
 

J e g y z ı k ö n y v 
 

 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-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 7 képviselı megjelent, Tóth Sándor képviselı elızetes 
bejelentéssel maradt távol. Szabó Gyula képviselı jelezte, hogy késıbb érkezik. 
Megállapította, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes. Javasolta a meghívóban 
szereplı napirendi pontok elfogadását.  
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Megállapította, hogy Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 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 Gomba Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési 
elıirányzatainak, majd ezt követıen a többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. 
rendelet módosításának elfogadására 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

2.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
 

Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

3.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
 

Javaslat a 10/2008. (III.28.) sz. rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel 
megtárgyalására 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

4.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
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Javaslat a 15/2008. (V.30.) sz. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

5.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
 

Tájékoztató a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény mőködésérıl 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Intézményvezetı 

6.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
 

Tájékoztató az október 23-i ünnepség és a szüreti felvonulás elıkészítésérıl 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Mővelıdés-szervezı 

7.) 

Véleményezı: Pénzügyi Bizottság 
 

Javaslat a polgármesteri hivatal szervezeti és mőködési szabályzatának 
módosítására 
Elıterjesztı: Jegyzı 
Elıkészítı ------ 

8.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
 

Javaslat az önkormányzat engedélyezett létszámkeretének módosítására, 
továbbá közalkalmazotti kinevezésre 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítık Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezetı 

Kósa Erzsébet Anikó jegyzı 

9.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
 

Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházás során kötött Fundamenta-
lakáskassza szerzıdésekrıl 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

10.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
 

Javaslat kegyeleti közszolgáltatás ismételt pályázati felhívásának 
elfogadására 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

11.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
 

Javaslat Gomba-Bénye Községek Körjegyzıségének megszőnésével 
kapcsolatos végelszámolás elfogadására 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

12.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
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Javaslat a 2008. évi belsıellenırzés megállapításaira készített intézkedési terv 
elfogadására 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

13.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
 

14.) Egyebek 
 

Fellebbezés elbírálása 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

15.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
 
 

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 
Ismertette, hogy a 2008. 26. hét – 2008. 36. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban kiküldésre került a képviselık részére, majd az ülést megelızı hét tekintetében az 
alábbiakról számolt be: 
 
- A Strázsa-Felsı-Tápió Vidékfejlesztési Közösség Tervezést Koordináló Csoportjának ülésén 
vett részt, ahol az irányítóhatósági kifogásokra reagálva módosításra került a közösség 
vidékfejlesztési stratégiája. A témában 2008. szeptember 26-án lesz eredményhirdetés, akkor 
lehet megtudni, hogy közösségünk elnyeri-e a Leader-címet és az ehhez járó + 60 %-nyi 
forrást. 
 
- A hét elején mindhárom bizottsági ülésen megtárgyalták a szennyvízcsatorna beruházás 
során kötött Fundamenta-lakáskassza szerzıdésekrıl szóló elıterjesztést. A Fundamenta-
Lakástakarékpénztári elıtakarékossági szerzıdések ügyében felhatalmazást kért a szerzıdések 
módosításának kezdeményezéséhez. 
 
- A Monor és Térsége Önkormányzati Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottságának és 
Társulási Tanácsának ülésén vett részt. Az ülések napirendjén a félévek költségvetési 
beszámolói és elıirányzat-módosítások voltak, illetve a szociális- és pedagógiai 
szakszolgáltatók beszámolói szerepeltek. A 2008. évi belsı ellenırzésre fordítható 
normatívából az elsı négy hónapra jutó részt a Magyar Államkincstár nem folyósítja a 
kistérségnek, mivel a költségvetés elfogadását követıen lefolytatott közbeszerzés után „csak” 
áprilisban írták alá a feladat teljesítésére irányuló szerzıdést. A Társulási Tanács Pénzügyi 
Bizottsága szorgalmazta, hogy a kistérség települései már októberben tőzzék napirendre a 
2009. évi belsı ellenırzési feladatok meghatározását, hogy ne legyen akadálya a 2009. januári 
szerzıdéskötésnek.  
 
- 2008. szeptember 10.-én aláírták a Liliom utcai ingatlanok telekrendezésérıl szóló 
szerzıdést az érintettekkel. 
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Kérte, hogy aki a polgármesteri tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a polgármesteri tájékoztatót elfogadta. 
 
 

/ Idıközben Szabó Gyula képviselı megérkezett / 
 

 
 

2. napirend 
 

Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési elıirányzatainak, 
majd ezt követıen a többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításának 

elfogadására 
 

Lehota Vilmos 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdezte Kósa Erzsébet Anikó jegyzıt, hogy van-e szóbeli 
kiegészítése. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy az elıterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, kérdezte a bizottságok 
álláspontjait. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot, 
továbbá a rendelet-tervezetet a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
Fodor Béla 
Ismertette a Szociális- és Gyámügyi Bizottság álláspontját, mely szerint a határozati javaslatot 
és a rendelet-tervezetet a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolta.  
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az elıterjesztéshez csatolt határozati javaslatban 
foglaltakkal és a rendelet-tervezettel egyetértett, s azt a Képviselı- testület részére elfogadásra 
javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Kérte a bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén az 
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki elfogadta, 
kézfelemeléssel jelezte. 
 
 
 
 
 



 5 

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

     110/2008. /IX.11./ 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 
 Önkormányzat feladatra nem tervezhetı elszámolásai       
       normatív kötött felhasználású támogatás +7.207  
       központosított elıirányzatok +4.225  
       kiegészítı támogatás a helyi önkormányzat bérkiadásaihoz +4.065  
    
 Önkormányzati igazgatási tevékenység   
      személyi juttatás  +2.265 
      munkaadókat terhelı járulék  +1.068 
    
  Pénzbeli rendszeres szociális ellátások   
      ellátottak pénzbeli juttatásai  +7.216 
      társadalom és szociálpolitikai juttatások  +252 
    
 Munkahelyi vendéglátás       
         személyi juttatás  +355 
         munkaadókat terhelı járulék  +167 
    
 Óvodai nevelés   
         személyi juttatás  +2.248 
         munkaadókat terhelı járulék  +1.058 
    
 Védınıi szolgálat       
         személyi juttatás  +236 
         munkaadókat terhelı járulék  +111 
    
 Házi segítségnyújtás       
         személyi juttatás  +119 
         munkaadókat terhelı járulék  +55 
    
 Mővelıdési központok tevékenysége       
         személyi juttatás  +236 
         munkaadókat terhelı járulék  +111 
 

2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésérıl szóló többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításának 
elıkészítésére. 
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Határidı:  azonnali 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
Lehota Vilmos 
Kérte a rendelet tervezettel kapcsolatban a bizottsági véleményeken kívüli  hozzászólásokat. 
Hozzászólás nem lévén kérte a Képviselı-testületet, aki a rendelet módosítást támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezetet elfogadta. 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
23/2008. (IX.12.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. 
Képviselı-testületi rendelet módosításáról 

 
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 

 
 

3. napirend 
 

Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 
 

Lehota Vilmos 
Kérdezte Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, hogy a szakértıi véleményhez van-e szóbeli 
kiegészítése. 
 
