
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 15 órai 
kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. 
 
 
 
Jelen voltak:  jelenléti ív alapján   
 
 
 
Lehota Vilmos 
Üdvözölte az ülésen megjelent képviselıket és külön köszöntötte a jegyzıt. Megállapította, 
hogy az ülésen 7 képviselı megjelent. Szabó Gyula és Szegedi Csaba képviselık jelezték, 
hogy késıbb érkeznek. 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 Önkormányzatának 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 a helyi adóról szóló rendeletek felülvizsgálatára 
Elıterjesztı:  Polgármester 
Elıkészítı  Jegyzı 

2.) 

Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 

Javaslat a vagyonrendelet felülvizsgálatára 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

3.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
 

Javaslat a munkahely megtartó támogatásról szóló rendelet felülvizsgálata 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

4.) 

Véleményezı: Valamennyi Bizottság 
 

 Javaslat az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára 
 Elıterjesztı:  Polgármester 
 Elıkészítı  Jegyzı 

5.) 

 Véleményezı:  Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 



 
 Javaslat a fejlesztési akcióterv felülvizsgálatára 
 Elıterjesztı:  Polgármester 
 Elıkészítı  Állandó bizottságok elnökei 

6.) 

 Véleményezı:  Valamennyi bizottság 
 

 Javaslat a vállalkozásfejlesztési koncepció elfogadására 
 Elıterjesztı:  Polgármester 
 Elıkészítı     --- 

7.) 

 Véleményezı:  Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

Javaslat a Faluház belsıellenırzési jelentése alapján elkészített intézkedési 
terv elfogadására 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

10.) 

Véleményezı: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi 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. 37. hét – 2008. 43. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban kiküldésre került a képviselık részére, majd az ülést megelızı hét tekintetében az 
alábbiakról számolt be: 
 
- A nemzeti ünnep alkalmából 2008. október 23-án megtartásra került a községi 
megemlékezés. Az ünnepi mősort – a márciusi rendezvényhez hasonlóan – a Fáy András 
Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény biztosította. Javasolta, 
hogy a színvonalas mősorokért határozatban mondjon a Képviselı-testület köszönetet. 
 
- A 2008. szeptember 30-án tartott rendkívüli ülés döntésének értelmében aláírásra került a 
volt fagyizó bérlıváltása miatt az új bérleti szerzıdés. 
 

Tájékoztató a mezei ırszolgálat megszervezésének és mőködtetésének 
lehetıségérıl 
Elıterjesztı: Polgármester 
Elıkészítı Jegyzı 

8.) 

Véleményezı: Pénzügyi Bizottság 
   

Javaslat a 2009. évi belsıellenırzési terv elfogadására 
Elıterjesztı: Jegyzı 
Elıkészítı    -- 

9.) 

Véleményezı: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
   

  
11.) Egyebek 



- A Baptista Szeretetszolgálat által közvetített élelmiszersegély kiosztásra került 304 fı 
részére. A segélyezettek kiválasztását és a kiosztás lebonyolítását ellenırizte a közvetítı 
segélyszervezet, valamint a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A delegációk látható 
elégedettséggel hagyták el a települést. 
 
- Pályázati elıkészítı egyeztetésre került sor a vidékfejlesztési kiírások témájában. A kiírások 
lehetıségének figyelembevételével került kialakításra az optimális pályázati részvételi 
javaslat, amellyel az ÚMVP III. tengelyének forrásait kedvezı módon lehetne felhasználni. 
 
- A Kenyeres-kert rekonstrukciójára a vidéki örökség megırzésére kiírt pályázat igénybe 
vételét javasolta a 2009. májusi beadási határidı figyelembe vételével. 
    
- A község belterületi útjainak kátyúzása folyamatban van, a munkálatokhoz anyagvásárlásra 
400 eFt elıirányzat biztosítását kérte az általános tartalék terhére. 
 
   

2. napirend 
 

Javaslat a helyi adóról szóló rendeletek felülvizsgálatára 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy egy módosított rendelet-tervezet van a képviselık elıtt, ami alapján még 
mindig nem javasolja a mai ülésen a rendelet megalkotását. Arra kérte a képviselıket, hogy 
módosításokkal együtt véleményezzék a tervezetet.  
 
Az elıterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, a bizottságok 
elnökeinek véleményét kérdezte. 
 
Lehoczki Zoltán 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság több helyen kért módosítást. Az adómértékek 
meghatározásához mindenképpen szükségesnek tartja annak tisztázását, hogy mekkora az 
átlagos lakás méret Gombán. Ezzel kapcsolatban a törvényben meghatározott figyelembe 
veendı lakásmérethez képest szőkebb értelmezést javasoltak. Pl. a terasz és a garázs ne 
kerüljön bele az adómérték meghatározásánál figyelembeveendı négyzetméterbe.  
 
Tóth Sándor 
Kérdezte, hogy mi indokolja a rendelet-tervezetben szereplı számokat? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a rendelet-tervezet alapján a jelenleg hatályban lévı kommunális adó rendelet 
visszavonásra kerülne és építményadó és telekadó kerülne bevezetésre. Igazságosabb 
adóztatási forma lenne. 
 
