
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. május 29.-én 15 órai 
kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. 
 
 
 
Jelen voltak:  jelenléti ív alapján   
 
 
 
Lehota Vilmos 
Üdvözölte az ülésen megjelent képviselıket, külön köszöntötte a jegyzıt és valamennyi 
megjelentet. 
Megállapította, hogy az ülésen 8 képviselı megjelent, Tasi Péter alpolgármester elızetes 
bejelentéssel van távol. Megállapította, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes. 
Javasolta a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását. Javaslatot tett továbbá arra, 
hogy a képviselı-testület vegye napirendre  a „ Javaslat a 2008. évben fizetendı díjakról szóló 
20/2007. (XII.11.) számú rendelet módosítására „ napirendi pontot, mely az egyebek 
napirendben kerül majd tárgyalásra.  
 
 
Megállapította, hogy Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen 
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:  
 
 
 
 NAPIRENDEK: 
 

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 
 

Javaslat a közüzemi díjak megállapítását tartalmazó rendeletek 
felülvizsgálatára /egységes szerkezetbe foglalás/ 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

2.) 

Véleményezı: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 

        3.)    Javaslat a díszpolgári cím adományozásáról szóló 7/2001. (X.26.) sz. rendelet   
                módosítására 

        Elıterjesztı:         Polgármester 
        Elıkészítı         Jegyzı 
        Véleményezı:         Ügyrendi Bizottság 
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        4.)   Javaslat a parlagfő irtásról szóló 12/2000. (IX.29.) sz. rendelet módosítására 

        Elıterjesztı:         Polgármester 
        Elıkészítı         Jegyzı 
        Véleményezı:         Ügyrendi Bizottság 

 
5.) Javaslat a többször módosított köztisztaságról és a környezetvédelemrıl szóló  

18/2003. (XI.26.) sz. rendelet módosítására 
        Elıterjesztı:         Polgármester 
        Elıkészítı         Jegyzı 
        Véleményezı:         Ügyrendi Bizottság 

 
6.) Javaslat a képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról 

szóló 16/2007. (XI.27.) sz. rendelet módosítására 
        Elıterjesztı:         Polgármester 
        Elıkészítı         Jegyzı 
        Véleményezı:         Ügyrendi Bizottság 

 
Beszámoló a község egészségügyi alap és szakellátásáról 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı egészségügyi szolgáltatók 

jegyzı 

7.) 

Véleményezı: Szociális Bizottság 
 

Javaslat a háziorvosi és fogászati feladatellátásra kötött szerzıdések 
módosítására 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

8.) 

Véleményezı: Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 

Javaslat az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter felülvizsgálatára 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

9.) 

Véleményezı: Pénzügyi Bizottság 
 

10.) Egyebek 
  

1. Gólyafészek Óvoda maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezése 
2. Nyári napközis jellegő táboroztatás anyagi támogatása 
3. Polgármester szabadságának jóváhagyása 
4. Javaslat a Bercsényi utcai telekalakításra 
5. Javaslat a Liliom utcai telekrendezésre 
6. Javaslat kátyúzási eszköz és anyag vásárlására 
7. Javaslat hulladékkezelési megbízásra 
8. Bérbeszámítási kérelem elbírálása 
9. Javaslat szociális társulási csatlakozásra 
10. Javaslat közalkalmazotti kinevezésre 
11. Hulladékkezelési díj elengedési kérelem elbírálása 
12. Javaslat közmeghallgatás megtartására 
13. Javaslat ingatlankezelési lemondás elfogadására 
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14. Út kialakítási kérelem elbírálása 
15. Ingatlanvásárlási kérelem elbírálása 
16. Javaslat elıirányzat módosítására 

 
 

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 
Elmondta, hogy a képviselık megkapták a polgármesteri tájékoztatót, kérdezte a 
véleményeket, hozzászólásokat. Kérdés nem lévén az ülés hetének tájékoztatóját vette sorba. 

- A Strázsa-Felsı-Tápió Vidékfejlesztési Közösség elhatározta a Nonprofit Kft 
létrehozását. A társaság több szféra együttmőködésével jön létre és a részt vevı 
önkormányzatok képviseletével Gomba Község Önkormányzatát bízták meg. Kérte a 
képviselı-testülettıl a megbízás tudomásul vételét. 

- Ismertette, hogy megküldték az értesítést a csomópont átépítésére beadott pályázatok 
nyerteseirıl. Gomba Község Önkormányzata nem szerepel a támogatottak között. 

- A Bénye, Fı utca 1. sz. alatti ingatlan telekosztásából származó építési telkek 
csatorna-közmőellátása ügyében megkapta az Önkormányzat a tulajdonosokat 
képviselı ügyvéd levelét. Dr. Vereb Antal tájékoztatást kér a közmővesítés lehetséges 
módjáról, a kivitelezés becsülhetı átfutási idejérıl. 

- A Gombai Fesztivál szombati nyitórendezvényének elıkészítése miatt nem marad 
elegendı színpadelem az óvodai évzáró rendezvényéhez. A szükséges négy darab 
színpadelem a mővelıdési szakfeladat terhére készült el. 

- A Vis maior pályázat postázásra került. A tervek elkészítése után a helyreállítás bruttó 
kivitelezési költsége 2.685.000.-Ft, ezáltal a támogatási igény 1.879.500.-Ft, a vállalt 
saját forrás pedig 805.500.-Ft lett. 

- Elmondta, hogy a hulladékgazdálkodási tárgyalásra válaszul megkapta az Avermann 
Hungária Kft ajánlatát, melynek javasolta elfogadását és a szerzıdéskötés 
elıkészítését a 2008. július 1. és 2008. december 31. közötti idıszakra. 
A témában meghívta hétfın délre a környék hat településének polgármesterét. Úri, 
Bénye, Káva, Monorierdı, Vasad polgármesteri, Péteri alpolgármesteri szinten 
képviseltette magát a munkaebéden. A megbeszélésen körvonalazódott a 
hulladékgazdálkodási együttmőködés a ceglédi rendszer beindulása elıtti és utáni 
idıszakban. Felvetıdött további települések megkeresése is, valamint a  közös 
pályáztatástól az önkormányzati Nonprofit Kft létrehozásáig terjedı összefogási 
lehetıségek.   

- A közcélú foglalkoztatási keretet kihasználandó három fı nyolcórás és három fı 
hatórás munkavállaló alkalmazására került sor. Három férfi heti negyven órában 
jelenleg a Kenyeres kertben tevékenykedik. Egy férfi heti harminc órában a Civilház 
nagytermének és kisszobájának festését és mázolását végzi. Két nı heti harminc 
órában a közterületi kertészeti feladatokat látja el. Az alkalmazás harminc munkanapig 
tart, július elején ér véget. A festés után a Civilház nagyterme alkalmas lesz a könyvtár 
funkció fogadására, de a költségvetésben meghatározott karbantartási költség-
elıirányzatot módosítani kell. 

- Elmondta, hogy állampolgári esküt tett egy honosított felsıfarkasdi állampolgár. 
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- Egyeztetésre került a megbízási szerzıdés tervezete Dr. Schidt György háziorvossal a 
jogászi véleményeztetés után. A szerzıdést három ponton javasolta módosítani, amely 
már a héten megtartott bizottsági üléseken részletezésre került. Javasolta a 
módosítások beemelését, valamint még egy hivatkozás beszúrását a 6. sz. mellékletre 
vonatkozóan.  

- Az operatív program irányító hatósága megküldte az értesítést. hogy az „ Egészségház 
akadálymentesítés Gombán „ címő pályázatot 10.000.000.-Ft összegő támogatásra 
érdemesnek ítélte. 

- A mai napon végzik a Kenyeres kert elektromos ellátásához szükséges szerelést. A 
kertben lévı elektromos szekrény védelme a Községháza riasztórendszerével kerül 
megoldásra.  

