
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. június 26.-án 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, Szegedi Csaba képviselı elızetes 
bejelentéssel maradt távol. Megállapította, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes. 
Javasolta a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását. Ismertette, hogy a 
hulladékgazdálkodási változások miatt rendelet módosításra van szükség. Javasolta, hogy a 
rendelet módosítás az „ egyebek „ napirendek között kerüljön  tárgyalásra. 
Kérte, hogy aki ezen módosítással a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
 
Megállapította, hogy Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen 
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:  
 
 
NAPIRENDEK: 
 

Javaslat a kegyeleti közszolgáltatásra beérkezett pályázatok elbírálására 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı -- 

1.) 

Véleményezı: -- 
 

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

2.) 

Elıterjesztık: polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei 
 

Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési 
elıirányzatainak módosítására és a 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelet 
módosítására 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

3.) 

Véleményezı: valamennyi bizottság 
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Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

4.) 

Véleményezı: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2007/2008-as nevelési év feladatainak 
végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Intézményvezetı 
Elıkészítı -- 

5.) 

Véleményezı: valamennyi bizottság 
 

Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda 2008/2009-es nevelési éve elıkészítésérıl 
Elıterjesztı: Intézményvezetı 
Elıkészítı -- 

6.) 

Véleményezı: valamennyi bizottság 
 

Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat beszámolója 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat Elnöke 

7.) 

Véleményezı: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 

Tájékoztató az augusztus 20-i ünnepség és a szüreti felvonulás elıkészítésérıl 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Mővelıdésszervezı 

8.) 

Véleményezı: Pénzügyi Bizottság 
 

9.) Egyebek 
 

 

1. napirend 
 
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatásra beérkezett pályázatok elbírálására 

 
Lehota Vilmos 
Tájékoztatta a képviselıket, hogy a jelezett idıpontig kettı pályázat érkezett be. 
- Paitz Miklós Kóka, Margit-Hegy u. 2-4. szám alatti lakos személyesen jutatta el a 

pályázatát a Képviselı-testület részére. A nagy mérető boríték felbontatlan, a pályázati 
felhívásban megjelölt „Kegyeleti közszolgáltatás” pályázati azonosító helyett 
„PÁLYÁZAT” megjelölést tartalmaz. 

- Mészáros Terézia Úri, Anker köz 4. szám alatti lakos pályázatát hozzátartozó útján juttatta 
el a hivatalba. A közepes mérető boríték szintén felbontatlan, melyen a meghatározott 
pályázati azonosító szerepel.  

A két boríték felbontására, majd a pályázatok felolvasására került sor. 
Kérdezte a képviselık hozzászólását, véleményét a felolvasottakkal kapcsolatban. 
 
Tóth Sándor 
Megjegyezte, hogy Paitz Miklós pályázata felel meg a törvényességnek.  A lakosság azonban 
Mészáros Terézia vállalkozóval meg van elégedve. 
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Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy egyetért Tóth Sándor képviselıtársa által elmondottakkal. 
 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Felhívta a képviselı-testület figyelmét, hogy a kiírt pályázat az a temetı üzemeltetése, ha a 
képviselı-testület Paitz Miklós pályázatát fogadja el, azzal nem zárja ki Mészáros Terézia 
vállalkozót a temetkezési szolgáltatásból. A képviselı-testületnek arra is van lehetısége, hogy 
eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot és új pályázati felhívást tegyen közzé. 
 
Tóth József 
Elmondta, hogy a rendeletben szerepel a temetıi létesítmény biztosításáért a temetkezési 
szolgáltatók által fizetendı díj szertartásonként 30.000.-Ft. + ÁFA., melyet a külsı 
vállalkozónak kell fizetnie, de így hátrányban lenne, nem lenne olyan versenyképes, mint aki 
megnyeri a pályázatot.  
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy amennyiben a Képviselı-testület, úgy ítéli meg, hogy a külsı vállalkozóval 
nem akarja megfizettetni a 30.000.-Ft-ot úgy lehetıség van a rendelet módosítására, hatályon 
kívül helyezhetı a rendeletnek ez a pontja. 
 
Tasi Péter 
Kérdezte, hogy formailag megfelel-e valamelyik pályázat maradéktalanul a felhívásnak? 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
A kérdésre válaszként elmondta, hogy egyik pályázat sem felel meg a felhívásban kiírtaknak. 
 
Tóth József 
Megjegyezte, hogy a képviselı-testület által megfogalmazott feltételek mellett kellett a 
pályázatban részt venni. 
 
Fodor Béla 
Megjegyezte, hogy ismerve a gombai lakosok viszonyát a jelenlegi temetkezési vállalkozóval, 
továbbra is ıt választanák. Véleményezte, hogy ha fizetnie kellene azért, hogy İ is 
temethessen Gombán, az ráterhelıdne a gombai lakosokra. 
 
Tóth József 
Javasolta, hogy újból kerüljön kiírásra a pályázat. Szeretné tudni, hogy mennyire emelkednek 
az árak, mennyire  kiszolgáltatott a lakosság azzal szemben aki elnyeri a pályázatot. 
 