Lehoczki Zoltán 
Kérdezte, hogy nyeles telekre is érvényes lesz-e a telekadó? 
 
Lehota Vilmos 
A kérdésre válaszként elmondta, hogy kialakított telkekre már vonatkozik. 
 
 



Tasi Péter 
Megjegyezte, hogy az új adóformák bevezetésével összességében az adóbevétel jelentıs 
mértékben megnıhet az elızıekhez képest. A rendelet-tervezet 16. § a.) pontjában az adó 
mértékének meghatározását 300 Ft/m2 helyett 400 Ft/m2-ben javasolta meghatározni. 
 
Dr. Zimonyi Károly 
Az adó mértékének emelését kisebb mértékben javasolta. 
 
Tóth József 
Kérdezte, hogy a mőhely melyik kategóriába tartozik? 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Elmondta, hogy a helyi adókról szóló törvény határozza meg, hogy mi minısül hasznos 
alapterületnek. / A helyi adókról szóló törvény hivatkozott értelmezı rendelkezése 
felolvasásra került / 
 
Tasi Péter 
Felhívta a figyelmet, hogy az adó felfüggesztéssel fontos, hogy tisztában legyen a testület. 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
Ismertette, hogy adófelfüggesztésrıl 65 évet betöltött, vagy legalább 67 %-os rokkant 
esetében lehet szó. Aki kéri az adófelfüggesztés megállapítását, annak a hivatal határozattal 
megállapítja. Az adózót mentesíti az adó befizetése alól, azonban ingatlan nyilvántartásban 
jelzálogként az ingatlanra rá terheli. Amennyiben az ingatlan elidegenítésre kerül, az 
önkormányzatnak lehetısége van hozzájutni a be nem fizetett adóhoz. 
 
Tóth József 
Az építményadó mértékét 70 Ft/m2 összegben javasolta megállapítani.  
 
Tóth Sándor 
Elmondta, hogy az adó emelését két éven keresztül javasolja. 
 
Lehoczki Zoltán 
Javasolta kezdetben egy alacsonyabb adómérték meghatározását és majd késıbb, egy-két év 
múlva az emelést. 
 

/ Idıközben Szegedi Csaba képviselı megérkezett / 
 
Lehota Vilmos 
Javasolta az adórendelet szerkezetének kialakítását. Tervei szerint a bevezetésre kerülı 
rendeletrıl állásfoglalást kér a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
illetékeseitıl. Az állásfoglalás ismeretében a rendeletalkotás elıtt még lehetıség lesz az 
adómértékek korrigálására.. A decemberi testületi ülésre még fel lehet mérni, hogy a gombai 
ingatlanok körülbelül milyen hasznos alapterülettel rendelkeznek. 
 
Tasi Péter 
Kérdés, hogy a Képviselı-testület fel akarja-e váltani a magánszemélyek kommunális adóját 
vagyoni típusú adóra? Megjegyezte, hogy az adómérték lépcsızetes bevezetésétıl óvakodna. 
Javasolta, hogy a decemberi testületi ülésre készüljön kimutatás arról, hogy hány alanya lenne 
az építményadónak és hány alanya lenne a telekadónak.  



 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolta a telekadónál a sávos adó bevezetését, 750 m2 
teleknagyság felett 4 Ft/m2-nél kevesebb lehetne az adó mértéke. 
 
Lehota Vilmos 
Korlátozás esetén maximum bevezetését javasolta. Az idegenforgalmi adónál 12.000.-Ft-os, a 
telekadónál pedig 6.000.-Ft-os maximum mérték bevezetését javasolta. Javasolta, hogy a 
rendelet tervezet 13 §-ához egy adó mérték maximum is ideiglenesen szerkesztésre kerüljön. 
Elmondta, hogy a helyi iparőzési adó esetében egyetlen javaslat volt a bizottsági ülésen, mely 
szerint az utcai árusok esetében az ezer forintos adómérték ne kerüljön meghatározásra. 
 

/ Idıközben Szabó Gyula képviselı megérkezett / 
 
Szegedi Csaba 
Javasolta az átdolgozott rendelet-tervezettel kapcsolatban a lakosság értesítését. 
 
Tasi Péter 
A lakosság tájékoztatását a közigazgatási hivatal elızetes állásfoglalásának megérkezése utáni 
idıpontra javasolta.  
 
Lehota Vilmos 
Megjegyezte, hogy a napirend tárgyalása során több ízben került szóba a rendelet tervezetérıl 
az elızetes állásfoglalás megkérése. Ellenvetés hiányában tájékoztatta a képviselıket, hogy a 
rendeletalkotásig beszerzi a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal illetékes 
fıosztályainak állásfoglalását, továbbá a decemberi ülésen történı tárgyalás idıpontjáig egy 
kimutatás készítését kéri a jegyzıtıl a bevezetésre kerülı adónemek várható bevételeirıl.  

 
 

3. napirend 
 

Javaslat a vagyonrendelet felülvizsgálatára 
 

Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a napirendi pontot mindhárom bizottság tárgyalta. Kérte a bizottságok 
álláspontjait.  

 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását és a vagyongazdálkodási 
koncepciót elfogadásra javasolta a Képviselı-testület felé. 
 