 
Kérdezte, hogy az említettekkel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Szegedi Csaba 
A Nonprofit Kft létrehozásával kapcsolatban elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság üdvözölte, 
hogy az önkormányzatok képviseletével Gomba Község Önkormányzatát bízták meg.   
A polgármesteri tájékoztatóban szerepelt a Civilház költöztetésének és a csatorna-hálózattal 
kapcsolatos mőszaki tartalmú elıterjesztés elkészítése ügyében halasztás kérése, mellyel a 
Pénzügyi Bizottság egyetértett. 
Amennyiben 2008. július 01-tıl az Avermann Hungaria Kft ajánlattal él az önkormányzat, 
vagy szeptembertıl a ceglédi rendszerhez kijelölt, vagy az önkormányzat által választott 
szolgáltatóval jön létre szerzıdés, mindkét esetre a figyelemfelhívás megtörtént, hogy az 
illegális hulladéklerakás várhatóan növekedni fog, mert a jelenlegi rendszerben az 
Önkormányzat a díjbeszedı, utána pedig a szolgáltató közvetlen feladata lesz. Javasolta a 
Pénzügyi Bizottság, hogy a szerzıdésben szerepeljen, hogy az elszállítható mennyiségő 
illegális hulladékok elszállításában úgy mőködjön közre a szolgáltató, hogy ezért külön díjat 
ne kelljen fizetni. 
Az egészségügyi szerzıdéssel kapcsolatban javasolta, hogy a testületnek legyen egy egységes 
álláspontja, amit az egészségügyi szolgáltatókkal meg tud vitatni. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy az egységes álláspont kialakításával egyetért, javasolta, hogy még az 
egészségügyi szolgáltatók érkezése elıtt kerüljön megtárgyalásra. Kérdezte, hogy van-e ezzel 
ellentétes vélemény. Vélemény nem lévén, az elsı napirendi pont keretében javasolta sorra 
venni.  
Kérte a képviselıket, hogy aki a tájékoztatókat, illetve a kérdésekre adott válaszokat 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a polgármesteri tájékoztatót elfogadta. 
 
Lehota Vilmos 
Mindhárom bizottság tárgyalta a „ Javaslat a háziorvosi és fogászati feladatellátásra kötött 
szerzıdések módosítása „ napirendi pontot. A bizottságok ismerik azt a három változtatási 
javaslatot, amit a megbízási szerzıdésben kért a háziorvos. Kérdezte a bizottságok elnökeit, 
hogy van-e egységes bizottsági vélemény? 
 
Szegedi Csaba 
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Elmondta, hogy teljesen egyhangú volt a Pénzügyi Bizottság álláspontja. Mindhárom kérdést 
méltányolta a bizottság és mindkét szerzıdésbe javasolta beemelni. 
A takarítási díjat 10.000.-Ft-ban, a rezsi költséget pedig arányosan javasolta a bizottság 
meghatározni. 
Javasolta, hogy a két szerzıdés egységes legyen. Dr. Somogyi Rozália január óta fizet, akkor 
január óta mindkét szolgáltatónál egységesen legyen az összeg kiróva. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy a háziorvosra visszamenıleg nem lehet rezsi költséget terhelni, mivel részére 
nem volt kötelezettségként elıírva. A 43/2007. számú Képviselı-testületi határozat alapján a 
fizetést jogosan mellızte dr. Schidt György. 
 
Tóth Sándor 
A Doktornı ebben az évben 3 hónapot fizetett, javasolta, hogy három hónapig ne fizessen, 
onnantól, hogy a Doktor Úr fizet és akkor ebben az évben egyenlıen fizet a két szolgáltató. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
A beszámítás elrendelését javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte, hogy egységes álláspontnak tekinthetı-e, hogy mindkét szolgáltató részére 30.000.-
Ft – 30.000.-Ft rezsi díj, illetve takarítási díj általány kerüljön meghatározásra 2008. június 
01-tıl. A Doktornı esetében pedig az idén befizetett 60.000.-Ft összeg beszámításra kerül 
ebbe a térítési kötelezettségbe. Aki egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással úgy foglalt állást, hogy a háziorvos és a fogorvos 
részére 30.000.- Ft – 30.000.-Ft rezsi díj, illetve takarítási díj általány kerüljön 
meghatározásra 2008. június 01-tıl. A Doktornı esetében pedig az idén befizetett 
60.000.-Ft összeg beszámításra kerüljön a június 1-tıl kezdıdı fizetési kötelezettségbe. 
 
Lehota Vilmos 
Javasolta, hogy a továbbiakban a mindkét egészségügyi szolgáltató által aláírt és beadott 
kérelem kerüljön megtárgyalásra, amely a bérleti díj és a rezsi költség térítési díj elengedésére 
vonatkozott. Az imént kialakított egységes álláspont ezzel nem egyezik. 
Kérte, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki a kérelemnek helyt ad. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 támogatással, 9 
ellenvéleménnyel a háziorvos és fogorvos által beadott, bérleti díj és rezsi költség térítési 
díj elengedésére vonatkozó kérelmet nem támogatta. 
 
Tóth József 
Mi szól amellett, hogy a képviselı-testület helyt ad a kérelemnek, vagy elutasítja. A 
kérelemben az állt, hogy a vizitdíj eltörlése miatt sokkal kevesebb pénz folyik be. A kérelem 
benyújtása óta a vizitdíj kiesést a kormány más forrásból finanszírozza, tehát a benyújtott 
kérelem most már nem felel meg a valóságnak. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy korábban történt egy olyan megvonás, ami az orvosokat érintette, amit aztán 
kompenzált a vizitdíj, amit késıbb eltöröltek. 
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Szegedi Csaba 
Hangsúlyozta, hogy a konkrét kérelemmel foglalkozott a bizottság, csak a kérelem alapján 
tudnak dönteni. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a bizottságok elnökeit, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan van-e vélemény? 
 
Szegedi Csaba  
A beszámolóban szerepel, hogy a polgármester kért egy tanulmányt a főtési rendszer 
korszerősítésére. Javasolta a bizottság, hogy ha megoldható, akkor olyan tanulmány kerüljön 
bekérésre, ami több épület főtésére vonatkozik, annak érdekében, hogy hogyan lehet 
olcsóbban főteni. 
 
Lehota Vilmos 
A főtéskorszerősítéshez hozzáfőzte, hogy olyan tanulmányt kért, melyben az épület hı 
szükséglet számítása, illetve a főtési alternatívák szerepelnek. A tavaly elkészült 
településfejlesztési akció tervben is van erre a területre egy központi főtımő terv, akár ezzel 
együtt is lehet gondolkodni, mivel nagyon sok energiahordozóra épülhet. Amennyiben a 
községháza energiaigénye nem igényelne akkora beruházást, aminél már megéri megújuló 
energiaforrásra áttérni, akkor lehet gondolkodni a szomszédságban lévı óvodáról is. 
 
Szegedi Csaba 
A Gombával határos bényei terület szennyvízcsatorna-hálózat bıvítésével kapcsolatban az 
alábbiakat mondta el: A telkek tulajdonosa úgy tud a közmővekhez hozzájutni, ha az 
ingatlanok gombai ingatlanként szerepelnek. A másik variáció, hogy Bénye területén 
közmővesítenek szennyvízzel is telkeket, a harmadik variáció, hogy Bénye a Gomba, Monor, 
Csévharaszt szennyvízhez csatlakozna.  
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy az egyik probléma a közigazgatási határ módosítása, a másik pedig a 
szennyvízkezelés megoldása. Másfél hónapja vetıdött fel az a lehetıség, hogy Gombáról 
szeretnék közmővesíteni szennyvízhálózat tekintetében a Bartók Béla utca végén kimért 
telkeket. Közmőtársulat jött létre, mely egységes a nagykátai térségben. Nincs kizárva, hogy 
Bénye ne a Tápiószentmártoni szennyvízhez csatlakozzon. A meglévı szennyvízgyőjtı 
hálózat és csatorna hálózat is 5%-ban felújítható az új pályázat esetén is. Az ügyvéd által 
megírt levél továbbításra kerül a Monori Szennyvízcsatorna Közösség minden 
polgármesterének és együtt tárgyalják meg az ügyet. Bıvebb ismeretek birtokában ez ügyben 
értesíteni fogja a képviselı-testületet. 
 