Tasi Péter 
Megjegyezte, hogy a temetı üzemeltetést ellátónak vannak költségei, amiket magára vállal.  
 
Zimonyi Károly 
Elmondta, hogy egyetért Tóth József képviselı véleményével, miszerint új pályázat kerüljön 
kiírásra. 
 
Tasi Péter 
Szintén új pályázat kiírását javasolta. Véleményezte, hogy tisztázni kell, hogy az 
önkormányzat milyen szolgáltatást vár el. 
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Lehota Vilmos 
Az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat „C” variációját ajánlotta támogatásra, aki 
ezzel egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
     91/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 

    H a t á r o z a t 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete értékelte a 
köztemetı kegyeleti közszolgáltatás keretében történı üzemeltetésre 
beérkezett pályázatokat és az alábbi határozatot hozta. 

 
A Képviselı-testület a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja, és utasítja a polgármestert, hogy a soron következı 
képviselı-testületi ülésre készítsen elı újabb pályázati felhívást a 
köztemetı üzemeltetésének kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés 
keretében történı ellátása érdekében.  

 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
Határidı:  2008. szeptember 10. 

 
 

2. 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 Nyáregyházán folytattak tárgyalást az építéshatósági együttmőködés alapjául 
szolgáló hatósági társulási megállapodás módosításáról és pontosításáról. A körjegyzıségi 
idıszakban a köztisztviselı alkalmazásának fedezetét 70 %-ban vállalta a körjegyzıség, 30 
%-ban Vasad Önkormányzata. A körjegyzıségen belüli finanszírozás és a települési 
lélekszámok alapján Vasad, Bénye és Gomba tekintetében a Vasad 30%, Bénye 20%, Gomba 
50%-os finanszírozásában egyeztek meg. A képviselık megkapták a hatósági igazgatási 
társulási megállapodás módosítását, kérte a képviselı-testülettıl a módosítás elfogadását és  
felhatalmazását a megállapodás módosításának aláírására. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy a hatósági igazgatási társulásnak felsıbb hatóságok által történt ellenırzése 
zajlott a héten. Amennyiben a tárgyi és személyi feltételek nem megfelelıek, úgy az 
építéshatósági ügyintézés áttehetı Monorra. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselık hozzászólását, hozzászólás nem lévén a tájékoztatóban szereplı 
határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

     92/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
  építéshatósági társulás megállapodásának módosítását az alábbi döntést 
  hozta: 
 
  A képviselı-testület a társulási megállapodás módosításával egyetért és 
  felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 

 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
Határidı:  értelemszerően 

 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy a Bénye, Fı u. 1. szám alatt létrehozott építési terület villamosenergia-
ellátása ügyében összehívott helyszíni szemlén vett részt. A Bartók Béla utcát keresztezı 20 
kV-os vezetékrıl terveztek leágazást és egyesített vezetékhálózattal kívánják az utca végéig 
eljuttatni a 20, valamint a 0,4 kV-os vezetéket is. Nyilatkozatban egyetértettek a tervekkel, 
valamint kérték az utcát ferdén (szabálytalanul, 15 %-ban) keresztezı 20 kV-os vezeték 
kiváltását és a közös oszlopsort a Demtsa Pál utca sarkától indítani. A kérést elfogadta a 
szolgáltató. 
 
Tóth József 
Elmondta, hogy nem tartja helyesnek, hogy a bényei területen lévı építkezésekbe  
beleavatkozzon Gomba. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a Duna-Tisza-közi Nagytérség Hulladék Gazdálkodási Rendszer 
Konzorciumi Tanácsának ülésén vett részt Cegléden, ahol a mőszaki átadás-átvétel és a 
rekultiváció aktuális kérdéseirıl kapott tájékoztatást. A minisztérium kérésére három 
egyenértékő rendszerüzemeltetési javaslatot dolgozott ki a gesztor, amelyben nem sikerül 
döntést hozni. Az elsı változat szerint közbeszerzésen választaná ki a konzorcium az 
üzemeltetıt, a második változat szerint közös tulajdonú céget ( Zrt., nonprofit Kft ) alapítana a 
49 önkormányzat, harmadikként egy meglévı önkormányzati cég tulajdonszerkezetének 
átalakítása szerepelt az elıterjesztésben. A többség a második változatot támogatja, végleges 
döntés az augusztus 5-i konzorciumi tanácsülésen várható.  
 
Elmondta továbbá, hogy tudomására jutott, hogy a Takarékszövetkezet melletti ingatlan 
eladás elıtt áll. Értékbecslést végeztek, hogy a Képviselı-testület döntése alapján alapja 
legyen az ajánlattételnek. Az értékbecslés még nem érkezett meg, valószínő, hogy a 
szeptemberi ülésen tudnak tárgyalni ez ügyben. 
 
Kérte a képviselıket, hogy aki a polgármesteri tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a polgármesteri tájékoztatót elfogadta. 
 