Dr. Zimonyi Károly 
A Szociális- és Gyámügyi Bizottság véleményét ismertette, mely szerint a 
vagyongazdálkodási koncepciót és a rendelet módosítását elfogadásra javasolta a Képviselı-
testület felé. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet és a vagyongazdálkodási 
koncepciót  a Képviselı-testület részére szintén elfogadásra javasolta. 
 



Lehota Vilmos 
Kérte a rendelet tervezettel kapcsolatban a bizottsági véleményeken kívüli  hozzászólásokat.  
 
Szegedi Csaba 
A rendelet-tervezet 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban kérdezte, hogy a törvény 
szerint mi az értékhatár? 
 
Kósa Erzsébet Anikó 
A kérdésre válaszként elmondta, hogy 25 millió forint a törvény szerinti értékhatár. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén kérte a Képviselı-testület tagjait, aki a vagyongazdálkodási 
koncepciót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a vagyongazdálkodási koncepciót elfogadta. 
 

     133/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a vagyongazdálkodási koncepcióra beterjesztett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta. 

 
1. A Képviselı-testület Gomba Község Önkormányzatának 

vagyongazdálkodási koncepcióját elfogadta. 
 
Határidı:  értelemszerően 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 
Lehota Vilmos 
Rendeletalkotásra kérte a Képviselı-testületet, aki a kiküldött elıterjesztés alapján az 
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotásával 
egyetért, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
27/2008. (X. 31.) sz. rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  
 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 
 
 
 
 
 

 



4. napirend 
 

Javaslat a munkahely megtartó támogatásról szóló rendelet felülvizsgálata 
 

Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy az elıterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. Kérdezte a bizottságok 
álláspontjait. 
 
Dr. Zimonyi Károly 
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a rendelet-tervezetet a Képviselı-testület 
felé elfogadásra javasolta. 
 
Szegedi Csaba 
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság egyetértett az elıterjesztésben foglaltakkal, a rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselı-testület felé. 
 
Erdélyi Zsolt 
Ismertette a Szociális- és Gyámügyi Bizottság álláspontját, mely szerint a rendelet-tervezetet 
a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatban a bizottsági véleményeken 
kívüli hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a Képviselı-testületet, aki a 
6/2004. (V.26.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért, 
kézfelemeléssel jelezte.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a rendeletet hatályon kívül helyezte. 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
28/2008. (X. 31.) sz. rendelete 

a munkahelymegtartó támogatásról szóló 6/2004. (V. 26.) sz. önkormányzati 
rendeletének hatályon kívül helyezésérıl 

 
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 

 
5. napirend 

 
Javaslat az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára 

 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó 
elıterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, a bizottságok 
véleményét kérte. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a bizottság a határozati javaslat 4./ pontjában szereplı tételeknél erısebb 
kerekítést javasolt, mindemellett az elıterjesztéshez csatolt rendelet-tervezettel és a határozati 
javaslatokban foglaltakkal egyetértett, s a Képviselı-testület felé mindkettıt elfogadásra 
javasolta. 



Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén pontosításra került a vízmővagyon mőködtetés 
bérleti díja, mely 64.400.-Ft-ot jelent. Továbbá módosult a határozati javaslat 4./ pontja, 
melybıl törlésre került a helyrajzi számok felsorolása. 
 
Erdélyi Zsolt 
Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság egyetértett a rendelet-tervezettel és a határozati 
javaslatokban foglaltakkal, s elfogadásra javasolta a Képviselı-testület felé. 
 
Tasi Péter 
Az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 
tekintetében nem javasolt változtatást. 
 
Lehota Vilmos 
Kérte, hogy aki a határozati javaslat 5./ pontjának figyelmen kívül hagyásával nem ért egyet, 
az a döntés elıtt hozzászólásával jelezze. További hozzászólás nem lévén, az önkormányzat 
által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó módosított határozati javaslatot 
tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

134/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
 

Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete megtárgyalta 
az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A képviselı-testület a 124/2007. (XII.10.) számú, az 36/2008. 
(III.27.) számú és a 53/2008. (IV.24.) számú határozataiban 
rögzített bérleti díjak összegét 2009. január 1-i hatállyal e 
határozat 2-5 pontjaiban meghatározottak szerint módosítja 

 
2. A képviselı-testület a törzsvagyonba tartozó – érvényes bérleti 

szerzıdés tárgyát képezı - korlátozottan forgalomképes 
ingatlanvagyon tekintetében – 12 %-os mértékő, 100.- Ft-ra 
kerekített emeléssel - az alábbi bérleti díjakat határozza meg 
2009. január 1-i hatállyal: 

 
Az ingatlan helyrajzi száma 

(részterület bérbeadása esetén a 
hasznosítás jellege) 

2009. január 1-tıl 
a havi bérleti díj 
összege (mely az 

ÁFA-t is 
tartalmazza)  

8/4. (magánrendelés céljából) 14.600.- Ft 
697/16 (vízmővagyon mőködtetés 
bérleti díja) 

       64.400.-Ft 

727 (gyógyszertár üzemeltetés) 36.100.- Ft 



 
3. A képviselı-testület az érvényes bérleti szerzıdés tárgyát 

képezı forgalomképes ingatlanvagyon tekintetében – 12 %-os 
mértékő, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel - az alábbi bérleti 
díjakat határozza meg 2009. január 1-i hatállyal: 