Dr. Schmidt Géza 
Elmondta, hogy a beszámoló jelentés gondos, odafigyelı munkára utal. Pozitívként ítélhetı 
meg, hogy Gombán az elsı félév folyamán nem volt szükség hitel felvételére. Az elsı 
félévben egy kisebb könyvelési hiba következett be, néhány költségvetési elıirányzat 
könyvelése hibásban történt, ami belsı ellenırzés keretében javításra került. A költségvetési 
beszámoló jelentés adatait és értékelését lényegében nem érinti.  
Összességében a beszámoló megfelel a törvényes követelményeknek A beszámolót 
elfogadásra javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló 
beszámolót valamennyi bizottság tárgyalta, kérdezte a bizottságok véleményét. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadását javasolta. 
 
Fodor Béla 
Ismertette a Szociális- és Gyámügyi bizottság álláspontját, mely szerint az Önkormányzat 
2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadását javasolta. 
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Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítésérıl szóló beszámolót szintén elfogadásra javasolta a Képviselı-testület részére. 
 
Lehota Vilmos 
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: 
 

     111/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2008. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta. 
 

1. A képviselı-testület  az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. 

  
Határidı:  azonnali 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 

 
4. napirend 

 
Javaslat a 10/2008. (III.28.) sz. rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel 

megtárgyalására 
 

Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıje 
törvényességi észrevételt tett az önkormányzat által életjáradéki szerzıdés kertén belül 
nyújtott szolgáltatás feltételeirıl szóló 10/2008. (III.28.) sz. rendelet alapján.  Javasolta, hogy 
a rendelet szabályozásának lényeges elemeire vonatkozó döntés határozati formában kerüljön 
megállapításra, a mellékelt határozati javaslatban foglaltak szerint. A napirenddel kapcsolatos 
elıterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottságok elnökeinek hozzászólását kérte. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a határozati 
javaslatokat, továbbá a rendelet-tervezetet a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
Szegedi Csaba 
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatokat és a 
rendelet-tervezetet a Képviselı-testület felé elfogadásra javasolta. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság szintén egyetértett a határozati 
javaslatokban és a rendelet tervezetben foglaltakkal és elfogadásra javasolta a Képviselı-
testület felé. 
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Lehota Vilmos 
Kérte a rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatban a bizottsági véleményeken kívüli  
hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a Képviselı-testületet, aki a 
10/2008.  (III.28.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazó rendelet-
tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezte.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 
ellenvéleménnyel a rendelet-tervezetet elfogadta. 
 

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

az önkormányzat által életjáradéki szerzıdés keretén belül nyújtott szolgáltatás 
feltételeirıl szóló 10/2008. (III.28.) sz. önkormányzati rendeletének hatályon kívül 

helyezésérıl  
 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 

Lehota Vilmos 
Az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatokkal kapcsolatban a bizottsági véleményeken 
kívüli hozzászólásokat kérte. Hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a 10/2008. (III.28.) sz. 
rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

     112/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megvitatta a 10/2008. (III.28.) 
sz. rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel megtárgyalására vonatkozó 
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta. 
 

1. A képviselı-testület egyetértett a törvényességi észrevételben foglaltakkal és 
felkéri a polgármestert, hogy a észrevétel alapján tett intézkedésrıl a Közép-
Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetıjét tájékoztassa. 

 
Határidı:  2008. szeptember 16. 
Felelıs:  polgármester 

 
Lehota Vilmos 
Az életjáradéki szerzıdés megkötésének feltételeit megállapító határozatot tette fel 
szavazásra, aki elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

     113/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete életjáradéki programot 
indít a Gomba község területén lakó magyar állampolgárok számára, akik 
Gomba Község Önkormányzatának közigazgatási területén lévı lakóingatlanuk 
tulajdonjogát az Önkormányzat által nyújtott életjáradéki szolgáltatás fejében 
felajánlják az Önkormányzat részére. 

 
2./  Az önkormányzat –költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén a szociális 

bizottság javaslatára- életjáradéki szerzıdést házastársi, vagy legalább három 
év óta igazoltan élettársi viszonyban élıkkel, illetve testvérekkel köt abban az 
esetben, ha a jogügyletben résztvevı személyek tulajdoni hányaddal 
rendelkeznek a felajánlott legalább komfortos lakóingatlanban, melyre más 
személy használati joggal nem rendelkezik, oda lakóhelyként vagy tartózkodási 
helyként bejelentkezve nincs, és az ingatlan fenntartásához kapcsolódó tartozás 
nem áll fenn. 

  
3./  A képviselı-testület az életjáradéki szerzıdés megkötésének feltételeit a 

határozat 1. sz. mellékletét képezı szabályzatban foglaltak szerint határozza 
meg, a kérelem benyújtására a határozat 2. sz. mellékletét rendszeresíti. 

  
4./  A képviselı-testület a határozat 1. sz. mellékletének rendelkezéseit a 

folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni rendeli.  
 
Határidı:  azonnali 
Felelıs:  polgármester 

 
 

5. napirend 
 

Javaslat a 15/2008. (V.30.) sz. rendelet módosítására 
 

Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a napirendi pontot mindhárom bizottság tárgyalta. Kérte a bizottságok 
elnökeinek hozzászólását. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a 15/2008. (V.30.) sz. rendelet módosítását 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testület felé. 
 
Szegedi Csaba 
A Pénzügyi Bizottság véleményét ismertette, mely szerint a 15/2008. (V.30.) sz. rendelet 
módosításával egyetértett. 
 