Tóth József 
Megjegyezte, hogy a szennyvízrendszer Gomba Önkormányzat vagyona. Kérdezte, hogy 
bényei Önkormányzat területén lenne gombai vagyon? 
 
Lehota Vilmos 
A kérdésre az alábbi választ adta: Amennyiben Gomba és Bénye határán megépülhetne a 
szennyvízgyőjtı rendszer, akkor az a beruházó tulajdonában maradna. Monor körzet csak a 
csatlakozási hozzájárulását adná ehhez. A közmő hálózat a közterület tulajdonosának a 
birtokába kerülne.  
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2. napirend 

 
Javaslat a közüzemi díjak megállapítását tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára 

/egységes szerkezetbe foglalás/ 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy  2007. évben elfogadott közüzemi díjak megállapítását tartalmazó rendeletek 
egy helyi rendelet keretei közé rendezése van a képviselık elıtt. A Pénzügyi és az Ügyrendi 
Bizottság tárgyalta a javaslatot, kérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítés? 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
A 3. számú mellékletben a Pénzügyi Bizottság felvetése alapján  az V. pont megnevezésében 
a „beépítetlen” szó törlését javasolta. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügy bizottság a locsolási kedvezményre hívta fel a figyelmet, hogy 
tárgyév április 30-ig kell jelezni. Csak egyszer kell jelezni és a korábban kért locsolási 
kedvezmény megmarad, ezt a szolgáltatóval pontosítani kell. 
-A bírság 30.000.-Ft-ban van maximálva, azon felül, hogy ez befizetésre kerül az okozott 
kárral mit lehet tenni?  Erre azt a választ kapta a bizottság, hogy a KÖVÁL a szolgáltató, ha 
van kára, akkor a KÖVÁL kéri a megbírságolttól. Felmerült továbbá a bizottsági ülésen az 
ellenırzés kérdése. Mi történik abban az esetben ha valaki 120 liter feletti mennyiségő 
hulladékot rak ki. 120 liter feletti mennyiség esetén kizárólag a szolgáltatótól megvásárolt 
zsákba lehet a hulladékot kirakni. 
-A lakatlan ingatlanok esetében meghatározásra került egy általány összeg, de a gyakorlatban 
lakatlan lakóingatlanoktól kerül beszedésre a díj. A rendelet szövegezésében lakatlan ingatlan 
szerepel, eszerint a telkekre is vonatkozik. Körülbelül 100 ilyen ingatlan van a településen. Az 
egyik verzió, hogy kerüljön úgy pontosításra a szöveg, hogy a lakatlan ingatlanok, kivéve a 
telek, vagy lakatlan lakóingatlanok. Ebben az esetben kivételre kerül a telkek tulajdonosaitól 
befizetendı díj, viszont megmarad a lakatlan lakóingatlanok befizetése. 
A másik variáció, hogy akik eddig fizettek lakatlan lakóingatlanokból általányt, azon 
személyek ne fizessenek. Ennek az értelme, hogy eldöntünk egy szerzıdést és a szolgáltató 
beszedi mindenkitıl a díjat. Ebben az esetben a hulladékdíj szállítás szolgáltatáshoz való 
hozzáférést kell megfizettetni a tulajdonosokkal. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata a rendelet 15. §  (2) bekezdését érintené, mely 
az alábbiak szerint szólna: „ Lakatlan ingatlan tulajdonosa is köteles – kivéve a telekingatlan 
tulajdonosát, használóját – a szolgáltatás esetleges igénybevételéért e rendelet 3. sz. 
mellékletében a lakatlan ingatlanra vonatkozó évi egy összegő díjat megfizetni. „ 
A javaslat érintené továbbá a (3) bekezdést, mely az alábbiak szerint szólna: „ A lakatlan 
ingatlan tulajdonosa jogosult a lakatlan ingatlanán keletkezı hulladékot az ingatlan elé a 
hulladékszállítási napon kizárólag e célra rendszeresített hulladékgyőjtı zsákban, elszállítás 
céljából kihelyezni. „ 
A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a 16 § (1) bekezdése ekként szólna: „ A 
hulladékgyőjtı edényen felüli mennyiségő települési szilárd hulladékot a szolgáltatást 
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végzınél megrendelt további győjtıedényben, vagy a kizárólag e célra rendszeresített 
hulladékgyőjtı zsákban lehet kihelyezni. „  
Az ellenırzésre vonatkozóan egy 21. § módosítását terjesztette a testület elé az alábbiak 
szerint: 
„ Aki az általa használt győjtıedényzet őrtartalmát meghaladó hulladék elszállításáról nem a 
16. § (1) bekezdésben meghatározott módon gondoskodik, vagy a hulladékkezelés helyi 
szabályait megsérti, szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. „ 
Fentiek értelmében a 21 § 22 §-ra, a 22. § 23 §-ra változna. 
Véleményezte, hogy a Pénzügyi Bizottság által felvetett ellenırzésre vonatkozó kérdés az 
Önkormányzat és a szolgáltató közötti szerzıdésben kerüljön megfogalmazásra. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a Pénzügyi Bizottságot, hogy az elhangzottak alapján a módosítást elfogadja? 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a 30-40 lakatlan lakóingatlan bevétele eddig az Önkormányzatot illette, 
ezután a szolgáltatónak a bevételei fognak ezzel nıni. Ezen ingatlanok esetében adó 
formájában javasolt díjat beszedni. Hulladékdíjat csak azon ingatlantulajdonosok fizessenek, 
ahol keletkezik is hulladék. 
 
Lehota Vilmos 
Javasolta, hogy a 19. § (1) bekezdésében az általánosan használt hulladékgyőjtı edény 
térfogata 120 liter legyen. 
Kérdezte, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatán, illetve a jegyzı asszony által felolvasott 
szövegezésen kívül van-e módosító javaslat? 
További módosító javaslat nem lévén kérte, hogy, aki a felolvasott módosító szövegezés 
szerinti javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a felolvasott módosító szövegezés szerinti javaslattal 
egyetértett. 
 
Lehota Vilmos 
Rendelet alkotásra kérte a képviselı-testületet, aki a beterjesztett rendelet tervezetet az 
elhangzott módosításokkal elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
15/2008. (V.30.) sz. rendelete 

az önkormányzat által megállapított közüzemi díjakról 
 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 
 

3. napirend 
 

Javaslat a díszpolgári cím adományozásáról szóló 7/2001. (X.26.) sz. rendelet 
módosítására 
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Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a javaslatot az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kérdezte a bizottság elnökét a 
bizottsági álláspontról. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az alábbi módosításokkal javasolta elfogadásra:  
Az 1. § (1) bekezdésben a „ Gomba Díszpolgára „ szövegrészt „ Gomba Község Díszpolgára 
„ szövegrészre javasolta módosítani.  
A 6. § (3) bekezdésben „alpolgármester” helyett „ a polgármester „ szó kerüljön beszúrásra. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, de az Ügyrendi Bizottság elnöke által 
elmondott módosítások szerint támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte, hogy van-e további módosító javaslat a rendelet tervezethez. 
Módosító javaslat nem lévén, kérte, hogy aki a rendelt tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
16/2008. (V.30.) sz. rendelete 

az önkormányzat által adományozható kitüntetésekrıl 
 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 

 