 

3. napirend 
 
Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési elıirányzatainak 

módosítására és a 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítására 
 

 

Lehota Vilmos. 
Elmondta, hogy Gomba Község Önkormányzata Alapító Okiratában nem szerepel az „ 
Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása „ ezt a szakfeladatot 
szerepeltetni kell. Kérdezte az elıterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. 
 
Lehoczki Zoltán 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatta az elıterjesztésben szereplı módosítást. 
 
Lehotva Vilmos 
További hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a képviselıket. Aki az elıterjesztés szerinti 
módosítást támogatta, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     93/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta  
  Gomba Község Önkormányzat Alapító okiratának módosítására vonat- 
  kozó elıterjesztést és azt elfogadta. 

 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
Határidı:  értelemszerően 

 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy Gomba Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési elıirányzatainak 
módosítására vonatkozó elıterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, a bizottságok 
véleményét kérte. 
 
Lehoczki Zoltán 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság is elfogadásra javasolta. 
 
Erdélyi Zsolt 
Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén elfogadásra javasolta. 
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Lehota Vilmos 
Az elıterjesztésben határozati javaslat szerepel. Kérte a bizottsági véleményeken kívüli 
hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot 
tette fel szavazásra, aki elfogadta kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     94/2008. /VI.26./ 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 
 Munkahelyi vendéglátás       
      Beruházás  -200 
    
 Önkormányzati igazgatási tevékenység   
      általános tartalék  -2 125 
      Céltartalék  -2 578 
      személyi juttatások  -75 
      Munkaadókat terhelı járulék  -24 
      Beruházás  +3 658 
      Dologi kiadás  +880 
      államháztartáson kívüli mőködési célú pénzeszköz átadás  +159 
       támogatás értékő mőködési kiadás  +15 
    
 Város és községgazdálkodás   
      Beruházás  +200 
    
  Országgyőlési képviselık választása   
      egyéb sajátos mőködési bevétel +631  
      személyi juttatások  +431 
      Munkaadókat terhelı járulékok  +115 
      dologi kiadások  + 85 
    
 Védınıi szolgálat   
      dologi kiadás  + 90 
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2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl 
szóló többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításának elıkészítésére. 
 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
Határidı:  azonnali 

 

Lehota Vilmos 
Kérdezte a rendelet tervezettel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat. Hozzászólás nem 
lévén rendeletalkotásra kérte a Képviselı-testületet, aki a beterjesztett rendelet tervezet 
alapján a rendelet megalkotását támogatta, kézfelemeléssel jelezte.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
21/2008. (VI.27.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 5/2008. (II.15.) sz. és a 12/2008. 
(IV.30.) sz. rendelettel módosított 3/2008. (II.01.) sz. képviselı-testületi rendelet 

módosításáról 
 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 
 

4. napirend 
 

Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára 
 

Lehota Vilmos 
Az elıterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérdezte a 
bizottságok álláspontjait. 
 
Lehoczki Zoltán 
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság egyetért a javaslatban foglaltakkal, mely szerint a 
rendelkezésre álló adatok nem fednek le olyan idıszakot, melyet érdemes lenne vizsgálni. A 
Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolta. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta az étkezési térítési díjak 
felülvizsgálatára vonatkozó elıterjesztést.  
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselık hozzászólását az elıterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén 
szavazásra kérte a képviselıket. Aki az elıterjesztésben szereplı határozati javaslattal 
egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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     95/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta. 

 
1. A Képviselı-testület a polgármesteri hivatal fızıkonyháján 

alkalmazott étkezési térítési díjak összegének változatlanul 
hagyása mellett utasítja a polgármestert, hogy a fızıkonyha 
egy teljes mőködési évének lezárása után, legkésıbb a 2008. 
október soron következı ülésre,  készítsen elıterjesztést a 
konyha gazdaságos mőködésének vizsgálatára, mely térjen ki 
a tárgyalást követı idıszakra alkalmazásra javasolt térítési 
díjak összegére is.   

 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
Határidı:  2008. október 22. 

 
 

5. napirend 
 

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2007/2008-as nevelési év feladatainak 
végrehajtásáról 

 
Lehota Vilmos 
Kérdezte Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezetıt, hogy az írásbeli beszámolóhoz van-e 
szóbeli kiegészítése? 
 
Dr. Zimonyi Károlyné 
Elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Lehota Vilmos 
A beszámolót valamennyi bizottság tárgyalta, kérdezte a bizottságok véleményét. 
 
Lehoczki Zoltán 
Elmondta, hogy  a Pénzügyi Bizottság a beszámoló elfogadását javasolta.   
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a beszámoló elfogadását javasolta. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság szintén a beszámoló elfogadását 
javasolta.  
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselık hozzászólását. Hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a képviselıket. 
Aki a Gólyafészek Óvoda 2007/2008-as nevelési év feladatainak végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     96/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda 2007/2008-as nevelési év 
feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót és azt elfogadta. 