Fodor Béla 
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Elmondta, hogy a Szociális-és Gyámügyi Bizottság a rendelet-tervezetet a Képviselı-testület 
részére szintén elfogadásra javasolta. 
 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a rendelet tervezettel kapcsolatban a bizottsági véleményeken kívüli  
hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén rendeletalkotásra kérte a Képviselı-testületet, aki a 
beterjesztett rendelet tervezet alapján a rendelet megalkotását támogatja, kézfelemeléssel 
jelezte.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
25/2008. (IX.12.) sz. rendelete 

az önkormányzat által megállapított közüzemi díjakról szóló 
15/2008. (V.30.) számú képviselı-testületi rendelet módosításáról 

 
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 

 
Tasi Péter 
Kérdezte, hogy a hulladékszállítási díj túlfizetésekkel mi fog történni? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a túlfizetések visszautalására 2008. október 15-e után kerül sor. Az  A.S.A. 
Magyarország Kft-vel kötött szerzıdés módosításra kerül. A szerzıdésbe beemelésre kerül 
egy fizetı. Gomba Község Önkormányzatának lesz szerzıdése az  A.S.A. Magyarország Kft-
vel, a fizetést a kijelölt közszolgáltató fogja végezni és neki számláz az 
A.S.A. 
 
Tasi Péter 
Kérdezte, hogy a túlfizetések visszautalásával kapcsolatos hirdetés nem jelenhet meg a helyi 
újságban, vagy a honlapon? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy nem kizárt, hogy elıbb sor kerül a túlfizetések visszautalására. 
 
Kósa Erzsébet 
Megjegyezte, hogy nem javasolja a túlfizetések visszautalásával kapcsolatos hirdetés 
honlapon történı megjelentetését. 
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6. napirend 
 

Tájékoztató a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény mőködésérıl 

 
Lehota Vilmos 
Kérdezte Tasi Kálmánt, a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény igazgatóját, és Ács Mihályt, a Gombai Református 
Egyházközség lelkészét, hogy az írásbeli tájékoztatóhoz van-e szóbeli kiegészítésük? 
 
Tasi Kálmán 
A munkaterv kiegészítéseként felsorolta a dátumokat, melyek valamilyen eseményt jelölnek 
az iskola életében, majd a szakkörökrıl és mindennapos testnevelésrıl adott bıvebb 
tájékoztatást. Elmondta, hogy az iskola és tornaterem építésére beadott pályázat elutasításra 
került, de továbbra is pályázni fognak.  
Felvetette, hogy a fızıkonyha étkezıje kicsi, közel 100 napközis gyermek étkezik, nehezen 
férnek el, pedig két turnusban járnak étkezni. Kérdezte, hogy az étkezési térítési díjak 
változtak-e? Elmondta, hogy az iskola a régi díjjal számol.  
 
Lehota Vilmos 
Tájékoztatta az Igazgatót, hogy az étkezési díjak nem változtak. 250 adagos engedély van. 
Elmondta azt is, hogy a konyhára, ettıl több étkezıt nem tudnak fogadni, a felvetett 
problémát az étkezı gyermekek három turnusra bontásával javasolta megoldani. 
 
Ács Mihály 
Megerısítette, hogy a pályázaton nem nyert az iskola. A beruházás tervének elkészítését a 
fenntartó az önkormányzati támogatásból biztosította. Megköszönte, hogy az önkormányzati 
támogatás minden hónapban pontosan érkezik. Két év fejlesztési támogatását fordítják a 
tervekre, de továbbra is egyetértenek a Képviselı-testülettel, hogy új épületre kell pályázni, 
továbbra is a cél az új tornaterem és az új épület.  
 
Tasi Kálmán 
Elmondta, hogy a mővészeti iskola mőködésére az állami normatíva jelentısen csökkent az 
elızı négy-öt évhez képest. Ismét benyújtották a minısítésre a pályázatot. A jövı hét 
folyamán jönnek ellenırizni. Bízik abban, hogy a feltételeknek megfelelnek. A drámajátékot 
ki kellett venni a mőködési engedélybıl, mivel nincs megfelelı végzettségő szakember. 
 
Lehota Vilmos 
Bejelentette, hogy a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény beszámolóját valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottságok elnökeinek 
hozzászólását kérte. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a tájékoztatót a Képviselı-testület részére elfogadásra 
javasolta. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta a Képviselı-testület részére a 
Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
tájékoztatóját. 
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Fodor Béla 
Ismertette a Szociális- és Gyámügyi Bizottság álláspontját, mely szerint a Fáy András 
Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tájékoztatóját 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testület felé. 

 
Tóth József 
Az átadás környékén volt egy bizonytalanság a mővészeti iskola anyagi helyzetét illetıen. A 
járulékok befizetésének hiánya miatt volt tartozás. Kérdése, hogy ez rendezıdött-e és 
mekkora volt az összeg? 
Megjegyezte azt is, hogy annak idején a tornaterem egy része társadalmi munkában készült. 
Amikor elkészült, az nagy elırelépést jelentett. Véleménye szerint jobban ki lehetne használni 
a tornatermet, sok sportot lehetne benne gyakorolni. Meggyızıdése, hogy mindig azt kell 
tenni, amire lehetıség van. 
 
Tasi Kálmán 
A feltett kérdésre válaszként elmondta, hogy az elızı évben a béreket és a számlákat 
kifizették, de a járulékfizetési kötelezettség teljesítése valóban elmaradt, aminek a 
nagyságrendje 5 és 10 M. között volt. A tornaterem főtése javult ugyan, de a kis légtér miatt 
hideg idıben a páralecsapódás nagy. Egyetért azzal, hogy jobban ki lehetne használni a 
tornatermet. 
 
Ács Mihály 
Elmondta, hogy az Állami Számvevıszék 7,7 milliárd forintot állapított meg az egyházak 
számára és a mővészeti iskola 2006. évre visszamenıleg kapott juttatást.  
 
Tasi Kálmán 
Elmondta, hogy a könyvelést jelenleg könyvelıi cég végzi, aki tudja, hogy milyen adatokat 
kell szolgáltatni. A feladatok felosztásra kerültek. 
 
Szegedi Csaba 
Javasolta, hogy osztályfınöki órán hívják fel a tanulók figyelmét a sportra, ennek lehetne 
olyan szervezettséget adni, hogy amire lehetıség van, azon sportoknak a vezetıit, vagy 
prominenseit elhívni, ezzel megszólítani a gyermekeket. 
 
Tasi Kálmán 
Megköszönte a felvetést. Megjegyezte, hogy minden évben megrendezésre kerül az osztályok 
számára egy játékos verseny.  
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a további hozzászólásokat.  További hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a 
képviselıket. Aki a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény tájékoztatóját elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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     114/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény tájékoztatóját, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1.   A Képviselı-testület a Fáy András Református Általános Iskola és 

Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tájékoztatóját elfogadta.  
 
Határidı:  értelemszerően   
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 

7. napirend 
 

Tájékoztató az október 23-i ünnepség és a szüreti felvonulás elıkészítésérıl 
 

Lehota Vilmos 
Kérdezte Máté Józsefné mővelıdés-szervezıt, hogy az írásbeli tájékoztatóhoz van-e szóbeli 
kiegészítése? 
 