 
 

Az ingatlan helyrajzi száma 
(részterület bérbeadása esetén a 

hasznosítás jellege) 

2009. január 1-tıl 
a havi bérleti díj 
összege (mely az 

ÁFA-t is 
tartalmazza)  

620/2 (Fagyizó) 18.700.- Ft 
1050 (Zöldségbolt) 17.800.- Ft 
1051/4 (Fodrászüzlet) 21.600.- Ft 
1223/1 (felsıfarkasdi üzelthelyiség) 17.800.- Ft 

- 2 - 
 

4. A Képviselı-testület a Tápióvölgye Vadásztársaság részére az 
önkormányzat tulajdonát képezı ingatlanok bérleti díját – 12 
%-os mértékő, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel -2008. évre 
vonatkozóan 31.300.- Ft összegben határozza meg, mely 
összeget a Tápióvölgye Vadásztársaság 2 egyenlı részletben 
köteles megfizetni. Az I. félév idıarányos bérleti díját 2009. 
március 31-ig, a II. félévi díjat 2009. szeptember 30-ig. 

 
5. A Képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat 

2-5. pontjaiban megállapított bérleti díjak 2010. évre 
vonatkozó összegének megállapítására  a Képviselı-testület 
2009. októberi ülésén tegyen javaslatot. 

 
6. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti 

szerzıdés módosítását a határozat 2-5. pontjaiban foglaltak 
szerint kezdeményezze, s a szerzıdésmódosítást az 
önkormányzat képviseletében eljárva írja alá. 

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

 
 

Lehota Vilmos 
Az elıterjesztésben szereplı, a köztemetı üzemeltetésére kötött kegyeleti közszolgáltatási 
szerzıdés 30./ pontjában meghatározott temetı fenntartási hozzájárulás összegének emelésére 
irányuló határozati javaslatot tette fel szavazásra, kérte, aki azzal egyetért kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 



     135/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testülete megtárgyalta 
köztemetı üzemeltetésére kötött kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés 
30./ pontjában meghatározott temetıfenntartási hozzájárulás 
összegének emelésére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
1. A képviselı-testület a 2008. október 1-én Mészáros Terézia 

vállalkozóval kötött kegyeleti közszolgálati szerzıdés 30./ 
pontjában rögzítettek alapján a vállalkozó által 2009. évre 
fizetendı temetıfenntartási hozzájárulás összegét – 12 %-os 
mértékő, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel – 35.800.- forintban 
határozza meg.  

2. A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kegyeleti közszolgálati szerzıdés módosítását a határozat 1. 
pontjában foglaltak szerint kezdeményezze, s a 
szerzıdésmódosítást az önkormányzat képviseletében eljárva 
írja alá. 
 
Határidı:  2008. november 30. 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
Lehota Vilmos 
Kérte az elıterjesztésben szereplı rendelet-tervezettel kapcsolatban a bizottsági 
véleményeken kívüli hozzászólásokat.  
 
Szegedi Csaba 
A rendelet-tervezet 5. § (2) bekezdésében megfogalmazottakkal kapcsolatban kérdezte, hogy 
hogyan fog történni az ellenırzés? 
 
Lehota Vilmos 
A kérdésre válaszként elmondta, hogy a rendelet betartását a hivatal mőszaki elıadója fogja 
ellenırizni. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén kérte a Képviselı-testületet, aki a rendelet módosításával 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Gomba Község Önkormányzatának 
29/2008. (X. 31.) sz. rendelete 

a köztisztaságról és a környezetvédelemrıl szóló 18/2008. (V. 30.) sz. rendelet 
módosításáról  

 
( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi ) 

 



 
6. napirend 

 
Javaslat a fejlesztési akcióterv felülvizsgálatára 

 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos elıterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. 
Kérdte a bizottságok álláspontjait. 
 
Dr. Zimonyi Károly 
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság az elıterjesztéshez csatolt határozati 
javaslatokban foglaltakkal egyetértett, s a Képviselı-testület felé elfogadásra javasolta. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is egyetértett a határozati javaslatokban foglaltakkal és 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testület felé. 
 
Erdélyi Zsolt 
Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat szintén elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testület felé. 
 
Tasi Péter 
Javasolta, hogy a fejlesztési akcióterv I. ütemének 3./ és 4./ pontjaiban a körforgalom szó 
helyett biztonságos és rendezett csomópont építés szerepeljen. 
Javasolta továbbá, hogy a fejlesztési akcióterv felülvizsgálata során beterjesztett pályázati 
javaslat 1./ pontjában szereplı c. 3. célterülethez felsoroltak kiegészítését az 1049/4. hrsz. 
beírásával. 
 
Lehota Vilmos 
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén az elıterjesztésben 
szereplı, fejlesztési akcióterv felülvizsgálatára beterjesztett határozati javaslatot tette fel 
szavazásra, aki elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

     136/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
fejlesztési akcióterv felülvizsgálatára beterjesztett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta. 