4. napirend 

Javaslat a parlagfő irtásról szóló 12/2000. (IX.29.) sz. rendelet módosítására 

Lehota Vilmos 
A rendelet tervezetet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kérdezte a bizottság elnökét a bizottság 
álláspontjáról 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az  Ügyrendi Bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselıket, hogy az elıterjesztett rendelet tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, 
hozzászólás.  
Hozzászólás nem lévén kérte a képviselıket a rendelet tervezet elfogadására, aki a rendelet 
tervezettel egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Gomba Község Önkormányzatának 
17/2008. (V.30.) sz. rendelete 

a parlagfő irtásról szóló 
12/2000. (IX.29.) sz. rendeletének módosításáról 

 
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 

 

5. napirend 
 

Javaslat a többször módosított köztisztaságról és a környezetvédelemrıl szóló 
18/2003. (XI.26.) sz. rendelet módosítására 

 
Kósa Erzsébet Anikó 
Ismertette a képviselı-testülettel, hogy a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal Törvényességi Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztálya felülvizsgálta Gomba Községnek 
a köztisztaságról és a környezetvédelemrıl szóló többször módosított 18/2003. (XI.26.) sz. 
rendeletét és az elıterjesztésben szereplı indokokkal szóbeli jelzéssel élt. Célszerő a tárgyi 
szabályozási körbe tartozó rendeletek hatályon kívül helyezése, s ezzel egy idıben egy 
egységes szerkezetbe foglalt új rendelet megalkotása. 
Az Ügyrendi Bizottsági ülésen felvetıdött kérdés, hogy a közterület tisztántartása a 
magánszemélyek számára miként és mennyire kötelezı. A kérdésre válaszként az 1/1986. 
(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet / a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggı tevékenységekrıl / 5. §-a került felolvasásra.   
 
Szegedi Csaba 
Kérdezte, hogy a padka rendezés közfeladat, vagy az adott ingatlan tulajdonosának a feladata? 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
A kérdésre válaszként a fent említett rendelet 6. §-a került felolvasásra. 
 
Erdélyi Zsolt 
Ismertette az Ügyrendi Bizottság álláspontját, mely szerint a rendelet tervezet elfogadását 
javasolta. 
 
Szegedi Csaba 
Javasolta, hogy a képviselı-testület ülésein elhangzott információk, a lakosság tájékoztatása 
érdekében jelenjenek meg a Csiperke újságban. 
 
Dr. Zimonyi Károly 
A rendelet tervezet 25. § (3) bekezdésében a hulladék égetés idıtartamát javasolta módosítani, 
az alábbiak szerint: Munkanapokon és heti pihenınapon  18 óráig korlátozni, vasárnap és 
ünnepnapokon pedig megtiltani a hulladék égetést. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy egyetért képviselı társa módosító javaslatával. 
 
Dr. Zimonyi Károly 
Javasolta a rendelet tervezet 26. § (3) bekezdésében foglaltak  be nem tartása esetén 3.000.- 
Ft-tól 20.000.-Ft-ig terjedı pénzbírság kiszabását. 
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Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselıket, hogy van-e módosító javaslat a rendelet tervezettel kapcsolatban.  
További módosító javaslat nem lévén, az elhangzott módosító javaslatokat tette fel 
szavazásra. 
Kérte, hogy aki egyet ért azzal, hogy a hulladék égetése munkanapokon és heti pihenınapon  
18 óráig végezhetı, vasárnap és ünnepnapokon pedig az égetés tilos, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül egyetértett azzal, hogy a hulladék égetése 
munkanapokon és heti pihenınapon 18 óráig végezhetı, vasárnap és ünnepnapokon 
pedig az égetés tilos. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a módosítási javaslat a szabálysértési rendelkezések  27. § (3) bekezdéséhez 
egy pont beemelése az égetési szabályok megszegése vonatkozásában, aki ezzel egyetértett 
kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül egyetértett azzal, hogy aki az égetési szabályokat 
megszegi, az háromezertıl húszezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.  
 
Lehota Vilmos 
További módosító javaslat nem lévén az elhangzott módosításokkal együtt az elıterjesztett 
rendelet tervezet elfogadását javasolta, aki azzal egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

 
Gomba Község Önkormányzatának 

18/2008. (V.30.) sz. rendelete 
a köztisztaságról és a környezetvédelemrıl 

 
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 

 
 

6. napirend 
 

Javaslat a képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 
16/2007. (XI.27.) sz. rendelet módosítására 

 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a rendelet tervezetet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kérdezte a bizottság 
elnökét a bizottság álláspontjáról. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet tervezetet. 
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Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot. Két felvetés volt a 
bizottság részérıl, az egyik az elektronikus levelezésre vonatkozott, ami az elektronikus 
ügyintézés keretein kerül majd megoldásra, a másik pedig a hangfelvétel, ami pedig az 
adatvédelmi szabályzatban kerül majd szabályozásra. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte, hogy van-e módosító javaslat az elıterjesztett rendelet tervezettel kapcsolatban. 
Módosító javaslat nem lévén, rendeletalkotásra kérte a képviselı testületet, aki a rendelet 
tervezetet elfogadta kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
19/2008. (V.30.) sz. rendelete 

az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 
16/2007. (IX.27.) sz. rendeletének módosításáról 

 
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 

 

Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a polgármesteri hivatal szervezeti és mőködési szabályzata módosításának 
jóváhagyására határozatot kell hozni. Kérdezte, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati 
javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. Hozzászólás nem lévén kérte a határozati 
javaslat elfogadását, aki azzal egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
polgármesteri hivatal szervezeti és mőködési szabályzata módosításának 
jóváhagyására elıterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta. 
 
1. A képviselı-testület Gomba Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 

Mőködési Szabályzata III. fejezet 3.2.2 pontjának módosítását 2008. július 1-i 
hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
3.2.2 A költségvetési szerv 

 jóváhagyott létszámában  
 szereplı egyéb bérrendszer 
 hatálya alá tartozó munkakörök IX. Takarító I.  
   (részmunkaidıs munkavállaló) 

X. Takarító II.  
   (részmunkaidıs munkavállaló) 

XI.  Karbantartó 
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2. A képviselı-testület Gomba Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 

Mőködési Szabályzata III. fejezet 3.3 pontjának módosítását 2008. június 1-i 
hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
3.3 Munkaidı és annak 

      dokumentálása A Hivatal köztisztviselıinek munkaideje heti 40 óra, 
mely a Ktv. 39. § (1) bekezdésétıl eltérıen hétfın, 
kedden és csütörtökön 800 órától 1630 óráig, szerdán 
800 órától 1800  óráig, pénteken 800 órától 1230 óráig 
tart.  
A köztisztviselık jelenléti íven jegyzik munkába 
érkezésük és távozásuk idıpontját. Napközben a 
munkahelyrıl eltávozást a jegyzı, távollétében a 
helyettesítésére jogosult köztisztviselı engedélyez. 

 
3. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a módosítások SZMSZ-en történı 

átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
4. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyfélfogadás rendjének 

megváltozásáról a lakosságot hirdetmény útján, illetve az önkormányzat 
honlapján és a Csiperkében történı megjelentetéssel tájékoztassa. 

 
Határidı:  2008. május 30. 
Felelıs:  Kósa Erzsébet Anikó jegyzı 
   Lehota Vilmos polgármester 

 
 

7. napirend 
 

Beszámoló a község egészségügyi alap és szakellátásáról 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy értesítést kapott az Önkormányzat az operatív program irányító hatóságától, 
hogy az „ Egészségház akadálymentesítése Gombán „ címő pályázatot 10.000.000.-Ft összegő 
támogatásra érdemesnek ítélte.  
 
A továbbiakban a fogorvosi, háziorvosi és védınıi beszámolók kerültek megtárgyalásra. 
Kérdezte Dr. Somogyi Rozália fogorvost, hogy az írásbeli beszámolóhoz van-e szóbeli 
kiegészítése?  
 