Máté Józsefné 
Kiegészítésként elmondta, hogy ennél a rendezvénynél is rengeteg részfeladat van, ami az 
írásos anyagban nem szerepel, melyet folyamatosan intéz. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a tájékoztatót. A szüreti felvonulással 
kapcsolatban felmerült, hogy bevételes, vagy nem bevételes a bál? Év elején kerüljön 
megvitatásra, hogy a rendezvényt vállalkozó végzi-e?  
A szüreti felvonulás látványelemei a csikósok. Erre mindenképpen megoldást kellene találni. 
Amennyiben a helyben lakó lovasokkal nem lehet megállapodni, akkor ez a költségvetésnél 
derüljön ki, mert a máshonnan jövı lovasok szállítására forrást kell biztosítani. 
 
Máté Józsefné 
A csikósok szervezésével kapcsolatban elmondta, hogy kapott ígéretet Monorierdırıl és 
Csévharasztról. A lovak szállítását ingyen tudja intézni. 
 
Lehota Vilmos 
Az elmondottakhoz hozzáfőzte, hogy az idei évben kevesebb ruhakölcsönzési díjat kell 
fizetni. Ruhák varratása van folyamatban, mely hozzájárul ahhoz, hogy egy Gombára 
jellemzı viselet együttes kerüljön kialakításra.  
 
Máté Józsefné 
Bemutatta az anyagokat, melyekbıl a 60 darab szoknya készül, továbbá varratnak 60 darab 
kötényt és 30 darab ingvállat.   Elmondta, hogy 300.000.-Ft van jóváhagyva a rendezvényre, 
amennyiben 30.000.- -40.000.Ft-tal túllépnék az összeget, kéri annak engedélyezését. 
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Lehota Vilmos 
Véleménye szerint nem lesz akadálya elıirányzaton belül a szüreti felvonulás magasabb 
költségvetésének. 
 
Szegedi Csaba 
Az október 23-i ünnepséggel kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy amennyiben 
az idıjárás engedi a Szemık Balázs téren történjen koszorúzás. A másik felvetés a bizottság 
részérıl, hogy a szereplık idıben legyenek értesítve, hogy legyen idejük felkészülni. 
 
 
Máté Józsefné 
Kérdezte, hogy október 23-án minden Civil Szervezet koszorúzzon-e? 
 
Lehota Vilmos 
Javasolta megkérdezni a Civil Szervezeteket, hogy óhajtanak-e koszorúzni. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a további hozzászólásokat.  További hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a 
képviselıket. Aki az október 23-i ünnepség és a szüreti felvonulás elıkészítésérıl szóló 
tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

     115/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a szüreti felvonulás és az október 23-i rendezvények tervére 
vonatkozó tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselı-testület a szüreti felvonulás és az október 23-i ünnepség  
elıkészítésérıl szóló tájékoztatót elfogadta.  

 
Határidı:  értelemszerően   
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 

/ Idıközben Dr. Zimonyi Károly képviselı eltávozott / 
 
 

8. napirend 
 

Javaslat a polgármesteri hivatal szervezeti és mőködési szabályzatának módosítására 
 

 
Lehota Vilmos 
A polgármesteri hivatal szervezeti és mőködési szabályzatának módosítására vonatkozó 
elıterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, a bizottságok véleményét kérte. 
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Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az elıterjesztéshez csatolt határozati javaslatban 
foglaltakkal egyetértett, s azt a Képviselı-testület felé elfogadásra javasolta.  
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal és 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testület felé. 
 
Fodor Béla 
Ismertette, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a határozati javaslatot szintén 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testület felé. 
 
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 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     116/2008. /IX.11../ 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 szabályzatának módosítására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta. 
 

1 A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítását 2008. október 15-i hatállyal a határozat 1. sz. 
mellékletének megfelelı egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel jóváhagyja. 

 
2 A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal 

engedélyezett létszámkeretének –a karbantartói álláshely átcsoportosításán túl- 1,5 
fıvel történı megemelésére figyelemmel  intézkedjen az önkormányzat 2008. évi 
költségvetési rendelet módosításának elıkészítésérıl  

 
Határidı:  értelemszerően 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
  Kósa Erzsébet Anikó jegyzı 

 

9. napirend 
 

Javaslat az önkormányzat engedélyezett létszámkeretének módosítására, továbbá 
közalkalmazotti kinevezésre 

 
Lehota Vilmos 
Az elıterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. Kérdezte a bizottságok álláspontjait. 
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Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet 
Képviselı-testület felé elfogadásra javasolta.  
 
Szegedi Csaba 
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság egyetértett az elıterjesztésben foglaltakkal, a rendelet-
tervezet és a határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselı-testület felé. 
 
Fodor Béla 
Ismertette a Szociális- és Gyámügyi Bizottság álláspontját, mely szerint a határozati javaslatot 
és a rendelet-tervezetet a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolta.  
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a rendelet tervezettel kapcsolatban a bizottsági véleményeken kívüli  
hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén rendeletalkotásra kérte a Képviselı-testületet, aki a 
beterjesztett rendelet tervezet alapján a rendelet módosítását támogatta, kézfelemeléssel 
jelezte.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
26/2008. (IX.12.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. 
Képviselı-testületi rendelet módosításáról 

 
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 

 
Lehota Vilmos 
Az elıterjesztésben szereplı határozati javaslattal kapcsolatban kérte a bizottsági 
véleményeken kívüli hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén az elıterjesztésben szereplı 
határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     117/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat engedélyezett létszámkeretének módosítására, továbbá 
közalkalmazotti kinevezésre irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta. 

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

évi XXXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2008. 
szeptember 12-ei hatállyal részmunkaidıs (heti 35 órás) 
munkavállalóként közalkalmazotti jogviszonyba, határozott 
idıre, 2008. december 31-ig a polgármesteri hivatal 
fızıkonyháján lévı munkahelyre szakács munkakörbe kinevezi 
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Füle Jánosnét, és kinevezésével egyidıben illetményét a B 
besorolási osztály 05. fizetési fokozat alapján az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

Garantált illetménye:   72.091.- Ft 
Illetmény kerekítve 
mindösszesen:   72.100.- Ft 

 
Határidı:  azonnali 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
Szegedi Csaba 
Javasolta, hogy a „Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházás során kötött Fundamenta-
lakáskassza szerzıdésekrıl„ címő 10. napirendi pont az egyebek napirendi pont után kerüljön 
tárgyalásra.  
 