 
1. A Képviselı-testület a fejlesztési akcióterv I. ütemének 

második pontját „FİZİKONYHA LÉTESÍTÉSE AZ 
ISKOLÁNÁL” megnevezésrıl „FİZİKONYHA 
LÉTESÍTÉSE” elnevezésre javítja, és a szükséges tartalmi 
változásokat támogatja. 



2. A Képviselı-testület a fejlesztési akcióterv I. ütemét 
kiegészíti az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
létesítésével. 

3. A Képviselı-testület a fejlesztési akcióterv I. ütemét 
kiegészíti a belterületi vállalkozási területek kialakításával. 

4. A Képviselı-testület a fejlesztési akcióterv I. ütemét 
kiegészíti a II. ütem a 10. ÚJ ÉPÜLETEK A SZEMİK 
BALÁZS TÉREN és a 11. A SZEMİK BALÁZS TÉR 
TÁJÉPÍTÉSZETI RENDEZÉSE megnevezéső beavatkozási 
adatlapjaival. 

 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
Lehota Vilmos 
Az elıterjesztésben szereplı, a fejlesztési akcióterv felülvizsgálata során beterjesztett pályázat 
határozati javaslatot – kiegészítve azzal, hogy javaslat 1./ pontjában szereplı c. 3. 
célterülethez felsoroltak között az 1049/4. hrsz. is szerepel - tette fel szavazásra, aki azzal 
egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     137/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
fejlesztési akcióterv felülvizsgálatára során beterjesztett pályázati javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta. 

 
1. A Képviselı-testület az Európai Mezıgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 
igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló 
135/2008 (X. 18.) FVM rendelet alapján minden 
célterületre pályázatot nyújt be az alábbiak szerint: 

a. 1. célterület: Szemık Balázs tér önkormányzati 
épületeinek homlokzati felújítása. 

b. 2. célterület: Kenyeres-kert kibıvítéseként sport és 
pihenıpark kialakítása a 718/1., valamint a 715/2. 
hrsz.-ú ingatlanok területén. 

c. 3. célterület: Fedett elárusítóhely és környezetének 
kialakítása a Szemık Balázs téren ( 6/3, 6/4, 7 és 
1049/4 hrsz.-ú ingatlanok területén) 

d. 4. célterület: Játszótér létesítése a Kenyeres-kert 
kibıvítéseként a 718/1., valamint 715/2. hrsz.-ú 
ingatlanok területén. 

2. A Képviselı-testület a pályázat elıkészítési kiadásaira 
2.500 eFt forint keretet biztosít a fejlesztési céltartalék 
terhére. 



3. A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
pályázatot az elsı beadási határidıig készíttesse el és 
nyújtsa be. 

Határidı:  2008. november 30 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 

7. napirend 
Javaslat a vállalkozásfejlesztési koncepció elfogadására 

 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a vállalkozásfejlesztési koncepció elfogadására vonatkozó elıterjesztést a 
Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. A bizottságok véleményét kérte. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatokat 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testület részére. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta a határozati javaslatokat a 
Képviselı-testület részére. 
 
Szegedi Csaba 
A 490/1. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban javasolta, hogy a vételár tekintetében költségvetési 
keretrıl döntsenek. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy jelen pillanatban a Képviselı-testület döntésérıl fogja az eladót tájékoztatni. 
Amennyiben továbbtárgyalásra van szükség, az erre vonatkozó elıterjesztést két hét múlva a 
Képviselı-testület elé fogja terjeszteni. 
 
Lehota Vilmos 
Kérte a további hozzászólásokat.  További hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a 
képviselıket. Aki a vállalkozásfejlesztési koncepcióra beterjesztett határozati javaslatot   
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     138/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a vállalkozásfejlesztési koncepcióra beterjesztett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta. 

 
2. A Képviselı-testület a vállalkozásfejlesztési koncepciót 

megalkotta. 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 



 
 
Lehota Vilmos 
A Helyi Építési Szabályzat módosítására beterjesztett határozati javaslatot az alábbi 
szövegrésszel egészítette ki: „A Képviselı-testület a Településközponti vegyes terület 2 
övezetbe sorolt nem önkormányzati tulajdonú ingatlanjaira elıvásárlási jogot kíván 
bevezetni.” 
Kérte, hogy aki a Helyi Építési Szabályzat módosítására beterjesztett, kiegészített határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     139/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a Helyi Építési Szabályzat módosítására beterjesztett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta. 

 
1. A Képviselı-testület a Helyi Építési Szabályzat építési 

övezetekre vonatkozó elıírásai között a településrendezési 
célok megvalósításához szükséges 

Településközponti vegyes terület 2 
megnevezéső övezetet kíván létrehozni a vállalkozások 
számára, amelyben a telkek legkisebb mérete 200 m2 és a 
telkek beépítettsége legfeljebb 40 % lehet. 

2. A Képviselı-testület a Településközponti vegyes terület 2  
övezetbe sorolt nem önkormányzati tulajdonú ingatlanjaira 
elıvásárlási jogot kíván bevezetni. 

3. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
gombai 5, 6/1, 6/3, 6/4, 360/1 és 490/1 hrsz-ú ingatlanok 
Településközponti vegyes terület 2 övezetbe való 
átsorolásának elıkészítésérıl intézkedjen. 

