
J e g y z ő k ö n y v

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 29-én 18 órai 
kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte az ülésen megjelent képviselőket, külön köszöntötte a jegyzőt. 
Megállapította,  hogy 8 képviselő megjelent,  Szegedi Csaba képviselő jelezte,  hogy később 
érkezik. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes. 
Napirendi javaslatként négy napirendi pontot terjesztett a Képviselő-testület elé:

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete  9 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:  

NAPIREND:

1. Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.01.) sz. rendelet 
felülvizsgálatára

2. Javaslat a 2008. évi díjakról szóló 20/2007. (XII.11.) sz. rendelet felülvizsgálatára 
és  a  Polgármesteri  Hivatal  Főzőkonyháján  alkalmazott  nyersanyagnorma 
megállapítására    

3. Javaslat  a  hulladékkezelési  díjat  megállapító  rendelet  felülvizsgálatára,  a  2009. 
január 1-től alkalmazásra kerülő hulladékkezelési díj mértékének módosítására

4. Javaslat  a Gólyafészek Óvoda 2008/2009. évi munkatervének és feladat-ellátási 
tervének jóváhagyására, illetve Nevelési Programjának felülvizsgálatára

1. napirend  

Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.01.) sz. rendelet 
felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a képviselők megkapták a módosító rendelet-tervezetet. A módosítás legfőbb 
indoka,  hogy  több  területen  csatlakozott  az  Önkormányzat  az  üllői  szociális  ellátó 
intézményhez.  Ahhoz,  hogy 2009.  január  1-től  működtetni  lehessen,  javasolta  a  rendelet-
tervezet elfogadását.
A beterjesztett rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat kérdezte.



Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolta a Képviselő-
testület felé.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  is  elfogadásra  javasolta  a  rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület felé.

Lehoczki Zoltán
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  részéről  egy  kérdés  merült  fel,  hogy  miért  a 
polgármester és miért nem a Szociális- és Gyámügyi Bizottság dönt a kérelmekről. Mi ennek 
az indoka?

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy  polgármesteri  döntéssel  gyorsabb  és  az  ügyfél  kérelmének  mielőbbi 
kielégítése lehet a cél.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  rendeletalkotásra  kérte  a  Képviselő-testületet.  Aki  a 
beterjesztett  rendelet-tervezet  szerint  a  rendelet  megalkotását  támogatta,  kézfelemeléssel 
jelezte.

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

Gomba Község Önkormányzatának 
34/2008. (XII.30.) rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

2. napirend  

Javaslat a 2008. évi díjakról szóló 20/2007. (XII.11.) sz. rendelet felülvizsgálatára és a 
Polgármesteri Hivatal Főzőkonyháján alkalmazott nyersanyagnorma megállapítására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a hatályos rendelet a térítési díjakat 2008-ra szabályozza, így javasolta annak 
hatályon kívül helyezését a módosításaival együtt és új alaprendelet elfogadását indítványozta az 
előterjesztés mellékleteként csatolt tervezetnek megfelelően.
Kérdezte a bizottsági véleményeket.

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolta a Képviselő-
testület felé.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  is  elfogadásra  javasolta  a  rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület felé.



Lehoczki Zoltán
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  szintén  elfogadásra  javasolta  a  rendelet-tervezet  a 
Képviselő-testület részére.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  rendeletalkotásra  kérte  a  Képviselő-testületet.  Aki  a 
beterjesztett  rendelet-tervezet  szerint  a  rendelet  megalkotását  támogatta,  kézfelemeléssel 
jelezte.

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

Gomba Község Önkormányzatának 
35/2008. (XII.30.) sz. rendelete

a nyersanyagnormákról és a megállapított étkezési térítési díjakról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

3. napirend  

Javaslat a hulladékkezelési díjat megállapító rendelet felülvizsgálatára, a 2009. január 1-
től alkalmazásra kerülő hulladékkezelési díj mértékének módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság egész nap munkában volt. 2008. december 29. délelőtt 
10 óráig kellett,  hogy beérkezzenek a közbeszerzési ajánlatok,  10 órakor volt az ajánlatok 
bontása,  utána  bontási  jegyzőkönyv,  11  órakor  újratárgyalásos  fordulót  tartottak,  melyről 
szintén jegyzőkönyv készült, majd 14 óra után Ügyrendi Bizottsági ülés megtartására került 
sor,  amelyen  a  közbeszerzést  lebonyolító  ÁFA  összegzésről  dolgozva  egy  határozatot 
fogadott  el  az  Ügyrendi  Bizottság.  A határozat  alapján 15 órakor  eredményhirdetésre,  16 
órakor pedig a közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor a legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattévővel, a REMONDIS Dabas Kft-vel.