Lehota Vilmos 
Kérte, hogy aki a napirend módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül egyetértett azzal, hogy a „ Tájékoztató a 
szennyvízcsatorna beruházás során kötött Fundamenta-lakáskassza szerzıdésekrıl „ 10. 
napirendi pont az egyebek napirendi pont után kerüljön tárgyalásra.  
 
 

10. napirend 
 

Javaslat kegyeleti közszolgáltatás ismételt pályázati felhívásának elfogadására 
 
Lehota Vilmos 
A napirenddel kapcsolatos elıterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. Kérdezte a 
bizottságok elnökeinek véleményét. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a kegyeleti közszolgáltatás ismételt pályázati 
felhívásának elfogadására elıterjesztett javaslattal egyetértett, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testület részére. 
 
Szegedi Csaba 
Ismertette a Pénzügyi Bizottság álláspontját, mely szerint az elıterjesztéshez csatolt határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetértett, s a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy az elıterjesztéshez csatolt határozati javaslattal a Pénzügyi Bizottság is 
egyetértett, elfogadásra javasolta a Képviselı-testület felé. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólásokat. 
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Szegedi Csaba 
Megjegyezte, hogy a jelenlegi szolgáltatóval a szerzıdés felmondásra kerül 2008. szeptember 
30-i hatállyal. Legközelebb ilyen esetben a folyamatos szolgáltatás érdekében pályázat kiírása 
elıtt még élı szerzıdést kell hagyni. 
A pályázati felhívás 3./ pontjában szerepel a „ Temetkezési szolgáltatás végzése esetén a 
vagyoni biztosítékra pénzintézettel vagy biztosítóintézettel kötött szerzıdés fénymásolata „ A 
bizottság javaslata, hogy ezen okirat benyújtása csak elınyként szerepeljen a pályázat 
elbírálásánál, nem pedig kötelezı csatolandó okmányként. 
A javaslat 2008. szeptember 30-án, kedden 18 órakor rendkívüli ülés összehívása, ahol 
elbírálják a beérkezett pályázatokat.  
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Felhívta a figyelmet, ha elınyként szerepel a pályázati felhívásban, akkor azt az elınyt 
kötelezı megadni.  
 
Lehota Vilmos 
A módosító javaslatot tette fel szavazásra. Aki egyetértett azzal, hogy a pályázati felhívás 3. 
pontjában szereplı kötelezıen csatolandó melléklet egy újabb fejezetben csak elınyt jelentı 
kategóriában szerepeljen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül úgy foglalt állást, hogy a pályázati felhívás 3. 
pontjában szereplı kötelezıen csatolandó melléklet egy újabb fejezetben csak elınyt 
jelentı kategóriában szerepeljen. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem volt, így az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot tette fel 
szavazásra, aki azzal egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

     118/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

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

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

2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
pályázati felhívásnak 2008. szeptember 12-tıl szeptember 26-ig az 
önkormányzat hirdetıtábláján és hivatalos honlapján történı 
közzétételérıl, illetve a kábeltelevízióban történı megjelentetésérıl. 

 
Határidı:  azonnali 

 Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
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Lehota Vilmos 
Felhívta a figyelmet, hogy a pályázatok bontására, elbírálására a 2008. szeptember 30-án 18 
órakor kezdıdı rendkívüli Képviselı-testületi ülésen a Községháza Tanácstermében kerül 
sor. 
 
 

11. napirend 
 

Javaslat Gomba-Bénye Községek Körjegyzıségének megszőnésével kapcsolatos 
végelszámolás elfogadására 

 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a napirendi pontot valamennyi bizottság tárgyalta. Kérte a bizottságok 
elnökeit, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó véleményüket mondják el. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a Gomba-Bénye Községek Körjegyzıségének 
megszőnésével kapcsolatos végelszámolás elfogadására elıterjesztett javaslattal egyetértett és 
a határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselı-testület részére.  
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is egyetértett a napirendi ponthoz kapcsolódó 
elıterjesztéssel és a határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselı-testület felé. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság is egyetértett a napirendi ponthoz 
kapcsolódó elıterjesztéssel és a határozati javaslatot a Képviselı-testület részére elfogadásra 
javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Kérte a képviselıket, amennyiben nincs további hozzászólásuk, úgy az elıterjesztésben 
szereplı határozati javaslatról kézfelemeléssel szavazzanak. A szavazást követıen 
megállapította, hogy: 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     119/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
Gomba-Bénye Községek Körjegyzıségének megszőnésével 
kapcsolatos végelszámolás elfogadására elıterjesztett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta. 
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A Képviselı-testület elfogadja a Gomba-Bénye Körjegyzıség 
megszőnéséhez kapcsolódó végelszámolásról szóló tájékoztatót a 
Körjegyzıséghez kapcsolódó, de 2008. januárjában jelentkezı 
összesen 851.446.-  Ft, azaz nyolcszázötvenegyezer-
négyszázhatvanhat forint költséggel, melybıl  

a. közüzemi díj visszatérítés    -31.986.- Ft 
b. személyi juttatás  és járulék kifizetés 883.452.- Ft 

 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy Körjegyzıség 
megszőnésével és vagyonának megosztásával kapcsolatban Gomba 
és Bénye Községek Önkormányzatai között létrejött megállapodás 
alapján tájékoztassa Bénye Község polgármesterét a végelszámolás 
alapján Bénye Község Önkormányzatát terhelı többletköltségrıl, 
mely   

c.     9.596.- Ft   közüzemi díj visszatérítést és  
d. 265.036.- Ft   személyi juttatást, illetve  

     munkaadókat terhelı járulékot  
tartalmaz.  

 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a végelszámolás 
szerint Gomba Község Önkormányzatát megilletı 255.440.- Ft  
átutalása érdekében Bénye Község Önkormányzatánál a szükséges 
intézkedést tegye meg. 

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

 
 

12. napirend 
 

Javaslat a 2008. évi belsıellenırzés megállapításaira készített intézkedési terv 
elfogadására 

 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy a napirendi pontot valamennyi bizottság tárgyalta. Kérte a bizottságok 
elnökeit, hogy mondják el véleményüket a napirendi ponthoz kapcsolódóan. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a Képviselı-testület felé 
elfogadásra javasolta.  
 
Szegedi Csaba 
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a Képviselı-testület felé 
elfogadásra javasolta. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolta az 
elıterjesztéshez csatolt határozati javaslatot. 
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Lehota Vilmos 
Az elıterjesztésben szereplı határozati javaslattal kapcsolatban kérte a bizottsági 
véleményeken kívüli hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén az elıterjesztésben szereplı 
határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     120/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a 2008. évi belsıellenırzés keretében a fızıkonyha mőködésének, 
gazdálkodásának, élelmezési tevékenységének ellenırzésérıl, illetve 
a polgármesteri hivatalban a gazdálkodás szabályszerőségének 
vizsgálatáról készült belsıellenıri jelentés megállapításaira készített 
intézkedési terv elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta. 
 