 
Határidı:  2008. november 30 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
Lehota Vilmos 
A gombai 490/1. hrsz.-ú ingatlanvásárlásra beterjesztett határozati javaslatot tette fel 
szavazásra, aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 

 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



     140/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
az ingatlanvásárlásra beterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozta. 

 
1. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

gombai 490/1 hrsz-ú, beépítetlen terület megjelöléső 
ingatlanra 4,5 millió forintos vételi ajánlatot tegyen. 

2.  A Képviselı-testület az ingatlanvásárlásra 4,5 millió forint 
költségvetési keretet biztosít a fejlesztési céltartalék terhére. 

3. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
gombai 490/1 hrsz-ú, beépítetlen terület megjelöléső 
ingatlanra az adás-vételi szerzıdést aláírja. 

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

 
8. napirend 

 
Tájékoztató a mezei ırszolgálat megszervezésének és mőködtetésének lehetıségérıl 

 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy a napirenddel kapcsolatos elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A 
Pénzügyi Bizottság elnökének véleményét kérdezte. 
 
Szegedi Csaba 
Ismertette a Pénzügyi Bizottság álláspontját, mely szerint az elıterjesztéshez csatolt határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetértett, s a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy megközelítıen 120.-Ft/aranykorona az összes mőködési költség, ennek 
egyharmadát a központi költségvetés biztosítja, a többit kell a földtulajdonosoktól, illetve 
használóktól beszedni járulék formájában, ez aranykoronánként nagyságrendileg kb. 80.-Ft-ot 
jelenthet. 
 
Erdélyi Zsolt 
Kérdezte, hogy az önkormányzatnak szándékában áll-e támogatni ezt a szolgáltatást? 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy egyetlen módon lehetne támogatni, mégpedig, hogy nem vetnek ki minden 
egyes költséget járulék formájában. 
 
Tóth Sándor 
Javasolta a költségeket hektárra kiszámolni, mivel jobban át lehet látni. 
 
 
 



Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a fizetési kötelezettségek azért kerülnek aranykoronában meghatározásra, 
hogy a termıföld jövedelméhez legyen viszonyítva. 
 
Szegedi Csaba 
A mezııri szolgálattal kapcsolatban felvetette a Bénye községgel való együttmőködés 
lehetıségét. 
 
Tasi Péter 
Javasolta az összes szomszédos település önkormányzatát tájékoztatni az együttmőködés 
lehetıségérıl. 
 
Tóth József 
Javasolta, hogy elsı lépésben a községben kerüljön megszervezésre a mezei ırszolgálat és 
csak utána kerüljön sor más településekkel való együttmőködésre sor. 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a határozati javaslat elfogadása után tájékoztatni tudja a szomszéd 
településeket a tervekkel kapcsolatban. További hozzászólás nem lévén, az elıterjesztésben 
szereplı határozati javaslatot tette fel szavazásra, s kérte aki azzal egyetért kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     141/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a mezei ırszolgálat megszervezésének és mőködtetésének 
lehetıségérıl szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy november hónap folyamán 
egyeztessen a gombai föltulajdonosokkal/földhasználókkal a mezei 
ırszolgálat megszervezése tárgyában.  

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, amennyiben a mezııri 

szolgálat létrehozásának szándéka a Gomba Község közigazgatási 
területeihez tartozó termıföldek tulajdonosai/földhasználói részérıl 
támogatást nyer, a soron következı Képviselı-testületi ülésre 
készüljön elıterjesztés a mezei ırszolgálat létrehozására. 

 
3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi 

költségvetési koncepció készítésekor tervezze a mezei ırszolgálat 
megszervezéséhez társuló kiadásokat, illetve a létrehozáshoz és 
mőködtetéshez társuló bevételeket is. 

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



9. napirend 
 

Javaslat a 2009. évi belsıellenırzési terv elfogadására 
 

Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 
A bizottságok elnökeinek véleményét kérte. 
 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot a 
Képviselı-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
Erdélyi Zsolt 
Ismertette, hogy a határozati javaslatot az Ügyrendi Bizottság is 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 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     142/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának képviselı-testület megtárgyalta a 
2009. évi belsıellenırzési tervre vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1 A képviselı-testület elfogadja az Önkormányzat – jelen 
határozat 1. sz. mellékletét képezı -  2009. évi belsı 
ellenırzési tervét.  

 
Határidı:  2009. december 31-ig folyamatos 
Felelıs:  Kósa Erzsébet Anikó jegyzı 

 
 
 

10. napirend 
 

Javaslat a Faluház belsıellenırzési jelentése alapján elkészített intézkedési terv 
elfogadására 

 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos elıterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta. A bizottságok elnökeinek véleményt kérdezte. 
 
 



 
Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot a 
Képviselı-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a 
Képviselı-testület részére. 
 
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 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

143/2008. /X.30./ 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 Faluház mőködésének, 
gazdálkodásának, rendezvények, programok gazdaságosságának 
vizsgálatáról készült belsı ellenıri 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. november 15. 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 

11. napirend 
 

Egyebek 
 

- Javaslat közmeghallgatás megtartására 
 
Lehota Vilmos 
Javasolta 2008. november 28-án, pénteken, 17 órai kezdettel a mezei ırszolgálat 
megszervezésével kapcsolatos fórum, ezt követıen 18 órai kezdettel közmeghallgatás  
megtartását.  
 