A 10 órai bontási jegyzőkönyv szerint négy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
- Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. / Kaposvár, Cseri u. 16. /
- REMONDIS Dabas Kft. / Dabas Szent I. u. 133. /
- ASA Magyarország Kft. / Gyál, Kőrösi u. 53. /
- Ledniczki Tibor / Gomba, Kölcsey u. 8. /

Egyetlen  összeget,  a  120  literes  edények  heti  gyakoriságú  ürítésének  havi  díját  kellett 
megjelölni, ez bontási jegyzőkönyvben rögzítésre került. 
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. Gomba összességére adott egy havi díjat 735.000.-Ft-os 
bruttó értékben, de ez az előírásnak nem felelt meg, mivel egyetlen hulladékgyűjtő edény havi 
díját kellett megjelölni.
A REMONDIS Dabas Kft. 1.710.-Ft/hó (bruttó) árat ajánlott az edények havi ürítésére.
Az ASA Magyarország  Kft.  1.300.-Ft/hó (bruttó)  árat,  Ledniczki  Tibor  egyéni  vállalkozó 
pedig 1.250.-Ft/hó (bruttó) árat ajánlott a hulladékgyűjtő edények havi ürítésére.



A tárgyalási forduló után a fenti számok a következőképpen alakultak:
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. adta a legolcsóbb árajánlatot, (bruttó) 833.-Ft-os havi díj 
javaslattal, ezt követte a REMONDIS Dabas Kft. 1.140.-Ft/hó (bruttó) árral, ezután az ASA 
Magyarország  Kft.  (bruttó)  1.170.-Ft/hó  és   Ledniczki  Tibor  egyéni  vállalkozó  (bruttó) 
1.200.-Ft/hó javaslattal.

A tárgyalásos fordulót követte az ajánlatok érékelése. Az értékelés során kiderült, hogy két 
érvényes  ajánlat  van.  A  REMONDIS  Dabas  Kft.  és  Ledniczki  Tibor  egyéni  vállalkozó 
ajánlata.
Az  ASA  Magyarország  Kft.  és  a  Kaposvári  Városgazdálkodási  Zrt.  ajánlata  nem volt  a 
kiírásnak megfelelő.
Ezt  követően  a  két  még  versenyben  maradt  érvényes  ajánlattévő  ajánlatának 
összehasonlítására került sor. A kiírásban a legalacsonyabb ajánlati ár volt megjelölve, ezek 
szerint a REMONDIS Dabas Kft. nyerte meg az eljárást. Az eljárás érvényes és eredményes 
volt. Az eredményhirdetés 15 órakor megtörtént.

Az első helyezettként, nyertesként a REMONDIS Dabas Kft. kihirdetésre került.
Hirdetésre került második helyezettként Ledniczki Tibor egyéni vállalkozó személyében, ez 
arra az estre lett volna érvényes, amennyiben visszalép a legelőnyösebb ajánlatot tevő cég, de 
ez  nem  történ  meg  mivel  a  legelőnyösebb  ajánlatot  tevő  cég  16  órakor  megkötötte  az 
ajánlattételi dokumentációban szereplő szerződést.

A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságra ruházta át a döntést. Az Ügyrendi Bizottság a 
közbeszerzési  eljárás  alapján  döntött.  A  döntés  értelmében  megkötötte  a  közszolgáltatási 
szerződést, így 2009. január 1-től a közszolgáltatás ellátott.

Két  önkormányzati  rendelet  módosítása  szükséges.  Egyrészt  módosítani  kell  a  májusban 
megalkotott díjrendeletet. Sor kerülhet a hulladékgazdálkodási díj módosítására is.  
Ki  kel  jelölni  a  nyertes  céget  közszolgáltatóként.  Emiatt  módosítani  kell  a  szervezett 
köztisztasági szolgáltatásokról szóló 19/2003. (XI.27.) számú rendeletet.
Kérdezte, hogy az elmondottakhoz kapcsolódóan van-e hozzászólás, vélemény?

Tóth Sándor
Kérdezte,  hogy  a  temető,  óvoda,  iskola  vonatkozásában  a  szolgáltatási  díj  hogyan  lett 
megállapítva? 

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszként elmondta, hogy nincsen külön meghatározott intézmény díjkategória, 
az intézményeknek is annyit kell fizetniük, mint a lakosságnak.
A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a közterületi hulladékgyűjtők ürítését, tartalmazza az 
évi egyszeri lomtalanítást, illetve karácsony után a fenyőfák elszállítását.