 
      Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete köszö- 
      netét fejezi ki az óvoda vezetıjének és a nevelıtestületnek a 
      2007/2008-as évben végzett munkájáért. 
 

Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
Határidı:  értelemszerően 

 
 
 

6. napirend 
 

Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda 2008/2009-es nevelési éve elıkészítésérıl 
 

Lehota Vilmos 
Kérdezte Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezetıt, hogy az írásbeli tájékoztatóhoz van-e 
szóbeli kiegészítése? 
 
Dr. Zimonyi Károlyné 
Elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Lehota Vilmos 
A tájékoztatót valamennyi bizottság tárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeinek hozzászólását, 
véleményét. 
 
Lehoczki Zoltán 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolta. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság is elfogadásra javasolta a tájékoztatót.  
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság is a tájékoztató elfogadását javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselık hozzászólását. Hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a képviselıket. 
Aki a Gólyafészek Óvoda 2008/2009-es nevelési év elıkészítésérıl szóló tájékoztatót 
elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

     97/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda 2008/2009-es nevelési év  
elıkészítésérıl szóló tájékoztatóját és azt elfogadta. 

 
      A Képviselı-testület a tervek végrehajtásához sok sikert kíván. 

 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
Határidı:  értelemszerően 

 
 
 

7. napirend 
 

Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat beszámolója 
 
 

Lehota Vilmos 
Kérdezte Patócs Istvánt, a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat elnökét, hogy az írásbeli 
beszámolóhoz van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Patócs István 
Az írásbeli beszámolóhoz az alábbi kiegészítést tette: 
90.000 hektár érdekeltségő terület, amit a társulatnak mővelni kell, abból a pénzbıl amit a 
tagok befizetnek, illetve pályázat útján befolyt bevételbıl. A feladat a 250 km-es vízfolyás 
karbantartása. A társulathoz befolyt összeg 22.000.000.-Ft. A társulatnál Intézı Bizottság és 
Ellenırzı Bizottság mőködik. A küldött győlés dönti el, hogy évente milyen munkálatok 
végzésére kerül sor a 250 km-es vízfolyáson. A vízfolyások egy része a társulat kezelésében 
van, más része önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben. A gombai pataknál 2000-ben 
volt munka végezve. Egy folyóméter vízfolyás kitakarítása 2.000.-Ft. - 3.000.-Ft. körüli 
összeget jelent. 
A legfontosabb részeket próbálják megoldani és a legvészesebb helyeket kiemelni a 
vészhelyzet alól.  
Kérte, hogy a problémákkal keressék a társulatot. 
 
Lehota Vilmos 
Megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd kérte a képviselık hozzászólását. 
 
Tóth József 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és több kérdés, felvetés is 
felmerült a bizottság részérıl. 
- Gomba településen a patak kaszálást nem lehet észre venni. 
- Kérdezte, hogy a településrıl mekkora összeg folyik be a társuláshoz é mekkora  összeget 

fordítanak erre a részre? 
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- A föld tulajdonosai milyen mértékben fizetnek, hogyan értesülnek a tulajdonosok a 
fizetési kötelezettségrıl ? 

- Saját géppark van, vagy alvállalkozók végzik a munkát? 
 
Tóth Sándor 
Kérdezte, hogy milyen a fizetési morál a tulajdonosok részérıl, mennyire fizetnek az emberek 
és mi a teendı azokkal akik nem fizetnek? 
 
Patócs István 
Elmondta, hogy a munkák fedezetére két forrás van, ennek a nagyságrendjét a küldött győlés 
döntötte el. Van egy földhivatali nyilvántartás, abból a földtulajdonosokat, illetve ha be van 
jelölve a földhasználókat tudják meg. Az érdekeltségi díjat a föld használója köteles fizetni. 
600.000.-Ft. nagyságrend érintett Gomba önkormányzat, szövetkezet és magánterület 
részérıl, ami kivetésre kerül. A kivetés úgy történik, hogy a nyilvántartás szerint az érintettek 
kiértesítésre kerülnek. A fizetési hajlandóság az utóbbi években lényegesen javult, 80%-os 
rész befizetésére kerül. A nem fizetık esetében fizetési felszólítás, majd az önkormányzatok 
jegyzıinek értesítése, ha nem vezet eredményre, akkor az APEH-hez fordulnak.  
Az elsı kivetések március hónapban ajánlott levélben kerülnek postázásra. Munkaszervezet 
nincs a társulatnál, vállalkozók végzik a munkát. 
A kulcsgép megvan, a vállalkozók a legalkalmasabbak a munkák elvégzésére. 
Elmondta, hogy Gomba kevésbé vészhelyzetes, mint a többi terület. 15-20 év az átforgási idı, ami 
alatt visszaérnek arra a területre ahol kezdték a munkákat. 
 
Tóth József 
Kérdezte, hogy a karbantartási munkákról és a beruházásról minden esetben a küldött győlés dönt? 
 