A közmeghallgatás napirendi pontjaiként az alábbiakat javasolta: 
- tájékoztató a mezei ırszolgálat megszervezésével kapcsolatban 
- a 2009. január 1-tıl tervezett helyi adókról szóló rendelet elızetes ismertetése  
- egyebek 
 
Aki a fórum és a közmeghallgatás idıpontjával és napirendi pontjaival egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte.    
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

     144/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

   
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a mezei 
ırszolgálat megszervezésével kapcsolatos fórum és a közmeghallgatás  
megtartására irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 
 1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. november 28-án 

17 órai kezdettel fórumot tart a mezei ırszolgálat megszervezésével 
kapcsolatban, ezt követıen 18 órai kezdettel a 2./ pontban rögzített 
napirendekkel közmeghallgatást tart. 

 2./  A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt nevezettek 
  képviselıi tájékoztatást hallgathatnak meg és tehetnek közérdekő kérdést és 
  javaslatot 
  -     mezei ırszolgálat megszervezésével kapcsolatban 

- a 2009. január 1-tıl tervezett helyi adókról szóló rendelet elızetes 
ismertetése tárgyában és 

- egyebek napirendi pontban. 
 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyérıl  
  és idejérıl a tárgyban érdekelteket és a lakosságot tájékoztassa. 
  

Határidı: 2008. november 26. 
  Felelıs: Lehota Vilmos polgármester 
 
 
- Javaslat a szociális alapfeladatok intézményi keretek között történı ellátására 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy a szociális alapfeladatok ellátását társulás formájában, vagy saját szolgálat 
felállításával lehet megoldani. Célszerőnek tartotta, hogy a Monori szóbeli nemleges 
visszajelzésre tekintettel a csatalakozási szándékot valamelyik társulás felé jelezze az 
önkormányzat. 
 
Szavazásra kérte a Képviselı-testületet, aki egyetért azzal, hogy a szociális alapfeladatok 
intézményi keretek között történı ellátása érdekében kerüljön megkeresésre a pilisi, üllıi, 
vagy ezt követı sorrendben a gyömrıi intézmény fenntartója, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 
     145/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

    H a t á r o z a t 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta  
a szociális alapfeladatok intézményi keretek között történı ellátására 
irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta. 
 
1. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szociális alapfeladatok intézményi keretek között történı ellátása 
érdekében keresse meg a pilisi, üllıi, vagy ezt követı sorrendben a 
gyömrıi intézmény fenntartóját és tájékoztassa a Képviselı-testület 
csatlakozási szándékáról. 

 
Határidı: 2008. november 05. 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 
- Javaslat Fekete István gombai lakos kérelmének elbírálására 
 
Lehota Vilmos 
Elmondta, hogy Fekete István gombai lakos kérelmével kapcsolatos elıterjesztést megkapták 
a képviselık. Kérte a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Tóth Sándor 
Véleménye szerint kérelmezı kára nem kizárólag a jelzett kátyúba való behajtástól 
keletkezett. Ismeri mindenki a községi utakat, és annak megfelelıen kell vezetni. 
 
Szegedi Csaba 
Az elutasító határozat mellé kísérı levél megfogalmazását javasolta kérelmezı részére. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén a Képviselı-testület döntését kérte. Az elhangzott 
vélemények alapján a megküldött határozati javaslattól eltérıen szavazásra szólította a 
képviselıket. Kérte, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért azzal, hogy Fekete István 
gombai lakos kártérítés megállapításra irányuló kérelme azzal az indokkal kerüljön 
elutasításra, hogy  a Képviselı-testület nem látja bizonyítottnak, hogy a számlával igazolt 
költséget a gépjármő tulajdonosának kizárólag a Liliom utca- Katona József utca 
keresztezıdéséhez közeli kátyú okozta. 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

     146/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
Fekete István gombai lakos kérelmének elbírálására elıterjesztett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 



1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Fekete 
István gombai lakos kártérítés megállapítására irányuló kérelmét 
elutasítja. 
A benyújtott iratok alapján a Képviselı-testület nem látja 
bizonyítottnak, hogy a számlával igazolt költséget a gépjármő 
tulajdonosának kizárólag a Liliom utca- Katona József utca 
keresztezıdéséhez közeli kátyú okozta.   

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

 
 
- Szüreti felvonulás szervezéséhez kapcsolódó pénzügyi elszámolás  
 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy a napirendi pont elıkészítését az Ügyrendi Bizottság végezte, az Ügyrendi 
Bizottság elnökének adta át a szót. 
 
Erdélyi Zsolt 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság ülésén feltárásra került, hogy a szüreti felvonulás 
szervezésével kapcsolatban Máté Józsefné mővelıdés-szervezı többszörösen megszegte a 
számviteli szabályokat, ezért a bizottság az ügy kivizsgálását kérte. 
 
Lehota Vilmos 
Az Ügyrendi Bizottság határozati javaslatát tette fel szavazásra, s kérte, aki a határozati 
javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

     147/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megtárgyalta a 2008. október 11-én megrendezett szüreti 
mulatságok szervezéséhez kapcsolódó pénzügyi elszámolás 
körülményeit rögzítı feljegyzést. 