Tóth József
Kérdezte, hogy az ASA Magyarország Kft.-vel való megállapodás hogyan lesz rendezve?

Lehota Vilmos
Az ASA Magyarország Kft.-vel kötött  szerződésbe a közszolgáltatót  be kell emelni,  azért, 
hogy  az  ÁFA-t  ne  kelljen  duplán  kifizetni,  hanem  azt  fizetőként  megjelölve  rögtön  a 
közszolgáltatónak lehessen számlázni az ASA-tól.
A rendelet-tervezetekkel kapcsolatban a bizottságok álláspontjait kérte.



Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  a  rendelet-tervezeteket  elfogadásra  javasolta  a 
Képviselő-testület részére.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  is  elfogadásra  javasolta  a  rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület részére.

Lehoczki Zoltán
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság szinté elfogadásra javasolta a rendelet-tervezeteket a 
Képviselő-testület részére.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  további  hozzászólásokat,  véleményeket.  További  hozzászólás  nem  lévén 
rendeletalkotásra  kérte  a  Képviselő-testületet.  Aki  a  15/2008.(V.30.)  számú  díjrendelet 
beterjesztett módosításával egyetértett kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a rendeletet módosította.

Gomba Község Önkormányzatának
36/2008. (XII.30.) számú rendelete

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

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló rendelet módosításával, a 
közszolgáltató beemelésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a rendeletet módosította.

Gomba Község Önkormányzatának 
37/2008. (XII.30.) számú rendelete

a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló
19/2003. (XI.27.) számú rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

4. napirend  

Javaslat a Gólyafészek Óvoda 2008/2009. évi munkatervének és feladat-ellátási tervének 
jóváhagyására, illetve Nevelési Programjának felülvizsgálatára



Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a bizottságok véleményét kérdezte.

Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolta  a 
Képviselő-testület részére.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  is  elfogadásra  javasolta  a  határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.

Lehoczki Zoltán
Ismertette  a  Pénzügyi  Bizottság  álláspontját,  mely  szerint  a  határozati  javaslatot  szintén 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólásokat.  Tekintettel  arra,  hogy  a 
képviselők részéről további hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot tette fel szavazásra, 
aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

177/2008. (XII.29.) sz. Önkormányzati Képviselő-testületi 
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
2008/2009.  évi  munkatervének  és  feladat-ellátási  tervének  jóváhagyására,  illetve  Nevelési 
Programjának felülvizsgálatára  irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület elfogadta a Gólyafészek Óvoda 2008/2009. nevelési évre készített 
munkatervét és feladat-ellátási tervét.

2. A  Képviselő-testület  az  esélyegyenlőséget  szolgáló  intézkedéseknek  a  nevelési 
programba  történő  beépítése  érdekében  a  Nevelési  Program  3.3  pontját  az  alábbi 
szövegezéssel hagyja jóvá:

„ 3.3 Az óvoda tevékenységét meghatározó célok

Óvodánk tevékenységét az alábbi célok határozzák meg:
1. A gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, három éves koruktól az iskolába  

lépésig,  a  néphagyomány-ápolás,  a  természetóvás  gazdag  eszközrendszerével,  
tevékenységek által és tevékenységeken keresztül.

2. A gyermekek  komplex  cselekvéseken  keresztül,  óvodapedagógusok irányításával  
élményszerű, felfedező jellegű, játékos programokon találkozzanak a természettel,  
a természetvédelem fontosságával, melyben a legfontosabb elv az élet védelme, és  
tisztelete.

3. A  nevelő  és  a  gyermek  szabadságérzetének  növelése,  demokratikus  nevelői  
alapviszony,

4. A hátrányos helyzetből adódó különbségek csökkentése.



5. Sikerorientált, a környezetben jól eligazodó, problémájára saját megoldást találó,  
jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése.

6. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, szocializálása.
7. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának biztosítása 3 éves  

kortól.
8. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének biztosítása, a megfelelő  

feltételek megteremtése.

3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Munkaterv és feladat-ellátási terv 
elfogadásáról,  továbbá  a  Nevelési  Program  módosításának  jóváhagyásáról  a 
Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2009. január 15.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos 
Több tárgy nem lévén, megköszönte a megjelentek türelmét és az ülést 18.48 órakor bezárta. 

  Lehota Vilmos Kósa Erzsébet Anikó
     polgármester            jegyző