Patócs István 
Elmondta, hogy a pályázati lehetıségek behatárolják, hogy mennyi kaszálás történik. A keretösszeg 
felhasználásáról az Intézı Bizottság dönt. 
 
Tasi Péter 
Megjegyezte, hogy a gombai patak belterületi szakaszán lezajlott mederkotrás nem szerepel a 
beszámolóban. A gombai patak belterületi szakaszán az elvégzett munkának fél évnél tovább látszata 
nem volt. Az önkormányzat megrendelı volt a munkával kapcsolatban. Kérdezte, hogy az 
Önkormányzat léphetett-e volna fel utólag a munka minıségével kapcsolatban, illetve élhet-e még 
esetleg ezzel a jogával, ha egyáltalán van ilyen joga? 
 
Patócs István 
Elmondta, hogy a növényzetet kiirtani nem lehet, ezért van a kaszálás. A nádat minden évben kaszálni 
kellene. Összesen 300 kilométert kellene kaszálni folyamatosan. A munkákat felül lehet vizsgálni, 
hogy jó volt, vagy sem. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a Tápió-
Hajta Vízgazdálkodási Társulat beszámolóval és a kérdésekre adott válaszokkal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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     98/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat tájékoztatóját, és azt  
elfogadta 

 
Felelıs:    Lehota Vilmos polgármester 
Határidı:  értelemszerően   

 

 
 

8. napirend 
 

Tájékoztató az augusztus 20-i ünnepség és a szüreti felvonulás elıkészítésérıl 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte Máté Józsefné mővelıdés-szervezıt, hogy az írásbeli beszámolóhoz van-e szóbeli 
kiegészítése? 
 
Máté Józsefné 
A kérdésre válaszként elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Lehota Vilmos 
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérte a Pénzügyi Bizottság álláspontját. 
 
Lehoczki Zoltán 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetıdött, hogy az Augusztus 20-i mősor mit 
tartalmaz? 
 
Máté Józsefné 
A kérdésre válaszként elmondta, hogy a mősor tartalma: zene, vers, szöveg. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén az elıterjesztésben 
szereplı határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki elfogadta kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     99/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a „Falunapok” rendezvénytervére vonatkozó tájékoztatót, és az alábbi 
határozatot hozta: 
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1.   A Képviselı-testület az Augusztus 20-i ünnepség és a szüreti 
felvonulás elıkészítésérıl szóló tájékoztatót elfogadta. Felhívta a 
polgármester figyelmét, hogy gondoskodjon a szüreti felvonulás 
részletes programtervének a szeptember havi ülésre történı 
elıterjesztésérıl. 

 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
Határidı:  értelemszerően   

 
 
 

9. napirend 
 

              Egyebek 
 
 

Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy közszolgáltatási ajánlatot tett Ledniczki Tibor a 2008. július 1. és 2008. 
december 31. közötti idıszak hulladékkezelési feladatainak elvégzésére. Az ajánlat alapján a 
hulladékkezelési díjak változatlanul hagyása mellett az ajánlat adója szedné a díjakat, 
győjtené és szállítaná a hulladékot, valamint az ASA Magyarország Kft. felé is rendezné a 
hulladék ártalmatlaníttatásának költségeit.  
A 2013-ig fennálló szerzıdés úgy kerülne módosításra, hogy a szerzıdı fél továbbra is 
Gomba Község Önkormányzata marad, a fizetı fél pedig az újonnan jelentkezı 
közszolgáltató lenne, amennyiben a képviselı-testület a határozati javaslatot elfogadja.  
Kérdezte a képviselıket a szerzıdés tervezetével kapcsolatban. 
 
Lehoczki Zoltán 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetıdött, hogy miként módosítja a hitel 
felvételi korlátot? A kérdésre válaszként elhangzott a bizottsági ülésen, hogy nem módosítja a 
hitel felvételi korlátot, mivel a hulladékszállítási díjbeszedés nem került betervezésre a 2008. 
évi költségvetésbe. 
 
Erdélyi Zsolt 
Felvetette, hogy a szelektív hulladékgyőjtés esetén csökkenni fog a hulladék mennyisége. 
Kérdezte, hogy akkor majd lehet módosítani a szerzıdésen? Milyen elıírás van arra, hogy pl. 
egy négytagú család mennyi hulladékot rakhat ki? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy amennyiben felül lehet vizsgálni valamilyen hatástanulmány alapján akkor 
arra sor fog kerülni. A szelektív hulladékgyőjtést csak a hulladékkezelési díjból lehet 
finanszírozni. A házaktól zsákosan győjthetı szelektív hulladékgyőjtést javasolta.  
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy a közszolgáltatási szerzıdés határozott idıtartamra szól, melynek tartama 
alatt közbeszerzési eljárást is le kell folytatni. 
A szerzıdés tervezetben foglaltakat részletesen ismertette. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a szerzıdés tervezettel kapcsolatos hozzászólásokat. 
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Szabó Gyula 
Kérdezte, hogy az éves lomtalanítás hogyan fog változni? 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Tekintettel arra, hogy a második féléves idıszak lomtalanítással már nem terhelt, így a 
szerzıdés tervezetben nem szerepel. A 2009. január 01-tıl aláírásra kerülı szerzıdésben fog 
szerepelni. 
 