  
1. A Képviselı-testület a polgármester által benyújtott, 2008. 
október 11-én megrendezett szüreti mulatságok szervezéséhez 
kapcsolódó pénzügyi elszámolás körülményeit tartalmazó 
feljegyzés alapján Máté Józsefné mővelıdés-szervezınek a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 46. § 
(8) bekezdésében foglaltak alapján történı meghallgatásával bízza 
meg a polgármestert. 

 
Határidı: 2008. november 05. 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
 
 



 
- Javaslat a településen keletkezett szilárd hulladék kezelés közbeszerzési eljárás 
lefolytatására 
 
Lehota Vilmos 
Ismertette, hogy a településen végzett hulladékkezelés kapcsán féléves szerzıdéssel a 
tevékenység elvégzésével  Ledniczki Tibor vállalkozó került megbízásra. A hulladékkezelési 
tevékenység végzése hosszabb távon csak közbeszerzési eljárás által kiválasztott 
közszolgáltatóval lehetséges. Javasolta a közszolgáltatási szerzıdés megkötésére 
közbeszerzési eljárás lefolytatását. Kidolgozására közbeszerzési szakértı felkérését. A 
közbeszerzési eljárás elbírálására javasolta, hogy bízza meg a Képviselı-testület az Ügyrendi 
Bizottságot. Kérte a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Lehota Vilmos 
További hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a Képviselı-testületet, aki a határozati 
javaslatban megfogalmazottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
     148/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 

    H a t á r o z a t 
 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a településen keletkezett szilárd hulladék kezelés tárgyában 
szükséges közbeszerzési eljárásra irányuló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta. 
 
1. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

közbeszerzési eljárás elıkészítése és lefolytatása érdekében 
keresse meg a budapesti székhelyő MIX-TOUR Bt-t. 

 
2. A Képviselı-testület – közbeszerzési szakértı bevonásával – az 

Ügyrendi Bizottságot bízza meg a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával. 

  
Határidı: 1./ pont tekintetében 2008. november 10. 
  2./ pont tekintetében 2008. december 31. 
Felelıs:  1./ pont tekintetében Polgármester 
  2./ pont tekintetében Ügyrendi Bizottság  

 
Tasi Péter 
- A Képviselı-testület munkaterve alapján a mai ülés napirendje között szerepelt a „ 
Tájékoztató a község közlekedési helyzetérıl” napirendi pont, mely levételre került a 
napirendek közül. 
Kérte, amennyiben ezzel a napirenddel kíván foglalkozni a testület, akkor határozza meg 
annak pontos tartalmát. 
- Az alpolgármesteri beszámolóban szerepel a reprezentációs célokat is szolgáló „ gombai 
ajándékcsomag „ . Szívesen venné, ha találnának még Gombához köthetı dolgokat. 
- Felvetette a monori úton magánszemély által megnyitott „hulladéklerakót”. 



 
Szegedi Csaba 
- Kérdezte, hogy az orvosi rendelıben még mindig az ideiglenes megoldás van a székekkel? 
- A polgármesteri tájékoztatóban szerepel, hogy az utcák kátyúzási munkálatainál a négyfıs 
brigádot a munkatempó fokozása érdekében a polgármester irányította. Véleményezte, hogy 
hasznosnak tartja. 
 
Lehota Vilmos 
Kérte, hogy a november 13-i ülésen tárgyaljanak az orvosi rendelıben elhelyezésre kerülı 
székek ügyében. 
 
Lehota Vilmos 
Javasolta, hogy a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
tanulóinak és nevelıinek a 2008. október 23-i és a márciusi színvonalas mősorét határozattal 
mondjon köszönetet a Képviselı-testület, aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

     149/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
  Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
  A községi ünnepségek lebonyolításával kapcsolatban beterjesztett ja- 
  vaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 
  A Képviselı-testület megköszöni a Fáy András Református 
  Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény  
  tanulóinak és nevelıinek az önkormányzat 2008. évi ren- 
  dezvényein, közösségi ünnepségein tanúsított tevékeny  
  részvételt és további eredményes munkát kíván az iskola 
  tanulóinak, nevelıtestületének.  
 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 
Lehota Vilmos 
Javasolta a község útjainak kátyúzásához szükséges anyag beszerzésére 400 eFt elıirányzat 
biztosítását az általános tartalék terhére, aki a javaslattal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 



     150/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
    H a t á r o z a t 

 
 Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtár- 
 gyalta a község útjainak kátyúzásához szükséges anyag beszer- 
 zésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 
 A Képviselı-testület a belterületi utak kátyúzási munkálataihoz 
 anyagvásárlásra a Polgármesteri Hivatal 751.854 Község-gazdál- 
 kodás szakfeladatának dologi kiadásaihoz 400 eFt elıirányzatot  
 biztosít az általános tartalék terhére. 
 

Határidı: azonnal  
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 
 
Lehota Vilmos 
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek türelmét és az ülést 21.23 órakor bezárta 
 
 
     
 
 
  Kósa Erzsébet Anikó    Lehota Vilmos 
          jegyzı       polgármester 