1 A Képviselı-testület a belsıellenırzés megállapításaira készített 

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

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

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

 
13. napirend 

 
                                                                  Egyebek 

 
1.) Javaslat a Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2009. évi 

fordulójához történı csatlakozásra 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 
kérdezte a bizottság elnökének hozzászólását. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 
2009. évi fordulójához történı csatlakozással egyetértett és a határozati javaslat elfogadását 
javasolta a Képviselı-testület részére. 
 
Lehota Vilmos 
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Kérdezte a további hozzászólásokat. Tekintettel arra, hogy a napirendi ponthoz további 
észrevételt a képviselık nem tettek, kérte, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki a határozati 
javaslatot elfogadja. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     121/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzata az Oktatási Minisztérium által kiírt Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi 
fordulójához csatlakozik, ennek során: 

 
1./  A képviselı-testület elfogadja a pályázati csomagban kiadott általános 

szerzıdési feltételeket és felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadást 
igazoló nyilatkozatot az Oktatási Minisztérium Felsıoktatási Pályázatok 
Osztálya részére küldje meg. 

 
2./  A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 

közzétételérıl gondoskodjon.  
 

Határidı:  2008.  október 1.  
folyamatos 

Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
 

2.) Edıcs Tamás és Mocsári Emma által benyújtott lakásbérleti kérelem elbírálása 
 

Lehota Vilmos 
A kérelem ügyében már elızetesen kért véleményt a Képviselı-testület tagjaitól és ez alapján 
elıszerzıdés megkötésére került sor. Kérte, hogy a megkötött elıszerzıdés alapján a 
szerzıdés megkötésével kapcsolatban döntsön a Képviselı-testület. 
 
Tóth József 
Megjegyezte, hogy a gyermekekre való tekintettel javasolja az önkormányzati lakás 
bérbeadását. 
 
Szegedi Csaba 
Hozzáfőzte, hogy bármely gombai családra tekintettel - aki hasonló helyzetbe kerül és az 
Önkormányzathoz fordul segítségért -  megszavazták volna az önkormányzati lakás 
bérbeadását. 
 
Lehota Vilmos 
Emlékeztetett, hogy az elıszerzıdés határozott idıtartamra, 2008. szeptember 15-ig szól. 
Kérte, hogy aki a lakásbérleti szerzıdés megkötésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a szerzıdés megkötésével egyetértett. 
 
Lehota Vilmos 
Javaslatot kért a szerzıdés idıtartamára. 
 
Szegedi Csaba 
A többi bérelt ingatlanhoz hasonló gyakorlat alkalmazását javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki egyetért 
azzal, hogy Edıcs Tamás és Mocsári Emma részére Gomba Község Önkormányzata a 
Gomba, Szemık Balázs tér 2. szám alatt található önkormányzati lakást határozatlan idıre 
bérbe adja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     122/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
Edıcs Tamás és Mocsári Emma önkormányzati bérlakás lakásbérlete 
iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta.  
 
A Képviselı-testület Edıcs Tamás és Mocsári Emma részére 
határozatlan idıre kiutalja a Gomba, Dr. Szemık Balázs tér 2. szám 
alatt található bérlakást. 
 
Határidı:  értelemszerően 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

     

3.) Tasi Kálmán ingatlan-megosztási kérelmének elbírálása 
 
Lehota Vilmos 
Tasi Kálmán ingatlan-megosztási kérelmének másolatát megkapták a képviselık. Kérdte az 
azzal kapcsolatos véleményeket, javaslatokat. 
 
Tóth József 
Megjegyezte, hogy minden helyrajzi számhoz közvetlen közterületi kapcsolatot kell 
biztosítani. A kérelemben szerepel, hogy 1973-ban kerítés lett építve a Tanács engedélyével. 
1973-ban államtól elbirtokolni nem lehetett, de már 1991. óta önkormányzattól is lehet 
elbirtokolni. Véleménye szerint az elbirtoklás lehetséges lenne. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Emlékeztette a Képviselı-testületet, hogy hozott egy olyan döntést a korábbi ülésen, hogy 
ingatlannal kapcsolatban nem dönt addig, amíg a Pénzügyi Bizottság által elıterjesztett 
vagyongazdálkodási koncepciót meg nem tárgyalta. Ha ezen kérelmet vásárlási kérelemként 
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tárgyalják, akkor ez a döntés kötelezi a Képviselı-testületet, vagy pedig annak a döntésnek a 
visszavonásáról kell dönteni. Visszavonás esetén a korábbi kérelmekben is dönteni kell.  
 
Tóth József 
Véleményezte, hogy az ügyben egyedi döntés kell hozni, mert a rendezési terv nem 
engedélyezi az ilyen kis területet. 
  
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy támogatja a kérelmet és a település rendezési tervre tekintettel egyedi döntést 
hozzanak. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte, hogy a megosztásról és az átruházásról egyben, vagy külön kíván dönteni a testület? 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Javasolta a döntés elnapolását. 
 
Erdélyi Zsolt 
Javasolta, hogy a szándéknyilatkozatról szavazzanak. 
 
Szegedi Csaba 
Megjegyezte, hogy az ingatlan megosztásáról tudnak határozni és a késıbbiek folyamán 
amennyiben értékesítésre kerülne sor, azt meg lehet erısíteni. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte, hogy a jelenlegi formában a Képviselı-testület foglalkozik-e a kérelemmel? Aki  a 
kérelem tárgyalását támogatta, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül úgy foglalt állást, hogy foglalkozik a kérelemmel. 
 
Lehota Vilmos 
Kérte, aki az ingatlan gazdálkodási koncepcióhoz kötött ingatlan-értékesítési idıpontot hagyja 
helyben, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 2 
tartózkodással helyben hagyta a korábbi határozatot. 
 
Lehota Vilmos 
Kérte, aki a kérelemben megfogalmazott két kérdés különválasztásával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 2 
tartózkodással  a kérelemben megfogalmazott két kérdés különválasztásával egyetértett. 
 
Tóth József 
A költségrendezésre hívta fel a figyelmet. 
 
 
 



 25

Szegedi Csaba 
Javasolta, hogy az Önkormányzat kezdeményezze a megosztást és vállalja a megosztási 
költséget. 
 