Erdélyi Zsolt 
A szerzıdés tervezet 6.3.2.1. pontjában szerepel, hogy „ Súlyos sérelemnek tekinthetı: az 
összegyőjtött hulladékot a vállalt idıben, egymást követı két esetben Közszolgáltató saját 
hibájából nem szállítja el. „   Kérdezte, hogy ez egymást követı hétre vonatkozik, vagy csak 
két eset lehet egy évben? 
 
Lehota Vilmos 
A kérdésre válaszként elmondta, hogy a szerzıdés tervezet 6.3.2.1. pontja egymást követı két 
esetre vonatkozik. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot tette fel 
szavazásra, aki támogatta, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta  
a hulladékkezelés változtatási lehetıségét, valamint a közszolgáltatási 
szerzıdés tervezetét és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A képviselı-testület a közszolgáltatási szerzıdés megkötését 

támogatja  és felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
2. A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ASA 

Magyarország  Kft-vel fennálló szerzıdés módosítása ügyében 
járjon el, hogy a szerzıdésben az újonnan szerzıdı közszolgáltató 
fizetı félként feltüntetésre kerüljön. 

 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
Határidı:  értelemszerően   

 
Lehota Vilmos 
A rendelet tervezettel kapcsolatban kérte a képviselık véleményét, hozzászólását. 
Hozzászólás nem lévén rendelet módosításra kérte a képviselıket. Aki a rendelet tervezet 
szerinti módosítással egyetértett kézelemeléssel jelezte. 
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
22/2008. (VI.27.) sz. rendelete 

a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 19/2003. (XI.27.) sz. képviselı-testületi 
rendelet módosításáról 

 
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 

 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy az Egészségház akadálymentesítésre benyújtott és megnyert pályázat 
értelmében a pályázatban részletezett átalakítások mellett javasolja elvégezni az 
akadálymentesítéssel nem érintett terület szükségszerő átalakítását és felújítását.  
Az ajánlattételi felhívásnak része a kötbér, illetve egy ajánlattételi biztosíték meghatározása. 
Az ajánlattételi biztosíték 200.000.-Ft. A kötbér 50.000.-Ft/ nap van meghatározva az 
ajánlattételi felhívásban.  
Kérdezte a képviselıket, hogy van-e módosítási igény? 
 
Tasi Péter 
Megjegyezte, hogy az említett összegek általánosan használt mértékek. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy az ajánlattétel beadási határideje: 2008. július 08. Ezt követıen július 14-ig 
lenne egy hiánypótlási határidı és 14.-én eredményhirdetés. 
Az ajánlatok elbírálására a képviselı-testületnek ad-hoc bizottságot kell létrehoznia, a 
határozati javaslatban ez nem szerepel. Kérdezte az Ügyrendi Bizottság tagjait, hogy 
felvállalják-e az ad-hoc bizottság szerepét? 
 
Az Ügyrendi Bizottság elnöke: Erdélyi Zsolt és a bizottság tagjai: Szabó Gyula és Tóth József 
vállalták az ajánlatok elbírálását. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a további hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a módosított 
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     101/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megtárgyalta az Egészségház akadálymentes átalakítására 
megnyert pályázat segítségével történı kivitelezés 
lehetıségeit és az alábbi döntést hozta: 
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1. A képviselı-testület elfogadja a kivitelezési 
munkákra összeállított ajánlattételi felhívást a 
meghívásos pályázatban az alábbiak meghívásával: 

− T&T ThermoBau Kft (1043 Budapest, 
Dugonics u. 11.) 

− Budapesti Mérnök Együttmőködés Kft (1056 
Budapest, Váci u. 78-80.) 

− Tisztem Kft () 
2. Az ajánlatok elbírálására a képviselı-testület az 

Ügyrendi Bizottságot bízza meg 
3. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy 

az Ügyrendi Bizottság által kiválasztott 
ajánlattevıvel a kivitelezési szerzıdést aláírja. 

4. A képviselı-testület a kivitelezés fedezeteként a 
költségvetés céltartalékából 4.000.000,- Ft 
elıirányzatot az Egészségház átalakításhoz 
beruházásra átcsoportosít. 

 
   Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 

Határidı: értelemszerően 
 

 
1.) Javaslat zártkerti ingatlan megvásárlására beérkezett kérelem elbírálására 

 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy Istvándi József és neje a 2008. június 6-án kelt kérelmében vételi ajánlatott 
tett a 3556 hrsz.-ú, 1194 m2 területő, önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan 
megvásárlására. A benyújtott kérelemben foglaltak szerint Istvándi József és neje az 
önkormányzat tulajdonában lévı mőveletlen területet szeretné megvásárolni, mert az a szülık 
szılıingatlanával határos. Vételi ajánlatot 70-80.000.-Ft-os összegben tettek.  
Elmondta, hogy az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérdezte a bizottság 
álláspontját. 
 