Dr. Somogyi Rozália 
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a Rókus Kórházban megszőnt a szájsebészeti ellátás, 
nem oda tartozik Gomba. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy hatósági úton kell tudomást szerezni arról, hogy hová tartozik Gomba község 
szájsebészeti ellátása. 
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Kérdezte Surmanné Nagy Krisztina védınıt, hogy az írásbeli beszámolóhoz van-e szóbeli 
kiegészítése? 
 
Surmanné Nagy Krisztina 
Elmondta, hogy a védınıi szolgálat felszereltsége a minimál feltételeknek már megfelel. 
Megköszönte a polgármesternek és képviselıknek, hogy minden évben bıvült a védınıi 
eszköztár. 
Elmondta továbbá, hogy a Tete-puszta és Alsófarkasd ivóvíz ellátása nem megoldott, ezért 
kérte ennek megoldását. 
Kérte a testületet, hogy keressék annak a lehetıségét, hogy a kisgyermekek számára legyen 
egy füves, elkerített terület, ahol játszhatnak. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy amennyiben Gomba és Bénye le tud válni a monori vízbázisról és helyi 
vízbázisra tudja építeni az ivóvízellátását. Felsıfarkasdon és Tete-pusztán is megoldódik az 
ivóvíz ellátás, akár egy mélyebb fúrott közkút tekintetében. A közmővesítésben az ivóvíz 
hálózat kiépítése drágább beruházás. Attól függıen tudja az Önkormányzat megvalósítani, 
hogy hogyan tud pályázaton részt venni. Jelenleg 85 %-os pályázati lehetıség van ezen a 
területen. 
A játszótér felvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy remélhetıleg a nyár folyamán lesznek 
vidékfejlesztési pályázatok. Amennyiben a játszótér játszóeszköz nélkül kerülne 
megvalósításra, ahhoz területet kell szerezni. Amennyiben nem lehet ezen a területen 
pályázati részvételt eszközölni, akkor a jelenlegi egyetlen közterületi játszótér, ami a Bartók 
Béla utcában van, annak az eszközeit is le kell szerelni, mert 2008. december 31.-e után már 
nem lehetnek szabványon kívüli játszóeszközök.  
 
Kérdezte Dr. Schidt György háziorvost, hogy az írásbeli beszámolóhoz van-e szóbeli 
kiegészítése?  
 
Dr. Schidt György 
Elmondta, hogy amikor a beszámoló készült még nem volt kormányzati döntés a 
finanszírozási részrıl. Most már van kormányzati döntés, havonta kb. 170.000.-Ft összeg jön 
vissza kompenzációba. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselık hozzászólását. Hozzászólás nem lévén megköszönte a beszámolókat és 
szóbeli kiegészítéseket, majd szavazásra kérte a képviselıket. Aki a beszámolókat és a szóbeli 
kiegészítéseket elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testület megtárgyalta a 
község egészségügyi alap- és szakellátásáról szóló beszámolót és az 
alábbi határozatot hozta: 
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1. A képviselı-testület elfogadja a 2007. évi fogászati, háziorvosi 
és védınıi tevékenységrıl készült beszámolót, és köszönetét 
fejezi ki az egészségügyi szférában Gombán dolgozók egész 
évi munkájáért. 

2. A képviselı-testület a védınıi szolgálat számára a jogszabályi 
elıírásban szereplı minimumfeltétel teljesítése érdekében az 
általános tartalék terhére 90 ezer Ft összegben  biztosítja a 
kiadási elıirányzatot a védınıi program beszerzéséhez.  

3. A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
elıirányzat módosítása érdekében a szükséges intézkedést 
tegye meg. 

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

 
 

8. napirend 
 

Javaslat a háziorvosi és fogászati feladatellátásra kötött szerzıdések módosítására 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a Doktor Úrral a szerzıdés tervezet egyeztetésre került. A három pontot, 
melyen módosítási kérés volt a bizottságok megtárgyalták. A képviselı testület támogatta a 
bizottsági javaslatokat. A rezsi díj kapcsán is határozott és az áprilisban benyújtott kérelmet 
nem támogatta. Sem a háziorvosnak, sem a fogorvosnak nem kell bérleti díjat fizetni, de a  
rezsi és takarítási díj tekintetében a képviselı-testület egységes álláspontot alakított ki, ami a 
jelen szerzıdés-tervezet 6. számú melléklete. A 6. sz. melléklet a szövegezésbıl kimaradt, ezt 
kiegészítésként kérte belevenni.  
A tervezet 3.2 pontja kiegészül az. „ 50.000.-Ft. értékhatárig „ szövegrésszel. 
A tervezet kiegészül továbbá a 3.3 ponttal az alábbiak szerint: „ Felek megállapodnak abban, 
hogy a Gomba, Szemık Balázs tér 1. szám alatti rendelı és kiszolgáló helyiségei 
használatáért az Önkormányzat bérleti díjat nem állapít meg, a rezsi- és a takarítás 
költségeihez történı hozzájárulás formáját és mértékét a szerzıdés 5. sz. mellékleteként 
csatolt megállapodásban rögzítik. „ 
A 4.7 pontban az 5. sz. mellékletre való hivatkozás 6. számúra változik. 
A Doktornı jelezte, hogy hétfıre tudja meg a véleményeztetés eredményét, akkor tudja 
megmondani, hogy mennyire támogatható részérıl ez a szerzıdés tervezet. 
Arra kérte a képviselıket, hogy a bizottsági üléseken már tárgyalt és elfogadott 
módosításokkal hatalmazza fel a szerzıdés jelen szövegezés szerinti aláírására. A rezsi és 
takarítás költség tekintetében ismertette a testület álláspontját. A mai testületi ülésen a 
Képviselı-testület úgy döntött, hogy a négyzetméter és rendelési idı arányában felosztott 
rezsi térítést kéri a szolgáltatóktól, a takarítás tekintetében egységes takarítási költséget kér 
10.000.-Ft – 10.00.-Ft havi összegben.  
Az elmondottak alapján  
Dr. Schidt György háziorvos esetében: 19.441.-Ft rezsi költség + 10.000.-Ft takarítási 
hozzájárulás. 
Dr. Somogyi Rozália fogorvos esetében:  21.631.-Ft rezsi költség + 10.000.-Ft takarítási 
hozzájárulás. 
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A doktornı rezsi térítési díj fizetését az elızı ülésen a képviselı-testület felfüggesztette a 
következı tárgyalásig. Az idén befizetett térítési díj a június 01-tıl meghatározott térítési 
kötelezettségbe kerül beszámításra. 
Kérdezte az egészségügyi szolgáltatók véleményét. 
 
 
Dr. Schidt György 
Elmondta, hogy a képviselı-testület döntését elfogadja. 
 
Dr. Somogyi Rozália 
Elmondta, hogy a képviselı-testület döntését elfogadja. 
 
Dr. Schidt György 
Elmondta, hogy örül a pályázat sikerességének, jelentıs elıre lépést jelent. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén, az egészségügyi szerzıdésekkel kapcsolatos határozati 
javaslatot tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta  
az egészségügyi szerzıdések elfogadására  irányuló javaslatot és az alábbi  
határozatot hozta. 

 
 1./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi 
  és a fogorvosi feladatellátásra a módosításokkal elıkészített szerzıdéseket 
  az önkormányzat nevében aláírja. 
 
 2./ A Képviselı-testület az egészségügyi szolgáltatók részére a megbízási szer- 
  zıdés 5. sz. mellékletében meghatározott rezsi költségtérítést és takarítási  
  hozzájárulás költségét 2008. június 01-tıl 30.000.-Ft összegben határozza  
  meg. 
 
 3./ Amennyiben az 1./ pontban meghatározott szerzıdést a polgármester az  
  egészségügyi szolgáltatókkal további egyeztetési igény miatt nem tudja alá- 
  írni, úgy 2008. június 01-tıl a szolgáltatók kötelesek a hatályos szerzıdésben 
  foglaltak alapján a bruttó 30.000.-Ft összeget megfizetni. 
 