Lehota Vilmos 
Kérte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a 
képviselı-testületet. Aki a kérelem érdemi elbírálásának elhalasztásával egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte. 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

     123/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testület megtárgyalta   
Tasi Kálmán  beérkezett kérelmét és az alábbi határozatot hozta. 

 
1. A Képviselı-testület Tasi Kálmán 1050 hrsz.-ú ingatlan megosztására 

irányuló kérelmének érdemi elbírálását elhalasztja a vagyongazdálkodási 
koncepció megalkotásáig. 

 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 

 
 

4.) Kosiba Krisztina támogatási kérelmének elbírálása 
 

Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy kérelem érkezett külföldi tanulmányok megkezdésének segítéséhez. 
Nemzetközi kapcsolatok alapján tajvani egyetemen kezdené tanulmányait Kosiba Krisztina, 
de a kiutazás költségviselését és meghatározott összegő készpénz meglétét igazolnia kell – 
ehhez kért segítséget. Egyetlen kézzelfogható segítség került felajánlásra, melyet kedvezınek 
látott, de visszajelzést nem adott. Az önkormányzat részérıl a felajánlott segítség a kérelmezı 
családjának birtokában lévı legelıterületek opciós vételi lehetısége. Kérte a képviselık 
javaslatát a kérelem elbírálásával kapcsolatban. 
 
Szegedi Csaba 
Megjegyezte, hogy a kérelembıl nem derül ki, hogy milyen segítségre van a kérelmezınek 
szüksége. Javasolta annak pontosítását. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy Ékes József országgyőlési képviselı  a Magyar-Tajvani Parlament Baráti 
Társaság alapító tagja kereste meg telefonon. Elmondása szerint egyetlen helyen volt az 
országban önkormányzati támogatás ilyen kérelemre 150.000 Ft/fı összeget tudtak 
biztosítani. 
 
Javasolta, hogy egy válaszlevélben pontosításra kell felkérni kérelmezıt. 
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További hozzászólás nem lévén a Képviselı-testületet döntését kérte. Aki egyetértett azzal, 
hogy a kérelemre válaszul kérelmezıvel kerüljön pontosításra a külföldi tanulmányai 
segítésére irányuló kérelme, fenntartja-e kérelmét, illetve a felajánlott támogatási módozattal 
kíván-e élni, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     124/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testület megtárgyalta   
Kosiba Krisztina beérkezett kérelmét és az alábbi határozatot hozta. 

 
A Képviselı-testület a kérelemre válaszul kéri kérelmezıt, hogy  
pontosítsa a külföldi tanulmányai segítésére irányuló kérelmét,  
fenntartja-e kérelmét, illetve a felajánlott támogatási módozattal – családjának 
birtokában álló legelıterületek megvásárlásának lehetısége - kíván-e élni? 
 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 

 
5.) Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér létrehozására kiírt pályázaton való részvételi 

javaslat 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy az „ Integrált Közösségi szolgáltató Tér „ címő pályázat a Földmővelésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázat. A pályázat több fordulóban 
bonyolítható, elsı beadási határideje: 2008. szeptember 30. A pályázati kiírásnak legjobban 
megfeleltethetı épület a Gyógyszertár-Civilház, amelynek lehetséges kialakításáról 
tanulmány készül a pályázathoz. A piac és árusítás ebben a pályázatban nincs benne. Kérte a 
képviselık véleményét a megfogalmazott határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
Lehota Vilmos 
Szavazásra kérte a Képviselı-testületet, aki egyetértett azzal, hogy Gomba Község 
Önkormányzata a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton 
részt vegyen a 727 hrsz.-ú ingatlan tekintetében, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     125/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testület megtárgyalta 
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér létrehozására kiírt 
pályázaton való részvételi javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
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A Képviselı-testület támogatja a 727. hrsz.-ú ingatlan tekintetében a 
pályázat benyújtását és feléri a polgármestert a pályázat 
elkészíttetésére.   

 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 

 
6.) Javaslat informatikai eszköz vásárlására 

 
Lehota Vilmos 
Javasolta a polgármesteri hivatalnál az informatikai eszközfejlesztés elıirányzaton további 
300 eFt jóváhagyását. Kérte a Képviselı-testület véleményét, hozzászólását. Hozzászólás nem 
lévén, kérte, aki egyetért az informatikai eszközfejlesztés elıirányzat 300 eFt-tal történı 
megemelésével az általános tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

     126/2008. /IX.11../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete informatikai 
eszközfejlesztésre 300.000.-Ft elıirányzatot biztosít az  általános 
tartalék terhére. 
 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 

 
 

14. napirend 
 

Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházás során kötött Fundamenta-lakáskassza 
szerzıdésekrıl 

 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy az elıterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottságok elnökeinek 
hozzászólását kérte. 
 
Szegedi Csaba 
Ismertette a Pénzügyi Bizottság álláspontját, mely szerint az elıterjesztésben szereplı 
határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselı-testület részére. Olyan tájékoztatást 
kapott annak idején a Képviselı-testület, hogy pénzszőke miatt az átutalások átütemezését 
kezdeményezte a Polgármesteri Hivatal. Az átgondolatlan pénzátütemezésnek nagyon jelentıs 
veszteség lett az eredménye. A plusz kiadások nagyságrendje: 17.709.432.- Ft. 
A Fundamenta Lakáskassza Zrt-vel történı egyeztetés eredményeként a szerzıdések 
felülvizsgálatának, módosításának a 2008. október 15. a határideje.  A nem tervezett 
költségrıl addig mindenképpen tájékoztatni kell a lakosságot. 
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Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a Képviselı-testületi elıterjesztés rövid változatát lehetne a lakosság elé 
tárni. 2008. áprilisában kapott az önkormányzat adatokat, melyek utaltak a hátralékra, illetve a 
késıbbi lejáratra. Augusztusi állapotnak megfelelı adatokkal rendlelkezik az önkormányzat 
jelen pillanatban, ezzel lehet elkezdeni a szerzıdésmódosítási, felbontási kezdeményezéseket, 
melyeket 2008. október 15-ig végre kellene hajtani, azért, hogy vissza tudja fizetni az 
Önkormányzat a 183 millió forint közmő hitelt. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a napi rendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot a 
Képviselı-testület felé tárgyalásra javasolta. 
 
Fodor Béla 
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta a Képviselı-testület részére. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a 903 darab szerzıdés leegyeztetése nagyon nagy feladat. A hivatal létszáma 
táppénzes jogviszony miatt lecsökkent, indokolt lenne egy helyettes köztisztviselı 
kinevezésére. 
 