Lehooczki Zoltán 
Ismertette a Pénzügyi Bizottság álláspontját, mely szerint az ingatlan értékesítésérıl késıbb 
döntene. A bizottság egységes állásfoglalás kialakítását javasolta. A szeptemberi ülésre 
koncepció beterjesztését kérik, hogy egységes képben lehessen látni az ingatlan értékesítést. A 
zártkerti ingatlant a jelenleg folyamatban lévı kataszteri besorolás, a tetei útkövezés, és a 4-es 
elkerülı út várható megépülése miatt nem javasolja értékesíteni a bizottság. Ezek mind olyan 
tényezık, melyek növelik az ingatlan értékét. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselık véleményét az elıterjesztéssel kapcsolatban 
Hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki a kérelem elbírálásának 2008. november 30-ig történı 
halasztását támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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     102/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testület megtárgyalta   

Istvándi József és neje gombai lakosok zártkerti ingatlan megvásárlására 
beérkezett kérelmét és az alábbi határozatot hozta. 

 
1. A Képviselı-testület Istvándi József és neje gombai lakosok 3556 hrsz.-ú, 

szılı mővelési ágú, 1194 m2 területő ingatlan vásárlására irányuló kérelmének 
tárgyalását 2008. november 30-ig elhalasztja. 

 
Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
Határidı: értelemszerően 

 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy önálló határozatban kell határozni arról, hogy a 2008. novemberi ülésre 
készüljön el egy egységes ingatlan vagyongazdálkodási koncepció. 
Javasolta, hogy kerüljön felvázolásra egy olyan ingatlanvagyon gazdálkodási koncepció, 
amely alapján dönthet a Képviselı-testület az egyedi ingatlanvásárlási kérelmek ügyében. 
Ennek kidolgozására felkérte a Pénzügyi Bizottságot. Aki ezzel a javaslattal egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte. 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

     103/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testület úgy határozott, 
  hogy a 2008. novemberi testületi ülésre kerüljön elkészítésre egy egységes 
  vagyongazdálkodási koncepció, amely alapján dönthet a Képviselı-testület  

az egyéni ingatlanvásárlási kérelmek ügyében.   
 
A vagyongazdálkodási koncepció elkészítésével a Pénzügyi Bizottságot 
bízta meg. 
 

  Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
Határidı: értelemszerően 

 
 

2.) Javaslat a Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltóparancsnokságának 
pénzbeni támogatására 

 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltóparancsnokságának 
parancsnoka a tőzoltóság nehéz anyagi helyzetére tekintettel anyagi támogatás iránti 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 
Az elıterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta. Kérte a bizottság álláspontját. 
 
Lehoczki Zoltán  
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Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a tőzoltóparancsnokság pénzbeni 
támogatására vonatkozó javaslatot. 
 
Lehota Vilmos. 
A képviselık hozzászólását kérte. 
 
Tóth Sándor 
Véleményezte, hogy nem ért egyet az ilyen anyagi támogatás iránti kérelmekkel, mivel az 
önkormányzat is nehéz anyagi helyzetben van. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy egyetért Tóth Sándor véleményével, azonban megjegyezte, hogy a cél nemes. 
 
Tasi Péter 
Megjegyezte, hogy az 50.000.-Ft. önmagában csak egy jelképes összeg. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a 
határozati javaslatban foglaltakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodással  az alábbi határozatot hozta: 
 

     104/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Monor Város 
Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságának pénzbeni támogatására vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A Képviselı-testület Monor Város Önkormányzatának 

Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságát az általános tartalék 
terhére 50.000.- Ft non-profit szervezet részére átadott 
pénzeszközként támogatja  

2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

3. A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a 
szükséges elıirányzat módosításáról gondoskodjon. 

 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
Határidı:   a 2. pont tekintetében 2008. július 30. 
       a 3. pont tekintetében 2008. szeptember 30. 

 

 
3.) Javaslat a Közút alatt húzódó pinceüreg beszakadás „ vis maior pályázathoz 

kapcsolódó 66/2008. (IV.24.) sz. képviselı-testületi határozat módosítására 
 
Lehota Vilmos 
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Az április havi ülésen tárgyalt a Képviselı-testület az Ady Endre utcai pincebeomlás miatti 
útszakadás helyreállításához benyújtható Vis Maior pályázati lehetıségrıl, mely tárgyalást 
követıen a 66/2008. (IV.24.) sz. határozatban foglaltak szerint döntött. A határozatban 
foglaltak végrehajtásaként a pályázat határidın belül benyújtásra került. A Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóság állampénztári Iroda II. pályázatos Támogatási 
Osztályától az önkormányzat hiánypótlási felszólítást kapott. A felszólításban foglaltak 
alapján a határozatnak tejes körően kell tartalmaznia 47/2008. (III.5.) Korm. rendelet 22. § (3) 
bek. f) pontjában felsoroltakat.  
Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérdezte a bizottság álláspontját. 
 