4./ A Képviselı-testület a SOM-KE Dental KFt által befizetett rezsi költség  
 elılegét a 2./ pontban meghatározott fizetési kötelezettségbe beszámítani 
 rendeli.  

 
Határidı:  2008. június 30. 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
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9. napirend 
Javaslat az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter felülvizsgálatára 

 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérte a bizottság álláspontját. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. A bizottság kérdései arra 
irányultak, hogy a következı évben milyen költség merül fel a rögzítésekkel kapcsolatban. 
Felvetıdött a kérdés, hogy a 2003 óta elmaradt munka a frissítés után hogyan fog folytatódni? 
Vélekedett a bizottság, hogy a továbbiakban ezt a munkát az ügyintézı is el fogja tudni látni. 
Javasolta, hogy mielıtt a megállapodásra sor kerülne, a forgalomképes ingatlanokat hirdessék 
meg érékesítésre, ezáltal csökken a tételszám, amit rögzíteni kell az ingatlankataszter 
nyilvántartásban.  
 
Tóth József 
Véleményezte, hogy ilyen rövid idı alatt az ingatlanokat nem lehet eladni, ennek felmérése 
komolyabb munkát jelentene. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a további hozzászólásokat, véleményeket. Hozzászólás nem lévén a határozati 
javaslatot szavazásra tette fel, aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálatára tett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta. 
 
1. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

„Elsı lépés” 2007 Kft-vel szerzıdést kössön a a község 
kataszteri adatbázisának felmérése, felfektetése, a pénzügyi 
analitikai egyezıség felállítása érdekében.   

 
2. A képviselı-testület az 1. pontban meghatározott feladat 

szolgáltatásvásárlással történı ellátásának díjazására az 
önkormányzati igazgatási tevékenység megnevezéső, 751 15 3 
számú szakfeladaton 320 ezer Ft kiadási elıirányzatot biztosít az 
általános tartalék terhére  

 
3. 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. 
Határidı:  2008. június 30. 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
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10. napirend 
 

       Egyebek 
 
1./ Gólyafészek Óvoda maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezése 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte az elıterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
A határozati javaslatot szavazásra tette fel, kérte, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Gólyafészek 
Óvoda maximális gyermeklétszám túllépésének  engedélyezésére elıterjesztett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a  
Gólyafészek Óvoda fenntartója felhatalmazza a polgármestert, hogy 
nyújtson be kérelmet az Oktatási Hivatalhoz, hogy a 2008/2009-es 
tanévben engedélyezze a Gólyafészek Óvodában (Gomba, Bajcsy-
Zs. u. 6. szám) a maximális létszám 20 %-kal történı túllépését. 

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

 
 
2./ Nyári napközis jellegő táboroztatás anyagi támogatása 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója nyári napközis 
jellegő táboroztatáshoz 15.000.-Ft összegő támogatást kér eszközbeszerzésre. / A kérelem 
felolvasásra került / 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatta a kérelmet. 
 
Lehota Vilmos 
Az általános tartalék terhére 15.000.-Ft-ot javasolt. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.  
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2008. /V.29./ 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 kérelmét és az 
  alábbi határozatot hozta: 
 

1./ A Képviselı-testület a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
részére 15.000.-Ft összeget biztosít a nyári gyermektábor szervezéséhez. az 
általános tartalék terhére, eszközbeszerzésre.    

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

 
Lehota Vilmos 
A képviselık megkapták az elıterjesztést, mely szerint a térítési díjakról szóló rendelet 
egyetlen bekezdéssel egészülne ki, melyben  a nyári gyermekétkeztetés térítési díja kerülne 
megállapításra. A rendelet tervezettel kapcsolatban kérdezte a hozzászólásokat. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a testület felé. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a Szociális Bizottság is elfogadásra javasolta a rendelet tervezetet. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén elfogadásra javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Kérte, hogy aki az elıterjesztéssel egyetért és a rendelet módosítását elfogadja 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:  
 

Gomba Község Önkormányzatának 
20/2008. (V.30.) sz. rendelete 

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

 
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 

 
 
3./ Polgármester szabadságának jóváhagyása 
 
Lehota Vilmos 
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Mivel a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselı-testület gyakorolja, 
ezért kérte a Képviselı-testületet, hogy június 10 -17  között 6 nap szabadságot 
engedélyezzen számára.  
Aki a határozati javaslattal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete megtárgyalta 
  a polgármester júniusi szabadságigényét és az alábbi döntést hozta: 
 
  A képviselı-testület a polgármester június havi szabadságát 2008. június 10. 
  napjától 2008. június 17. napjáig ( hat munkanap ) engedélyezi. 
 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 
4./ Javaslat a Bercsényi utcai telekalakításra 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a képviselık az elmúlt ülésen megkapták a Bercsényi utca végén kialakítható 
telkek elvi vázrajzát. Összesen 10 építési telek alakítható ki. A telekalakítás több menetben 
végrehajtható, egyrészt egy régi határozatot kell módosítani, amikor 2500 m2-t vásárolt az 
önkormányzat Tóth József és neje tulajdonából, az 568. hrsz-ú ingatlanból. 500.000.-Ft-os 
vételárért az önkormányzat hozzájutna ehhez a területhez. Felhatalmazást kért a telekalakítás 
lebonyolításához. 
 
Szegedi Csaba 
Javasolta, hogy magasabb áron kerüljön megvételre a telek. 
 
Tóth József 
Vállalta a mővelési ágból való kivonást, az önkormányzat viszont kiméretné a területet és a 
telekrendezési tervben átvezetné. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
  a Bercsényi utcában tervezett telekalakítást és az alábbi döntést hozta: 
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 1./ A Képviselı-testülete támogatta a Bercsényi utcában tervezett 
  telekalakítást, valamint a telekalakításhoz szükséges belterületbe 
  vonást. 
 
 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 658. hrsz.-ú  
  ingatlanból a vázrajzon szereplı telekalakításhoz szükséges terület meg- 
  vásárlásáról szóló szerzıdést aláírja. 
 
 3./ A Képviselı-testület a vételárat 500.000.-Ft összegben határozza meg az 
  általános tartalék terhére. 
    
 4./  A Képviselı-testület megbízza a polgármester, hogy a telekalakításhoz  
  szükséges megosztást és belterületbe vonást bonyolítsa le és a megosztási 
  vázrajzot készíttesse el. 
 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 
5./ Javaslat a Liliom utcai telekrendezésre 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a Liliom utcában a 473/2. hrsz.-ú, 2026 m2 telek az önkormányzat tulajdona, 
ami nem közelíthetı meg egyetlen közterületrıl sem. Ez bevonásra kerülne egy 
telekalakításba és kialakulna 13 belsı telek egy zsákutcában. Számítások szerint a kialakuló 
13 telekbıl 2 telek jutna az önkormányzatnak és maradna mellette néhány négyzetméter, amit 
javasol beépíteni a telekmegosztásnál valamelyik nagyobb tulajdonba. 
 
Lehoczki Zoltán  
Kérdezte, hogy ha a két telket megkapja az önkormányzat, mikor értékesítheti? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy alig van vegyes tulajdonú telek, majdnem minden kialakuló teleknek egyetlen 
tulajdonosa lenne. Ezeket az ingatlanokat a kialakítás után, amikor már a Földhivatal a 
tulajdonos nevére írta, el lehet adni, azzal a kötelezettséggel, hogy közmőfejlesztés azokra az 
ingatlanokra nincs befizetve. 
 
Lehoczki Zoltán 
A Bercsényi utcai telekalakítással összefüggve javasolta, hogy a 10-15 telek ne egyszerre 
kerüljön piacra. 
 
Szegedi Csaba 
Javasolta, hogy amikor értékesíthetı állapotban van, akkor meg kell hirdetni az összes telket. 
 