Szegedi Csaba 
Kérdezte, hogy lennének-e olyan személyek a faluban, akik társadalmi munkában részt 
tudnának venni ebben a munkában? Véleménye szerint fontos lenne a mulasztások 
felelıseinek kiderítése. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy 2008. év végével telik le az 5 év, mely a társulat megszőnésével kapcsolatos 
vezetıi felelısségeket magában foglalhatja. 2008. október 15-ig meg lehet tudni, hogy mi volt 
a hiba. 
 
Szegedi Csaba 
Hangsúlyozta, hogy 2004. év elején szőnt meg a társulás és ezt követıen maradtak ki az 
utalások a Polgármesteri Hivatal részérıl. A felelısség az épületen belül koncentrálódik 
elsısorban. 
 
Lehota Vilmos 
A felelısség kérdésével együtt kerül vizsgálásra a 903 darab szerzıdés. 
 
Tasi Péter 
Véleménye szerint a lakosságot elıre kell tájékoztatni, nem pedig utólag. 
 
Tóth József 
Szerinte tájékoztatni akkor kell, ha már van mirıl, minden embert a saját ügye érdekli. 
Jelzéssel kell élni és amikor lezárul a folyamat, akkor lehet tájékoztatni. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Megjegyezte, hogy a szerzıdések áttekintésének jelenlegi fázisában az apparátus 
munkavégzésének inkább a hitel biztos visszafizetését kell elısegíteni, a felelıs keresése és a 
tájékoztatás a késıbbi idıszak feladata kell, hogy legyen. 
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Lehota Vilmos 
Az elhangzottakat összefoglalva, javasolta, hogy a határozati javaslat egy 3. ponttal 
egészüljön ki, az alábbiak szerint: A kialakult helyzet miatt a Képviselı-testület szükségesnek 
tartja a feltárt hiányosságok jelzés értékő ismertetését. Ezért felkéri a Polgármesteri Hivatalt 
az általános tájékoztató megfogalmazására és települési terjesztésére. 
 
Kérte, hogy aki a kiegészítéssel a 3 pontos határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     127/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
az elıtakarékossági szerzıdésekrıl szóló tájékoztatót és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. A Képviselı-testület az elıtakarékossági szerzıdések szükséges 

módosításainak kezdeményezésével egyetért és felhatalmazza a 
polgármestert a szerzıdések szükségszerő módosításának 
kezdeményezésére. 

2. Tekintettel a határidı rövidségére és a gazdálkodási területen 
dolgozó köztisztviselıi helyettesítésre, illetve a feladat elvégzése 
érdekében 250.000.-Ft elıirányzatot biztosít az általános tartalék 
terhére.  

3.   A kialakult helyzet miatt a képviselı-testület szükségesnek tartja    
a feltárt hiányosságok jelzés értékő ismertetését. Ezért felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt az általános tájékoztató megfogalmazására 
és települési terjesztésére. 
 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 

 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy aki kétszeres díjat fizetett egy korábbi határozata alapján, vissza kell számára 
téríteni a túlfizetést. 554 eFt, az a plusz beszedett 1.116.-Ft, amit vissza kell fizetni. 
Szavazásra kérte a Képviselı-testületet. Aki egyetértett azzal, hogy a dupla befizetések 
visszafizetésérıl a 2008. októberi ülésen hozzanak döntést, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül úgy foglalt állást, hogy a csatornadíjra történı 
dupla befizetések visszafizetésérıl a 2008. októberi ülésen hoznak döntést. 
 
Lehoczki Zoltán 
Kérdezte, hogy az állami támogatást azoknál a szerzıdéseknél veszti el az önkormányzat, 
ahol 2002. szeptember 12-e elıtt tulajdonos változás történt? 
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Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy olyan telekre vonatkozó szerzıdés is érintett lehet még az állami támogatás 
veszteséggel, ahol szerzıdés ugyan van, és rendben is van, de  nincs kiépítve csatorna. 
 
 
Lehota Vilmos 
A 14. napirendi pont bezárása után kérdezte a képviselıket, hogy van-e még egyéb kérdésük, 
felvetésük? 
 
Tasi Péter 
Kérdezte, hogy mit lehet tudni a Búcsúról? 
Javasolta a 2008. szeptember 28-i szent misét tartó váci püspök számára települési ajándék 
átadását. 
Felhívta a figyelmet a kiégett közvilágítási lámpák mielıbbi ÉMÁSZ-hoz történı 
bejelentésére. 
Megjegyezte, hogy rendıri jelenlét az iskola kezdéskor nem volt észlelhetı. 
Javasolta a Szurdik kanyarba sebességkorlátozó tábla kihelyezését.  
Megjegyezte, hogy a Magyar Közút Üzemigazgatóság vezetıje ígéretet tett arra, hogy a 
Kossuth térre tábla kerül kihelyezésre, mely mutatja, hogy merre van a Horgásztó. Ez nem 
történt meg. 
Alsófarkasdnál 60 km-es korlátozó tábla kihelyezését javasolta. 
Javaslatot tett továbbá a 6/2004-es rendelet módosítására. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a mutatványosok bérleti díja: 150.000.- Ft + 30.000.- Ft kaució. 2006-ban 
került bevezetésre a kaució, azóta mindig rendet hagynak maguk után.   
Felhatalmazta az alpolgármester Urat, hogy egy települési ajándékcsomagot készítsen el a 
váci püspök számára. 
 
Erdélyi Zsolt 
Megjegyezte, hogy a közút padkázása során sok helyen kárt is okoztak. 
A biztonságos közlekedés érdekében a Jókai utca és az iskola között gyalogos átkelıhely 
kialakítását 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. Ha felújításra kerül ez az útszakasz, akkor egy kis 
nyomvonal korrekcióval ezt a gyalogátkelıhelyet létre lehet hozni. 
 
Szegedi Csaba 
Kérdezte, hogy a kátyúzási munkálatok 2008. szeptember végén elkezdıdnek? Hogyan fog 
haladni a munka? Köszönetet mondott Szabó Gyulának a kátyúzáshoz szükséges anyag 
térítésmentes szállításáért. 
 
Lehota Vilmos 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy még szeptember végén elkezdik a munkát. 
Amennyiben az idıjárás engedi, ısz folyamán elvégzik a kátyúzási munkálatokat. 
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Szegedi Csaba 
Javasolta, hogy a Búcsú alkalmával a mutatványosoktól származó bevétel a tanpálya 
visszaállítására legyen fordítva. 
 
Lehota Vilmos 
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek türelmét és az ülést 19.40 órakor bezárta. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
    
  Kósa Erzsébet Anikó    Lehota Vilmos 
   jegyzı       polgármester 
 
 

 

 

 


