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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 30-án 18 
órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  nyilvános ülésérıl. 
 
 
Jelen voltak:  jelenléti ív alapján  
 
 
 
Lehota Vilmos 
Üdvözölte az ülésen megjelent képviselıket, külön köszöntötte a jegyzıt és Paitz Miklós 
vállalkozót. Megállapította, hogy 5 képviselı megjelent, Tasi Péter alpolgármester, Szabó 
Gyula, Szegedi Csaba, Tóth Sándor képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt venni az 
ülésen: A képviselı-testület ülése határozatképes.  
Napirendi javaslatként a Kegyeleti közszolgáltatás ellátására beérkezett pályázatok elbírálását 
és a KIM 2004. Bt. kérelmét terjesztette a Képviselı-testület elé. Megkérdezte, hogy van-e 
valakinek napirendi ponti javaslata? 
 
Lehoczki Zoltán 
A testületi ülés napirendjét további egy tárgyalási ponttal, a képviselıi tiszteletdíjáról történı 
lemondást követı dologi elıirányzat módosítással javasolta kiegészíteni.  
 
Lehota Vilmos 
Kérte, hogy aki, a módosítási javaslattal a három napirendet elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:   
 
 
 
NAPIREND: 
 

1.) Kegyeleti közszolgáltatás ellátására beérkezett pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı: Lehota Vilmos polgármester 

 
2.) KIM 2004. Bt. kérelmének elbírálása 

Elıterjesztı: Lehota Vilmos polgármester 
 

3.) Javaslat elıirányzat módosítására 
Elıterjesztı: Lehoczki Zoltán képviselı 
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1. napirend 
 

Kegyeleti közszolgáltatás ellátására beérkezett pályázatok elbírálása 
 

Lehota Vilmos 
Tájékoztatta a képviselıket, hogy a jelezett idıpontig kettı pályázat érkezett be. 
- Paitz Miklós Kóka, Margit-Hegy u. 2-4. szám alatti lakos pályázata. 
- Mészáros Terézia Úri, Anker köz 4. szám alatti lakos pályázata. 
A két boríték felbontására, majd a pályázatok felolvasására került sor. 
Elmondta, hogy mindkét pályázat megfelel a pályázati kiírásnak. 
Kérte, hogy amennyiben valakinek kérdése van Paitz Miklós pályázó felé, akkor a kérdést 
tegye fel. 
 
A képviselık részérıl kérdés nem volt a jelenlévı pályázó felé.  
 
Lehota Vilmos 
Javasolta a képviselı-testület részére, hogy az önkormányzati törvény adta lehetıséggel élve a 
pályázatok tárgyalásának idıtartamára – az üzleti érdekek védelme érdekében- tartson zárt 
ülést. Kérte, aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül a kegyeleti közszolgáltatás ellátására beérkezett pályázatok 
tárgyalásának idıtartamára zárt ülést rendelt el.  
 
 
A zárt ülés bezárása után nyilvános ülés keretei között folytatódott a tárgyalás.  
 
Lehota Vilmos 
A pályázat eredményét közölte: A Képviselı-testület egyhangú döntéssel Mészáros Terézia 
Úri, Anker köz 4. szám alatti lakos pályázatát fogadta el. 
 
Paitz Miklós 
Az elbírálást tudomásul vette, megköszönte a lehetıséget. 

 
 

2. napirend 
 

KIM 2004. Bt. kérelmének elbírálása 
 

Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a KIM 2004. Bt. kérelmet nyújtott be, melyben hozzájárulást kér a gombai 
613. helyrajzi számú, közterületen lévı, 26 m2 nagyságú terület bérleti jogának KIM 2004. 
Bt-rıl Dávid Pékség Bt. részére történı átruházásához. 
Kérdezte a képviselık hozzászólását, véleményét. Hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a 
kérelmet támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 
  
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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     131/2008. /IX.30../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta   
KIM 2004. Bt. kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 613. 
helyrajzi számú közterületen lévı, 26 m2 nagyságú terület bérleti 
jogának KIM 2004. Bt-rıl Dávid Pékség Bt. részére történı 
átruházásához hozzájárul.  
 
Határidı:  értelemszerően   
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
 
 

3. napirend 
 

Javaslat elıirányzat módosítására 
 
Lehoczki Zoltán 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a 2008. évi havonként járó tiszteletdíjat nem vette 
fel, errıl év elején írásban rendelkezett. Hozzászólásában jelezte, hogy a 2008. január és 
február havi tiszteletdíjáról lemond, s annak 76 ezer forintos bruttó összegét kéri, hogy a 
képviselı-testület helyezze általános tartalékba. Az általános tartalék növekedésére tekintettel 
javasolta, hogy a szüreti felvonulás többletkiadásainak fedezetére a képviselı-testület a dologi 
kiadások kiemelt elıirányzat összegét 76 ezer forinttal növelje meg.  
 
Lehota Vilmos 
Szavazásra kérte a Képviselı-testületet, aki egyetértett az elıirányzat módosítási javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezte. 

 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

     132/2008. /IX.30../ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

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

 
1./ A képviselı-testület - Lehoczki Zoltán képviselı 2008. január és 

február havi tiszteletdíjáról történı lemondásra tekintettel -  a 
személyi juttatás elıirányzatot 58 ezer forinttal, a munkaadókat 
terhelı járulékok elıirányzatát 18 ezer forinttal csökkenti, s a 76 ezer 
forintot általános tartalékba helyezi.  
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2./ A képviselı-testület az általános tartalék terhére a 921815.számú 
szakfeladat dologi kiadásainak elıirányzatát - a szüreti felvonulásra 
tervezett kiadások növekedése miatt – 76 ezer forinttal megnöveli.  

 
3/ A képviselı-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a soron 

következı költségvetési rendelet módosításakor a kiemelt 
elıirányzatok módosításáról gondoskodjon. 

 
Határidı: azonnali  

         Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
Lehota Vilmos 
-  Ismertette, hogy a Strázsa-Felsı-Tápió Vidékfejlesztési Közösség 2008. szeptember 26-

án elnyerte a Leader-címet.  
 
-  Ismertette továbbá, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér létrehozására a 

pályázat benyújtásra került. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy a gazdálkodási elıadói munkakörre a pályázat kiírásra került. A pályázat 
benyújtási határideje: 2008. október 10. Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy Kovács 
Krisztina 2008. szeptember 30. napjával, közös megegyezéssel kérte közszolgálati 
jogviszonyának megszüntetését. 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszönte a megjelentek türelmét és a nyilvános ülést 1920 órakor 
bezárta.  
 
 
 
 
 
      Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Aniikó 
         polgármester              jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