Lehoczki Zoltán 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatta a Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 
66/2008. (IV.24.) sz. képviselı-testületi határozat módosítására vonatkozó javaslatot. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Közút 
alatt húzódó pinceüreg beszakadás” vis maior pályázathoz kapcsolódó 
66/2008. (IV.24.) sz. képviselı-testületi határozat módosítására javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta. 

 
1. A Képviselı-testület a 66/2008. (IV.24.) sz. képviselı-

testületi határozat 1. és 2. pontját visszavonja, s a „Közút 
alatt húzódó pinceüreg beszakadás” vis maior pályázathoz 
kapcsolódóan jelen határozat további pontjaiban foglaltakat 
fogadja el. 

2. A képviselı-testület az Ady Endre utcai közút alatt húzódó 
pinceüreg beszakadásának helyreállításához 1.879.500.- Ft 
támogatást igényel, és saját forrásként – figyelemmel a 
2.685.000.- Ft-os helyreállítási költségigényre – 805.500.- Ft-
ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére. 

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

4. Az önkormányzat – tekintettel arra, hogy a közút nem 
biztosítható vagyontárgy – a káreseményhez kapcsolódóan 
biztosítással nem rendelkezik. A Generali Providencia 
Biztosító Rt-nél kötött 96002105920984500 sz. 
vagyonbiztosítás a közutak biztosítását nem tartalmazza, az 
elemi károkra, épületek, berendezések és készletek 
vagyontárgyaira vonatkozik. 
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5. Az önkormányzat képviselı-testülete más – a tulajdonában 
lévı úttal az Ady utca pinceomlással érintett ingatlanainak 
megközelítését nem tudja megoldani. 

6. A Képviselı-testület saját erejébıl – részben vagy egészében 
– a vis maior helyzetet nem tudja megoldani. 

7. A képviselı-testület a károsodott 81 hrsz-ú ingatlan –mint 
közút - értékkövetı biztosítását – tekintettel arra, hogy a 
közút nem biztosítható vagyontárgy –nem tudja megkötni.  

8. A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
elfogadott határozatról a Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Állampénztári Iroda II. pályázatos Támogatási 
Osztályát 2008. június 27-én értesítse.  

 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
Határidı:  2008. június 27. 

 

 
Lehota Vilmos 
Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy pályázati kiírás van készülıben, a pályázat a jövı 
hét folyamán fog megjelenni. Témája: Az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása. Ez 
az a pályázat amit a Civilház vonatkozásában bel lehet nyújtani. A pályázat beadásának 
határideje: 2008. július 15. Elmondta, hogy élni fog az Önkormányzat a pályázat adta 
lehetıségekkel. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a képviselı-testületnek kell meghatároznia a polgármester szabadságidejét. 
Kérte a Képviselı-testületet, hogy 2008. július 02-tıl folyamatosan 24 nap szabadságot 
engedélyezzen számára. Aki ezzel egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     106/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete megtárgyalta 

  a polgármester szabadságigényét és az alábbi döntést hozta: 
 
  A képviselı-testület a polgármester szabadságát 2008. július 02. 
  napjától huszonnégy munkanapra engedélyezi. 
 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 

 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a képviselıket, hogy van-e még az egyebek napirendi pontban kérdés, felvetés? 
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Tasi Péter 
Kérdezte, hogy a vadgesztenyefák permetezése megtörtént-e? Kérte, hogy kerüljön 
felmérésre, hogy hol vannak vadgesztenyefák. 
Felhívta a figyelmet a kiégett közvilágítási lámpák mielıbbi ÉMÁSZ-hoz történı 
bejelentésére. 
A Magyar Közút Üzemigazgatóság vezetıje megígérte, hogy a Kossuth térre tábla kerül 
kihelyezése, mely mutatja, hogy merre van a horgásztó. Ez nem történt meg, javasolta, hogy 
kerüljön ismételten felhívásra. 
Felvetette:  
- A Szurdik állapotát. A külsı oldalon is tönkre van menve a kanyarlat.  
- A buszmegállók festési munkálatainak elvégzését. 
- A hiányzó hulladékgyőjtık pótlási munkálatait. 
- A 6/2004. sz. rendelet egyik rendelkezése sem alkalmazható. Javasolta, hogy kerüljön 
napirendre a rendelet módosítása. 
 
Erdélyi Zsolt 
A biztonságos közlekedés érdekében a malomi keresztezıdésnél és az iskola elıtt zebra 
felfestését javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy 2007. november 15.-én volt egy közúti bejárás. A közúti hatóság úgy 
nyilatkozott, hogy a jelenlegi nyomvonal vezetés mellett nem látja lehetıségét a kijelölt 
gyalogátkelıhely megvalósításának. 
 
 
Lehota Vilmos 
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek türelmét és az ülést 19  h-kor bezárta. 
 
 
 
 
 
    Kósa Erzsébet Anikó   Lehota Vilmos 
                 jegyzı      polgármester 
 


