kovács Krisztina kérelmét és az 
alábbi döntést hozta: 
1. A képviselı-testület Rubóczkiné Kovács Krisztina 

kérelmének részben helyt ad és a nyomott rendszerő 
rákötések esetén a bekötés anyagköltségét a 
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Szennyvízkezelés szakfeladaton (901116) a 
„mélyfekvéső lakások szennyvízelvezetésének 
megoldása” dologi elıirányzat terhére átvállalja. 

 
Határidı:  értelemszerően 

   Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
 

 
 
18./ Javaslat az állategészségügyi kiadások elıirányzatának tervezésére 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a 2008. évi költségvetés nem tartalmaz elıirányzatot az állategészségügyi 
kiadásokra. Az állategészségügyrıl szóló CLXXVI. törvény a nyilvántartás pontosítását 
szükség szerint, de legalább háromévente írja elı. Kérte a szakmai indokoltság miatt a 
határozati javaslatban foglaltakkal kapcsolatos véleményeket. 
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra tette fel, aki az abban foglaltakkal 
egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

    
Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megtárgyalta a 2008. évi eb összeírás költségeinek 
átvállalására vonatkozó indítványt és az alábbi döntést 
hozta: 
1. A képviselı-testület a 2008. évi eb összeírás 

költségeinek finanszírozására pótelıirányzatként  
174.000.- Ft összeget biztosít. 

2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a soron következı elıirányzat módosításakor az 
általános tartalék terhére a személyi juttatás elıirányzat 
132.000.- Ft-tal, míg a munkaadókat terhelı járulékok 
elıirányzatát 42 ezer forinttal növelje meg, a 
szakfeladatonkénti bontásnál ezt az állategészségügyi 
szakfeladaton jelenítse meg.   

 
Határidı:  2008. június 30. 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester  

 
 
Lehota Vilmos 
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek türelmét és az ülést 21.00 h-kor bezárta. 
 
 
     Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 
       polgármester     jegyzı 
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