Lehota Vilmos 
A határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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79/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 

a Liliom utcai telek rendezésérıl szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
1./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Liliom utcai 

telekalakítás során az összehívott tulajdonosi egyeztetésen képviselje az 
önkormányzatot a 473/2. hrsz.-ú ingatlan tekintetében.   

 
 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a zsákutcaként kiala- 
  kuló közterület létrehozásához ajándékozás címén a szükséges négyzetméter 
  erejéig hozzájáruljon, mellyel 2 db önkormányzati telek kialakulása várható. 
 
 3./  A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megosztás építés- 
  hatósági eljárást kezdeményezze. 
 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 
6./ Javaslat a kátyúzási eszköz és anyag vásárlására 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy több mint egy hónapja végeztek kátyúzási tevékenységet a település 
központjában. Szeretné ezt továbbra is a közhasznú tevékenységbe beépíteni, de ehhez 
eszközre van szükség, mely 300.000.-Ft alatti áron vásárolható meg. Van még anyag hozzá, 
de amennyiben kezdetét veszi ez a tevékenység, akkor 200.000.-Ft értékben kell vásárolni 
anyagot. 
Kérte a képviselıket, hogy eszközvásárlásra 300.000.-Ft-ot, anyagvásárlásra pedig 200.000.-
Ft bruttó keretet biztosítsanak az általános tartalék terhére. Aki ezzel egyetértett 
kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 

a kátyúzási eszköz és anyag vásárlásáról szóló tájékoztatót és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 1./ A Képviselı-testület kátyúzási munkálatok eszközvásárlására 300.000.-Ft 
  összeget, anyagvásárlásra 200.000.-Ft. keretet biztosít az általános tartalék 
  terhére.    

 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
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7./ Javaslat hulladékkezelési megbízásra 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a települések többsége elkötelezett az év végéig, de egyénileg is igénybe 
lehet venni a szolgáltatást. Ha Gomba község július 1-tıl igénybe szeretné venni ezt a 
szolgáltatást, akkor ezeket a feladatokat át tudja vállalni az Avermann Hungária Kft. Bruttó 
költség: 1.222.-Ft a 120 literes hulladékgyőjtı, 1.100.-Ft a kisebb hulladékgyőjtı havi ürítése, 
ezt a díjat negyedévente utólag a szolgáltató szedné be és a további szolgáltatásokat is 
nyújtaná az évi egyszeri lomtalanítással együtt. 
Az Avermann Hungária Kft. nem zárkózik el attól, hogy a jelenlegi szolgáltató is részt vegyen 
a szállításban. 
Javasolta az ajánlat elfogadását azzal, hogy a következı ülésig legyen elıkészítve a szerzıdés. 
Aki a határozati javaslattal egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 

a hulladékkezelési megbízásról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 1./ A Képviselı-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a települési szilárd 
  hulladék győjtési, szállítási és ártalmatlanítási feladatokra vonatkozó szerzı- 

 dést az Avermann Hungária Kft.-vel elıkészítse 2008.07.01-tıl – 2008.12.31- 
 ig terjedı idıszakra. 
 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a ASA  
 Magyarország Kft.-vel a jelenleg hatályos szerzıdés felfüggesztésérıl 
 tárgyaljon. 
 
3./ A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a június havi testületi 
 ülésre az elıterjesztés készítse el.  

 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 
8./ Bérbeszámítási kérelem elbírálása 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette a képviselı-testülettel, hogy Lévay Tünde és Kristály Lehel kérelmet nyújtottak be 
arra vonatkozóan, hogy a bérlakás fürdıszobájának felújítási anyagköltsége kerüljön a 
fizetendı bérleti díjba beszámításra. / A kérelem felolvasásra került / A számlával igazolt 
összeg: 46.851.-Ft Havonta 16.400.-Ft bérleti díjat fizetnek. 
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Tóth József 
Megjegyezte, hogy alacsonynak tartja a lakbér összegét. 
 
Lehota Vilmos 
Kérte, hogy aki a bérleti díj beszámítási kérelmet támogatja kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 

 Lévay Tünde és Kristály Lehel Gomba, Kossuth tér 21/b. szám alatti  
lakosok kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 

 
1./ A Képviselı-testület Lévay Tünde és Kristály Lehel kérelmének helyt ad  

és a bérlakás fürdıszobájának felújításához számlával igazolt 46.851.-Ft 
anyagköltséget a bérlık által fizetendı bérleti díjba beszámítja. 

 
Határidı: értelemszerően 

  Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 
9./ Javaslat szociális társulási csatlakozásra 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a házi segítségnyújtási feladatot nehezen tudja az önkormányzat önállóan 
ellátni, a további megoldás az lenne, ha az önkormányzat Intézményfenntartó Társuláshoz 
tudna csatlakozni. Javasolta, hogy a szakfeladati szinten ellátott házi segítségnyújtás feladat 
2009. január 1-tıl intézményi társulásban, a monori körzethez való csatlakozással kerüljön 
megoldásra. Aki ezzel egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

83/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
az Önkormányzat szociális alapfeladat ellátásának helyzetérıl szóló 
tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 
 

1./ A Képviselı-testület 2009. január 1-tıl a Monor és Környéke Szociális 
Intézményi Társuláshoz kíván csatlakozni a házi segítségnyújtás, illetve a 
szociális étkeztetés feladat-ellátás tekintetében. 

 
 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monor 

és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felé jelezze a 
csatlakozási szándékot. 
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Határidı: értelemszerően és a 2./ pont tekintetében 2008. június 30.  

  Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 
10./ Javaslat közalkalmazotti kinevezésre 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy Molnár Sándorné konyhai dolgozó 2008. május 12. napjával nyugdíjas lett. 
2008. június 1-ei hatállyal részmunkaidıs nyugdíjas munkavállalóként lenne foglalkoztatva. 
A közalkalmazotti kinevezésre határozati javaslatát tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett 
kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

84/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 

 a fızıkonyhai közalkalmazotti kinevezésre érkezett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 1./ A Képviselı-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
  XXXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2008. június 1-ei hatállyal 
  részmunkaidıs nyugdíjas munkavállalóként közalkalmazotti jogviszonyba, 
  határozott idıre, 2008. december 31-ig a polgármesteri hivatal fızıkonyháján 
  lévı munkahelyre konyhalány munkakörbe kinevezi Molnár Sándorné Gomba, 
  Kossuth tér 11. szám alatti lakost. Molnár Sándorné kinevezésével egyidıben  
  illetményét a B besorolási osztály 14. fizetési fokozat alapján az alábbiak 
  szerint állapítja meg:  
     Garantált illetménye:  51.975.-Ft 
     Munkáltatói döntésen 
     alapuló illetményrész:   3.500.-Ft 
     Mindösszesen:  55.500.-Ft 
 

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

 
11./ Hulladékkezelési díj elengedési kérelem elbírálása 
 
Lehota Vilmos 
Felolvasta a képviselı-testületnek a Római Katolikus Egyházközség hulladékkezelési díj 
elengedésére irányuló kérelmét. Aki a hulladékkezelési díj elengedésével egyetértet, 
kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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85/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Római Katolikus Egyház kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
 

1./  A Képviselı-testület a Római Katolikus Egyház kérelmében foglaltakkal 
egyetért és az Egyház számára hulladékkezelési díjfizetési kötelezettséget  
nem ír elı.  
 
Határidı: 2008. május 31. 

  Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 
12./ Javaslat közmeghallgatás megtartására 
 
Lehota Vilmos 
Javasolta a közmeghallgatást 2008. június 19.-én, csütörtökön, 18 órai kezdettel megtartani. 
Napirendi pontokként az alábbiakat javasolta: 

- Tájékoztató a 4-es fıút Monor-Pilis elkerülı szakaszának kiépítésével kapcsolatban 
- Tájékoztató a kommunális szilárd hulladékkezelés 2008. év II. félévében várható 

változásairól, 
- Tájékoztató Gomba község településszerkezeti tervének és helyi építési 

szabályzatának módosításáról 
 
Aki a közmeghallgatás idıpontjával és napirendi pontjaival egyetértett, kézfelemeléssel 
jelezte.    
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

86/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
  a polgármester közmeghallgatás  megtartására irányuló javaslatát és 

az alábbi döntést hozta: 
 
 1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. június 19.-én 
  18 órai kezdettel közmeghallgatást tart. 

 2./  A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt nevezettek 
  képviselıi tájékoztatást hallgathatnak meg és tehetnek közérdekő kérdést és 
  javaslatot 

- a 4-es fıút Monor-Pilis elkerülı szakaszának építésével kapcsolatban, 
- a kommunális szilárd hulladékkezelés 2008. év II. félévében várható vál- 

tozásairól és 
- Gomba község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 
      módosításáról.  
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 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyérıl  
  és idejérıl a tárgyban érdekelteket és a lakosságot tájékoztassa. 
  

Határidı: 2008. június 19. 
  a 3./ pont tekintetében 2008. június 06. 

  Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 
13./ Javaslat ingatlankezelési lemondás elfogadására 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette a képviselı-testülettel, hogy Kertész Jánosné a gombai 3316., 3317., 3318. és 3319. 
hrsz.-ú zártkerti ingatlanok kezelésérıl lemondott a gombai Önkormányzat javára. / Kertész 
Jánosné által írt levél felolvasásra került. / 
Az ingatlankezelési lemondás elfogadására irányuló határozati javaslatot tette fel szavazásra, 
aki azzal egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

87/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
megtárgyalta az ingatlankezelési lemondás elfogadására irányuló  
javaslatot és az alábbi határozatot hozta. 
 

1. / A Képviselı-testület Kertész Jánosné úri-i   lakos 50 éves tartós 
földhasználatában lévı gombai 3316., 3317., 3318. és 3319 hrsz-ú, 
összességében 1934 m2 alapterülető zártkerti ingatlanok ingatlan  
kezelésérıl történı lemondását elfogadja. 
 

2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedést a Monori Körzeti Földhivatalnál tegye meg annak érdekében, 
hogy az ingatlanok Gomba Község Önkormányzat javára bejegyzésre  
kerüljenek. 
 
Határidı: értelemszerően 

  Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 
14./ Út kialakítási kérelem elbírálása 
 
Lehota Vilmos 
Felolvasta Somogyi Miklós gombai lakos levelét, melyben a képviselı-testülettıl a 
következıket kérte:   

- Amennyiben a 810. hrsz.-ú út az Önkormányzat tulajdona, kérte közölni annak pontos 
adatait és hozzájárulást az út kiszélesítéséhez. 
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- Amennyiben az út nem az Önkormányzat tulajdona, úgy kért tájékoztatást arra 
vonatkozóan, hogy az út kiszélesítését jogilag rendezett módon hogyan tudja 
megtenni. 

Javasolta, hogy járuljanak hozzá az út kiszélesítéséhez és ahhoz, hogy kérelmezı szilárd 
burkolattal elláthassa a 791/2 hrsz.-ig azt az utat, illetve a felkanyarodási lehetıséget is 
megoldja. Ehhez mindenképpen szükség van a kimérésre, ezt a költséget vállalja fel. 
Kérte, hogy aki a határozati javaslatot támogatja kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

88/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta  
Somogyi Miklós gombai lakos kérelmét és az alábbi határozatot hozta:  

 
 1./ A Képviselı-testület az út 791/2 hrsz.-ig történı szilárd burkolattal való  
  ellátásához  hozzájárul, azzal a kikötéssel, hogy kérelmezı a 810. hrsz.-ú  

út térképi nyomvonalát a természetben pontosan kiméreti és annak költségeit 
vállalja.    
 
Határidı: értelemszerően 

  Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 
15./ Ingatlanvásárlási kérelem elbírálása 
 
Lehota Vilmos 
Bogdán Zoltán mohácsi lakos Gomba, Tete-puszta 2783. hrsz.-ú zártkerti ingatlan vásárlására 
vonatkozó kérelme került felolvasásra. 
Kérte a képviselık hozzászólását.  
 
Tóth József 
Az ingatlant 50.000.-Ft eladási áron javasolta értékesítetni. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki az 50.000.-Ft eladási árral egyetért 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

89/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  

megtárgyalta Bogdán Zoltán mohácsi lakos ingatlanvásárlási 
kérelmét és az alábbi határozatot hozta. 
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1./ A Képviselı-testület a Gomba, Tete-puszta 2783. hrsz.-ú, 
 834 m2 alapterülető zártkerti ingatlant Bogdán Zoltán mohácsi  
 lakos részére 50.000.-Ft vételárért értékesíti. 
 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
 döntésérıl a kérelmezıt tájékoztassa, s az adás-vételi szerzıdést 
 a vételár elfogadása esetén megkösse. 
 
3./    Az adás-vételi szerzıdéssel és az esetlegesen felmerülı földmérési 
 tevékenységgel kapcsolatos költségek az 1. pontban meghatározott 
 vevıt terheli.  

 
Határidı: értelemszerően 

  Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 
16./ Javaslat elıirányzat módosítására 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy 2008. januártól – 2008. májusig összesen 219.823.-Ft összegrıl mondtak le a 
képviselık. Szegedi Csaba 2 hónapról, Lehoczki Zoltán 5 hónapról. Kérdezte, hogy van-e 
elıirányzat módosítási javaslatuk? 
 
Szegedi Csaba 
Javasolta az összeget a Gombai Dalárda Egyesület részére átutalni. 
 
Lehoczki Zoltán 
Elmondta, hogy elıirányzat módosításra jelenleg nincs javaslata. 
 
Lehota Vilmos 
A határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett 
kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

90/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
  az elıirányzat módosítási javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

1./ A képviselı-testület a személyi juttatás elıirányzatot 99 ezer forinttal 
csökkenti, s azt az általános tartalékba helyezi.  
 

2./ A képviselı-testület az általános tartalék terhére a Gombai Dalárda Egyesületet 
99 ezer forinttal támogatja.  
 
Határidı: értelemszerően  

  Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
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Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselıket, hogy az egyebek napirendi pontban van-e felvetés, kérdés. 
 
Erdélyi Zsolt 
Az alábbiakat vetette fel:  

- A Kis-Szurdiknál a járda részt nagyon benıtte a gaz. 
- A Jókai utcában az ingatlanuk elıtti árokban beton darabok vannak, nem mőködik ott 

az árokrész, ha a betondarabok elkerülnek onnan szívesen vállalja az árokrész 
kialakítását. 

- A turista útvonalat jelzı táblák amortizálódnak. 
- A buszmegállók és a Rákóczi emlékmő rendbehozatala esedékes lenne. 
- Rendıri jelenlét nincs a faluban. 

 
Tóth József 
Véleményezte, hogy a hivatalos forma a rendıri beszámoló elfogadása, vagy el nem fogadása. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a beszámoló tárgyalásakor a rendıri jelenlétre vonatkozó kérdés felvetésre 
került. Véleményezte, hogy sem a beszámoló nem elfogadásával sem a rendırséggel 
folytatandó tárgyalás során nem lehet elérni eredményt. A körzeti megbízottnak kellene a 
feladatokat ellátni. 
 
Tóth József 
Elmondta, hogy a közbiztonság alkotmányos jog, ha a képviselı-testület nem fogadja el a 
beszámolót, akkor az kivizsgálásra kerül.  
 
Lehota Vilmos 
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek türelmét és az ülést 20.30  h-kor bezárta. 
 
 
 
 
 
    Kósa Erzsébet Anikó   Lehota Vilmos 
                 jegyzı      polgármester 
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